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Ändringsförslag 30
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den viktigaste drivkraften bakom den 
gränsöverskridande organiserade 
brottsligheten är ekonomisk vinning. För 
att vara effektiva bör de myndigheter som 
ansvarar för brottsbekämpning och de 
rättsliga myndigheterna ges möjlighet att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning 
av brott.

(1) En av de viktigaste drivkrafterna
bakom den gränsöverskridande 
organiserade brottsligheten är ekonomisk 
vinning. För att vara effektiva bör de 
myndigheter som ansvarar för 
brottsbekämpning och de rättsliga 
myndigheterna ges möjlighet att spåra, 
frysa, förvalta och förverka vinning av 
brott.

Or. en

Ändringsförslag 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den viktigaste drivkraften bakom den 
gränsöverskridande organiserade 
brottsligheten är ekonomisk vinning. För 
att vara effektiva bör de myndigheter som 
ansvarar för brottsbekämpning och de 
rättsliga myndigheterna ges möjlighet att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning 
av brott.

(1) Den viktigaste drivkraften bakom de 
flesta brott, och särskilt den 
gränsöverskridande organiserade 
brottsligheten, inklusive maffialiknande 
kriminella organisationer, är ekonomisk 
vinning. För att vara effektiva bör lämpliga 
behöriga myndigheter ges möjlighet att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning 
av brott. Effektivt förebyggande och 
effektiv bekämpning av organiserad 
brottslighet bör dock inte begränsas till att 
neutralisera vinning av brott, utan bör i 
vissa fall även utvidgas till att omfatta 
egendomar som på något sätt har 
samband med kriminella organisationer. 
Det är följaktligen inte tillräckligt att 



garantera ömsesidigt erkännande av 
beslagtagande och förverkande av 
vinning av brott inom EU. För att 
bekämpningen av ekonomisk brottslighet 
ska vara effektiv krävs även ömsesidigt 
erkännande av åtgärder som vidtas inom 
andra områden än det straffrättsliga 
området eller åtgärder som vidtas utan 
föregående fällande dom och som mer 
allmänt riktas mot eventuella tillgångar 
eller vinning som kan tillskrivas en 
kriminell organisation, en person med 
kriminellt beteende eller en person som 
misstänks tillhöra en kriminell 
organisation.

Or. en

Motivering

Detta skäl handlar om betydelsen av förverkande för att bekämpa grov och organiserad 
brottslighet. Syftet är att särskilt understryka betydelsen av system för förverkande av 
tillgångar utan föregående fällande dom i kampen mot grov och organiserad brottslighet. 
Systemen bör vara effektiva, erkännas ömsesidigt och användas i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 32
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den viktigaste drivkraften bakom den 
gränsöverskridande organiserade 
brottsligheten är ekonomisk vinning. För 
att vara effektiva bör de myndigheter som 
ansvarar för brottsbekämpning och de 
rättsliga myndigheterna ges möjlighet att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning 
av brott.

(1) Den viktigaste drivkraften bakom den 
organiserade brottsligheten, och framför 
allt den gränsöverskridande organiserade 
brottsligheten, är ekonomisk vinning. För 
att vara effektiva bör de myndigheter som 
ansvarar för brottsbekämpning och de 
rättsliga myndigheterna ges möjlighet att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning 
av brott.

Or. it

Ändringsförslag 33
Mario Borghezio
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Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den viktigaste drivkraften bakom den
gränsöverskridande organiserade 
brottsligheten är ekonomisk vinning. För 
att vara effektiva bör de myndigheter som 
ansvarar för brottsbekämpning och de 
rättsliga myndigheterna ges möjlighet att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning 
av brott.

(1) Ett viktigt resultat av den 
gränsöverskridande organiserade brottsliga 
verksamheten utgörs av stora ekonomiska
vinster. För att på lämpligt sätt bekämpa 
denna brottsliga verksamhet bör de 
myndigheter som ansvarar för 
brottsbekämpning och de rättsliga 
myndigheterna ges möjlighet att spåra, 
frysa, förvalta och förverka vinning av 
brott.

Or. it

Ändringsförslag 34
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Organiserade kriminella grupper är 
verksamma över gränserna och förvärvar i 
allt högre grad tillgångar i andra 
medlemsstater och i tredjeländer. Det finns 
ett allt större behov av ett effektivt 
internationellt 
brottsbekämpningssamarbete i fråga om 
återvinning av tillgångar och ömsesidig 
rättslig hjälp.

(2) Organiserade kriminella grupper är 
verksamma över gränserna och förvärvar i 
allt högre grad tillgångar i andra 
medlemsstater och i tredjeländer. Det finns 
ett allt större behov av ett effektivt 
internationellt 
brottsbekämpningssamarbete i fråga om 
återvinning av tillgångar och ömsesidig 
rättslig hjälp. Genom antagande av 
minimiregler harmoniseras 
medlemsstaternas system för frysning och 
förverkande, vilket gör det lättare att 
bygga upp ett ömsesidigt förtroende och 
ett effektivt gränsöverskridande 
samarbete.

Or. en



Ändringsförslag 35
Zbigniew Ziobro

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Det effektivaste sättet att bekämpa 
organiserad brottslighet är att de juridiska 
påföljderna är stränga och att man 
effektivt avslöjar, beslagtar och förverkar 
redskapen för och vinsterna från brott. 
Det har visat sig särskilt effektivt att 
införa utvidgat förverkande.

Or. pl

Ändringsförslag 36
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Även om den befintliga statistiken är 
begränsad förefaller de belopp som 
återvinns ur tillgångar som härrör från 
brottslig verksamhet i unionen otillräckliga 
jämfört med den uppskattade vinningen av 
brott. Undersökningar har visat att 
förfarandena för förverkande fortfarande är 
underutnyttjade, trots att de regleras av 
både på EU-nivå och i nationell 
lagstiftning.

(3) Även om den befintliga statistiken är 
begränsad förefaller de belopp som 
återvinns ur vinster från brottslig 
verksamhet i unionen otillräckliga jämfört 
med den uppskattade vinningen av brott.
Undersökningar har visat att förfarandena 
för förverkande fortfarande är 
underutnyttjade, trots att de regleras av 
både på EU-nivå och i nationell 
lagstiftning och att de följaktligen behöver 
harmoniseras så att förverkandet 
verkställs fullt ut.

Or. it

Motivering

Del ett: språklig ändring.
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Ändringsförslag 37
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Detta direktiv rör endast 
straffrättsliga förverkandeåtgärder. Inga 
minimiregler föreskrivs för eventuella 
civilrättsliga åtgärder som en medlemsstat 
kan vidta med avseende på förverkande av 
tillgångar som anses utgöra vinning av 
brott.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag förblir räckvidden bred, samtidigt som det garanteras att 
medlemsstaterna kan tillämpa civilrättsliga befogenheter för förverkande enligt sin befintliga 
lagstiftning eller införa straffrättsliga befogenheter för förverkande utan föregående fällande 
dom enligt detta direktiv. På så vis skulle detta gälla inom hela EU, utan att civilrättsliga 
förverkandebefogenheter införs i detta straffrättsliga instrument.

Ändringsförslag 38
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) Medlemsstaterna får inleda 
förfaranden för förverkande i samband 
med ett brottmål i samtliga 
domstolsinstanser, såväl 
brottmålsdomstolar, tvistemålsdomstolar 
som förvaltningsdomstolar.

Or. en

Motivering

På så sätt klargörs det att medlemsstaterna kan tillämpa direktivet på alla typer av 



domstolsförfaranden som passar deras nationella system.

Ändringsförslag 39
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Förverkande av hjälpmedel och vinning 
efter ett slutgiltigt domstolsbeslut och av 
egendom till ett värde som motsvarar 
denna vinning bör därför grunda sig på 
detta vidgade begrepp när det gäller de 
brott som omfattas av detta direktiv. Enligt 
rambeslut 2001/500/RIF var 
medlemsstaterna skyldiga att göra det 
möjligt att förverka hjälpmedel vid och 
vinning av brott efter en slutgiltig fällande 
dom och göra det möjligt att förverka 
egendom till ett värde motsvarande 
vinningen av brott. Sådana skyldigheter 
bör vidmakthållas för de brott som inte 
omfattas av detta direktiv.

(9) Förverkande av hjälpmedel och vinning 
efter ett slutgiltigt domstolsbeslut, både på 
grundval av en fällande dom eller utan 
föregående fällande dom i brottmål, och 
av egendom till ett värde som motsvarar 
denna vinning bör därför grunda sig på 
detta vidgade begrepp när det gäller de 
brott som omfattas av detta direktiv. Enligt 
rambeslut 2001/500/RIF var 
medlemsstaterna skyldiga att göra det 
möjligt att förverka hjälpmedel vid och 
vinning av brott efter en slutgiltig fällande 
dom och göra det möjligt att förverka 
egendom till ett värde motsvarande 
vinningen av brott. Sådana skyldigheter 
bör vidmakthållas för de brott som inte 
omfattas av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Förverkande av hjälpmedel och vinning 
efter ett slutgiltigt domstolsbeslut och av 
egendom till ett värde som motsvarar 
denna vinning bör därför grunda sig på 
detta vidgade begrepp när det gäller de 
brott som omfattas av detta direktiv. Enligt 
rambeslut 2001/500/RIF var 
medlemsstaterna skyldiga att göra det 
möjligt att förverka hjälpmedel vid och 

(9) Förverkande av hjälpmedel och vinning 
efter ett slutgiltigt domstolsbeslut och av 
egendom till ett värde som motsvarar 
denna vinning bör därför grunda sig på 
detta vidgade begrepp när det gäller de 
brott som omfattas av detta direktiv. Enligt 
rambeslut 2001/500/RIF var 
medlemsstaterna skyldiga att göra det 
möjligt att förverka hjälpmedel vid och 
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vinning av brott efter en slutgiltig fällande 
dom och göra det möjligt att förverka 
egendom till ett värde motsvarande 
vinningen av brott. Sådana skyldigheter 
bör vidmakthållas för de brott som inte 
omfattas av detta direktiv.

vinning av brott efter en slutgiltig fällande 
dom och göra det möjligt att förverka 
egendom till ett värde motsvarande 
vinningen av brott. Sådana skyldigheter 
bör vidmakthållas för de brott som inte 
omfattas av detta direktiv. Definitionen av 
begreppet vinning i detta direktiv bör även 
utvidgas till brott som inte omfattas av 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Olika definitioner av vinning skulle ge upphov till ett stort antal skillnader mellan 
medlemsstaterna. Alla medlemsstater bör tillämpa en gemensam och bred definition av 
vinning av brott. Europaparlamentet gjorde också ett tydligt påpekande om detta i sin 
resolution om organiserad brottslighet i Europeiska unionen från oktober 2011.

Ändringsförslag 41
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med principen ne bis in 
idem bör utvidgat förverkande inte 
tillämpas på vinning av påstådd brottslig 
verksamhet för vilken den berörda 
personen har frikänts i en tidigare rättegång 
eller i andra fall där principen ne bis in 
idem gäller. Utvidgat förverkande bör 
också uteslutas om liknande brottslig 
verksamhet inte kan bli föremål för 
straffrättsliga förfaranden till följd av 
preskription enligt nationell straffrätt.

(11) I enlighet med principen ne bis in 
idem bör utvidgat förverkande inte 
tillämpas på vinning av påstådd brottslig 
verksamhet för vilken den berörda 
personen har frikänts i en tidigare rättegång 
eller i andra fall där principen ne bis in 
idem gäller.

Or. en

Ändringsförslag 42
Mariya Gabriel



Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 
inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den olagliga ekonomin. 
Vissa medlemsstater tillåter förverkande 
om det inte finns tillräckliga bevis för ett 
straffrättsligt förfarande, om en domstol 
efter en bedömning av vad som är mest 
sannolikt anser att egendomen är av 
olaglig ursprung, och även i situationer 
där en misstänkt eller tilltalad flyr för att 
undvika lagföring, inte kan stå inför rätta 
av andra skäl eller har avlidit innan de 
straffrättsliga förfarandena har avslutats. 
Detta kallas förverkande utan föregående 
fällande dom. Man bör införa 
bestämmelser som åtminstone i 
sistnämnda, väl avgränsade fall, 
möjliggör förverkande utan föregående 
fällande dom i alla medlemsstater. Detta 
överensstämmer med artikel 54.1 c i 
Förenta nationernas konvention mot 
korruption, enligt vilken varje part ska 
överväga att vidta de åtgärder som krävs 
för att möjliggöra förverkande av olagligt 
förvärvad egendom utan en fällande dom, 
även i fall där gärningsmannen inte kan 
åtalas på grund av dödsfall, flykt eller 
frånvaro.

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. I vissa fall bör det vara 
möjligt att förverka tillgångar utan 
föregående fällande dom för att avbryta 
brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den lagliga ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 43
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 
inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den olagliga ekonomin. 
Vissa medlemsstater tillåter förverkande 
om det inte finns tillräckliga bevis för ett 
straffrättsligt förfarande, om en domstol 
efter en bedömning av vad som är mest 
sannolikt anser att egendomen är av 
olaglig ursprung, och även i situationer 
där en misstänkt eller tilltalad flyr för att 
undvika lagföring, inte kan stå inför rätta 
av andra skäl eller har avlidit innan de 
straffrättsliga förfarandena har avslutats. 
Detta kallas förverkande utan föregående 
fällande dom. Man bör införa 
bestämmelser som åtminstone i 
sistnämnda, väl avgränsade fall, 
möjliggör förverkande utan föregående 
fällande dom i alla medlemsstater. Detta 
överensstämmer med artikel 54.1 c i 
Förenta nationernas konvention mot 
korruption, enligt vilken varje part ska 
överväga att vidta de åtgärder som krävs 
för att möjliggöra förverkande av olagligt 
förvärvad egendom utan en fällande dom, 
även i fall där gärningsmannen inte kan 
åtalas på grund av dödsfall, flykt eller 
frånvaro.

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 
inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras, framför allt när det gäller 
personer som inte kan anses vara 
rättmätiga ägare till tillgångar.

Or. it

Ändringsförslag 44
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 12



Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 
inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den olagliga ekonomin.
Vissa medlemsstater tillåter förverkande 
om det inte finns tillräckliga bevis för ett 
straffrättsligt förfarande, om en domstol 
efter en bedömning av vad som är mest 
sannolikt anser att egendomen är av 
olaglig ursprung, och även i situationer 
där en misstänkt eller tilltalad flyr för att 
undvika lagföring, inte kan stå inför rätta 
av andra skäl eller har avlidit innan de 
straffrättsliga förfarandena har avslutats. 
Detta kallas förverkande utan föregående 
fällande dom. Man bör införa 
bestämmelser som åtminstone i 
sistnämnda, väl avgränsade fall, 
möjliggör förverkande utan föregående 
fällande dom i alla medlemsstater. Detta 
överensstämmer med artikel 54.1 c i 
Förenta nationernas konvention mot 
korruption, enligt vilken varje part ska 
överväga att vidta de åtgärder som krävs 
för att möjliggöra förverkande av olagligt 
förvärvad egendom utan en fällande dom, 
även i fall där gärningsmannen inte kan 
åtalas på grund av dödsfall, flykt eller 
frånvaro.

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 
inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar i fall 
där det på grundval av en bedömning av 
vad som är mest sannolikt kan fastställas 
att de berörda tillgångarna härrör från 
brottsliga verksamheter eller kommer att 
användas för framtida brottsliga 
verksamheter.

Or. en

Ändringsförslag 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att utfärda ett beslut om (12) För att utfärda ett beslut om 
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förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 
inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den olagliga ekonomin. 
Vissa medlemsstater tillåter förverkande 
om det inte finns tillräckliga bevis för ett 
straffrättsligt förfarande, om en domstol 
efter en bedömning av vad som är mest 
sannolikt anser att egendomen är av 
olaglig ursprung, och även i situationer där 
en misstänkt eller tilltalad flyr för att 
undvika lagföring, inte kan stå inför rätta 
av andra skäl eller har avlidit innan de 
straffrättsliga förfarandena har avslutats. 
Detta kallas förverkande utan föregående 
fällande dom. Man bör införa 
bestämmelser som åtminstone i 
sistnämnda, väl avgränsade fall, möjliggör 
förverkande utan föregående fällande dom 
i alla medlemsstater. Detta överensstämmer 
med artikel 54.1 c i Förenta nationernas 
konvention mot korruption, enligt vilken 
varje part ska överväga att vidta de 
åtgärder som krävs för att möjliggöra 
förverkande av olagligt förvärvad egendom 
utan en fällande dom, även i fall där 
gärningsmannen inte kan åtalas på grund 
av dödsfall, flykt eller frånvaro.

förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 
inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den lagliga ekonomin eller 
i brottsliga handlingar. Vissa 
medlemsstater tillåter förverkande om det 
inte finns tillräckliga bevis för ett 
straffrättsligt förfarande, om en domstol 
efter en utförlig behandling av allt 
tillgängligt bevismaterial är övertygad om
att egendomen är av olagligt ursprung, och 
även i situationer där en misstänkt eller 
tilltalad flyr för att undvika lagföring, inte 
kan stå inför rätta av andra skäl eller har 
avlidit innan de straffrättsliga förfarandena 
har avslutats. Detta kallas förverkande utan 
föregående fällande dom. Man bör införa 
bestämmelser som åtminstone i 
sistnämnda, väl avgränsade fall, möjliggör 
förverkande utan föregående fällande dom 
i alla medlemsstater. Detta överensstämmer 
med artikel 54.1 c i Förenta nationernas 
konvention mot korruption, enligt vilken 
varje part ska överväga att vidta de 
åtgärder som krävs för att möjliggöra 
förverkande av olagligt förvärvad egendom 
utan en fällande dom, även i fall där 
gärningsmannen inte kan åtalas på grund 
av dödsfall, flykt eller frånvaro.

Or. de

Ändringsförslag 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 



inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den olagliga ekonomin. 
Vissa medlemsstater tillåter förverkande 
om det inte finns tillräckliga bevis för ett 
straffrättsligt förfarande, om en domstol 
efter en bedömning av vad som är mest 
sannolikt anser att egendomen är av 
olaglig ursprung, och även i situationer där 
en misstänkt eller tilltalad flyr för att 
undvika lagföring, inte kan stå inför rätta 
av andra skäl eller har avlidit innan de 
straffrättsliga förfarandena har avslutats. 
Detta kallas förverkande utan föregående 
fällande dom. Man bör införa 
bestämmelser som åtminstone i 
sistnämnda, väl avgränsade fall, möjliggör 
förverkande utan föregående fällande dom 
i alla medlemsstater. Detta överensstämmer 
med artikel 54.1 c i Förenta nationernas 
konvention mot korruption, enligt vilken 
varje part ska överväga att vidta de 
åtgärder som krävs för att möjliggöra 
förverkande av olagligt förvärvad egendom 
utan en fällande dom, även i fall där 
gärningsmannen inte kan åtalas på grund 
av dödsfall, flykt eller frånvaro.

inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den lagliga ekonomin. 
Vissa medlemsstater tillåter förverkande 
om det inte finns tillräckliga bevis för ett 
straffrättsligt förfarande eller utan hänsyn 
till ett sådant förfarande, om en domstol 
efter en bedömning av vad som är mest 
sannolikt anser att en egendom som tillhör 
en socialt farlig person eller en person 
som har en kriminell livsstil är av olagligt
ursprung eller är oproportionerlig jämfört 
med personens deklarerade inkomst, och 
även i situationer där en misstänkt eller 
tilltalad flyr för att undvika lagföring, inte 
kan stå inför rätta av andra skäl eller har
avlidit innan de straffrättsliga förfarandena 
har avslutats. Detta kallas förverkande utan 
föregående fällande dom. Man bör införa 
bestämmelser som åtminstone i 
ovannämnda, väl avgränsade fall, 
möjliggör förverkande utan föregående 
fällande dom i alla medlemsstater, 
däribland ömsesidigt erkännande av 
beslut utan fällande dom. Detta 
överensstämmer med artikel 54.1 c i 
Förenta nationernas konvention mot 
korruption, enligt vilken varje part ska 
överväga att vidta de åtgärder som krävs 
för att möjliggöra förverkande av olagligt 
förvärvad egendom utan en fällande dom, 
även i fall där gärningsmannen inte kan 
åtalas på grund av dödsfall, flykt eller 
frånvaro eller i andra lämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) I enskilda fall bör det vara möjligt 
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att helt eller delvis bortse från ett beslut 
om förverkande. Så bör vara fallet om 
åtgärden drabbar berörda parter 
oproportionerligt hårt eller leder till att 
deras tillvaro slås i spillror eller om 
kostnaden för förverkandet är 
oproportionerligt mycket högre än det 
förverkade beloppet.

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag sägs än så länge inget om orimliga konsekvenser. Om villkoren har 
uppfyllts har ett beslut om förverkande tvingande verkan. För att förhindra oproportionerliga 
konsekvenser finns det ett brådskande behov av att införa en så kallad klausul om undvikande 
av orimliga konsekvenser.

Ändringsförslag 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) Förverkandet bör inte inkräkta på 
eller omintetgöra berättigade krav från 
berörda brottsoffer. Det bör vara möjligt 
att bortse från ett förverkande om 
brottsoffret på grund av brottet kan rikta 
krav mot gärningsmannen och 
förverkandet skulle omintetgöra 
fullgörandet av kravet.

Or. de

Ändringsförslag 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 13



Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det blir allt vanligare och mer utbrett 
att misstänkta och tilltalade överför 
egendom till en införstådd tredje man för 
att undvika förverkande. I unionens 
nuvarande rättsliga ram finns inga 
bindande regler om förverkande av 
egendom som överförts till tredje man. Det 
blir därför alltmer nödvändigt att 
möjliggöra förverkande av egendom som 
överförts till tredje man. Detta bör i regel 
äga rum när en tilltalad saknar egendom 
som kan beslagtas. Det är lämpligt att 
införa bestämmelser om förverkande hos 
tredje man på vissa villkor efter en 
bedömning, på grundval av konkreta 
fakta, som visar att man sannolikt inte 
kommer att lyckas förverka den dömdes, 
misstänktes eller tilltalades egendom, eller 
i situationer där unika föremål måste 
återställas till sin rättmätiga ägare. För att 
skydda intressena för tredje man som 
handlar i god tro, bör sådant förverkande 
bara vara möjligt om berörd tredje man 
kände till eller borde ha känt till att 
egendomen var vinning av brott eller hade 
överförts i syfte att undvika förverkande 
och gavs kostnadsfritt eller överfördes i 
utbyte mot ett belopp som var lägre än 
marknadsvärdet.

(13) Det blir allt vanligare och mer utbrett 
att misstänkta och tilltalade överför 
egendom till en införstådd tredje man för 
att undvika förverkande. I unionens 
nuvarande rättsliga ram finns inga 
bindande regler om förverkande av 
egendom som överförts till tredje man. Det 
blir därför alltmer nödvändigt att 
möjliggöra förverkande av egendom som 
överförts till eller har förvärvats av tredje 
man. För att skydda intressena för tredje 
man som handlar i god tro, bör sådant 
förverkande bara vara möjligt om berörd 
tredje man kände till eller borde ha känt till 
att egendomen var hjälpmedel till eller
vinning av brott eller hade överförts i syfte 
att undvika förverkande eller om den gavs 
kostnadsfritt eller överfördes i utbyte mot 
ett belopp som var avsevärt lägre än 
marknadsvärdet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det blir allt vanligare och mer utbrett 
att misstänkta och tilltalade överför 
egendom till en införstådd tredje man för 
att undvika förverkande. I unionens 
nuvarande rättsliga ram finns inga 

(13) Det blir allt vanligare och mer utbrett 
att misstänkta och tilltalade överför 
egendom till en införstådd tredje man för 
att undvika förverkande. I unionens 
nuvarande rättsliga ram finns inga 
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bindande regler om förverkande av 
egendom som överförts till tredje man. Det 
blir därför alltmer nödvändigt att 
möjliggöra förverkande av egendom som 
överförts till tredje man. Detta bör i regel 
äga rum när en tilltalad saknar egendom 
som kan beslagtas. Det är lämpligt att 
införa bestämmelser om förverkande hos 
tredje man på vissa villkor efter en 
bedömning, på grundval av konkreta fakta, 
som visar att man sannolikt inte kommer 
att lyckas förverka den dömdes, 
misstänktes eller tilltalades egendom, eller 
i situationer där unika föremål måste 
återställas till sin rättmätiga ägare. För att 
skydda intressena för tredje man som 
handlar i god tro, bör sådant förverkande 
bara vara möjligt om berörd tredje man 
kände till eller borde ha känt till att 
egendomen var vinning av brott eller hade 
överförts i syfte att undvika förverkande 
och gavs kostnadsfritt eller överfördes i 
utbyte mot ett belopp som var lägre än 
marknadsvärdet.

bindande regler om förverkande av 
egendom som överförts till tredje man. Det 
blir därför alltmer nödvändigt att 
möjliggöra förverkande av egendom som 
överförts till tredje man. Detta bör i regel 
äga rum när en tilltalad saknar egendom 
som kan beslagtas. Det är lämpligt att 
införa bestämmelser om förverkande hos 
tredje man på vissa villkor efter en 
bedömning, på grundval av konkreta fakta, 
som visar att man sannolikt inte kommer 
att lyckas förverka den dömdes, 
misstänktes eller tilltalades egendom, eller 
i situationer där unika föremål måste 
återställas till sin rättmätiga ägare. För att 
skydda intressena för tredje man som 
handlar i god tro, bör sådant förverkande 
bara vara möjligt om berörd tredje man 
kände till eller borde ha känt till att 
egendomen var vinning av brott eller hade 
överförts i syfte att undvika förverkande 
och gavs kostnadsfritt eller överfördes i 
utbyte mot ett belopp som var lägre än 
marknadsvärdet. Dessutom bör ett 
förverkande hos tredje man också vara 
möjligt när den misstänkte eller tilltalade 
redan tidigare har agerat för en fysisk 
eller juridisk persons räkning.

Or. de

Ändringsförslag 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att kampen mot kriminella 
organisationer och grov brottslighet ska 
bli mer effektiv och baserat på befintlig 
erfarenhet på området, bör 
medlemsstaterna i sina straffrättsliga 
system införa en brottsrubrik för att 
straffbelägga och åtala beteenden som går 



ut på att fiktivt tillskriva tredje man 
ägarskap och tillgång till egendomar, i 
syfte att undvika beslagtagande- eller 
förverkandeåtgärder. Medhjälp till detta 
brott bör också straffbeläggas på lämpligt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 52
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Bestämmelserna om förverkande 
avseende tredje man bör omfatta både 
fysiska och juridiska personer.

Or. en

Ändringsförslag 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Misstänkta eller tilltalade personer 
döljer ofta egendom under hela det 
straffrättsliga förfarandet. Detta leder till 
att beslut om förverkande inte kan 
verkställas och till att de personer som 
omfattas av beslut om förverkande kan dra 
nytta av sin egendom när de väl har
avtjänat sitt straff. Det är således 
nödvändigt att göra det möjligt att fastställa 
den exakta omfattningen av den egendom 
som ska förverkas också efter en slutgiltig 
fällande brottmålsdom, i syfte att göra det 
möjligt att till fullo verkställa beslut om 
förverkande i fall där ingen egendom eller 
otillräcklig egendom ursprungligen 

(15) Misstänkta eller tilltalade personer 
döljer ofta egendom under hela det 
straffrättsliga förfarandet. Detta leder till 
att beslut om förverkande inte kan 
verkställas och till att de personer som 
omfattas av beslut om förverkande kan dra 
nytta av sin egendom när de väl har 
avtjänat sitt straff. Det är således 
nödvändigt att göra det möjligt att fastställa 
den exakta omfattningen av den egendom 
som ska förverkas också efter en slutgiltig 
fällande brottmålsdom, i syfte att göra det 
möjligt att till fullo verkställa beslut om 
förverkande i fall där ingen egendom eller 
otillräcklig egendom ursprungligen 
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upptäcktes och beslutet om förverkande 
fortfarande inte har verkställts. Med tanke 
på den begränsning som beslutet om 
frysning innebär för rätten till egendom, 
bör sådana interimistiska åtgärder inte 
vidmakthållas längre än vad som är 
nödvändigt för att bibehålla tillgången till 
egendomen med tanke på ett eventuellt 
senare förverkande. För detta kan det 
krävas att domstolen genomför en 
regelbunden översyn för att se till att 
åtgärderna för att förhindra att egendom 
skingras fortfarande uppfyller sitt syfte.

upptäcktes och beslutet om förverkande 
fortfarande inte har verkställts. Med tanke 
på den begränsning som beslutet om 
frysning innebär för rätten till egendom, 
bör sådana interimistiska åtgärder inte 
vidmakthållas längre än vad som är 
nödvändigt för att bibehålla tillgången till 
egendomen med tanke på ett eventuellt 
senare förverkande. För detta kan det, vid 
behov, krävas att domstolen genomför en 
översyn för att se till att åtgärderna för att 
förhindra att egendom skingras fortfarande 
uppfyller sitt syfte.

Or. en

Ändringsförslag 54
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Egendom som fryses med tanke på 
senare förverkande bör förvaltas på 
lämpligt sätt för att inte förlora sitt 
ekonomiska värde. Medlemsstaterna bör 
vidta de åtgärder som krävs, inklusive 
försäljning eller överföring av egendom för 
att minimera sådana förluster. 
Medlemsstaterna bör vidta relevanta 
åtgärder, t.ex. upprättande av nationella 
centralkontor för förvaltning av tillgångar 
eller likvärdiga mekanismer (t.ex. om 
sådana funktioner är decentraliserade), för 
att korrekt förvalta tillgångar som 
beslagtagits före förverkande och bibehålla 
deras värde i väntan på ett rättsligt
avgörande.

(16) Egendom som fryses med tanke på 
senare förverkande bör förvaltas på 
lämpligt sätt för att inte förlora sitt 
ekonomiska värde, för att främja 
återanvändning för sociala ändamål och 
undvika risken för ytterligare kriminell 
infiltrering. I detta sammanhang är det 
lämpligt att överväga att inrätta en 
europeisk fond, dit en del av de 
förverkade tillgångarna från 
medlemsstater skulle anslås. Fonden 
skulle sedan vara öppen för pilotprojekt 
från unionsmedborgare, föreningar, 
sammanslutningar av icke-statliga 
organisationer och andra 
civilsamhälleliga organisationer i EU, 
med målsättningen att främja en effektiv 
återanvändning av förverkade tillgångar 
för sociala ändamål och utvidga 
Europeiska unionens demokratiska 
funktioner. Medlemsstaterna bör vidta de 
åtgärder som krävs, inklusive försäljning 



eller överföring av egendom för att 
minimera sådana förluster och främja 
sociala ändamål. Medlemsstaterna bör 
vidta relevanta åtgärder, t.ex. upprättande 
av nationella centralkontor för förvaltning 
av tillgångar eller likvärdiga mekanismer 
(t.ex. om sådana funktioner är 
decentraliserade), för att korrekt förvalta 
tillgångar som beslagtagits före 
förverkande och bibehålla deras värde i 
väntan på ett rättsligt avgörande.

Or. en

Ändringsförslag 55
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Egendom som fryses med tanke på 
senare förverkande bör förvaltas på 
lämpligt sätt för att inte förlora sitt 
ekonomiska värde. Medlemsstaterna bör 
vidta de åtgärder som krävs, inklusive
försäljning eller överföring av egendom 
för att minimera sådana förluster.
Medlemsstaterna bör vidta relevanta 
åtgärder, t.ex. upprättande av nationella 
centralkontor för förvaltning av tillgångar 
eller likvärdiga mekanismer (t.ex. om 
sådana funktioner är decentraliserade), för 
att korrekt förvalta tillgångar som 
beslagtagits före förverkande och bibehålla 
deras värde i väntan på ett rättsligt 
avgörande.

(16) Egendom som fryses med tanke på 
senare förverkande bör förvaltas på 
lämpligt sätt för att inte förlora sitt 
ekonomiska värde. Medlemsstaterna bör 
vidta de åtgärder som krävs, inklusive 
överföring av egendom för att minimera 
sådana förluster. Medlemsstaterna bör 
vidta alla relevanta lagstiftningsåtgärder 
eller andra typer av åtgärder, t.ex. 
upprättande av nationella centralkontor för 
förvaltning av tillgångar eller likvärdiga 
mekanismer (t.ex. om sådana funktioner är 
decentraliserade), för att korrekt förvalta 
tillgångar som beslagtagits före 
förverkande och bibehålla deras värde i 
väntan på ett rättsligt avgörande.

Or. it

Ändringsförslag 56
Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Egendom som fryses med tanke på 
senare förverkande bör förvaltas på 
lämpligt sätt för att inte förlora sitt 
ekonomiska värde. Medlemsstaterna bör 
vidta de åtgärder som krävs, inklusive 
försäljning eller överföring av egendom för 
att minimera sådana förluster.
Medlemsstaterna bör vidta relevanta 
åtgärder, t.ex. upprättande av nationella 
centralkontor för förvaltning av tillgångar 
eller likvärdiga mekanismer (t.ex. om 
sådana funktioner är decentraliserade), för 
att korrekt förvalta tillgångar som 
beslagtagits före förverkande och bibehålla 
deras värde i väntan på ett rättsligt 
avgörande.

(16) Egendom som fryses med tanke på 
senare förverkande bör förvaltas på 
lämpligt sätt för att inte förlora sitt 
ekonomiska värde och för att 
sysselsättningsnivån ska upprätthållas.
Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som 
krävs, inklusive försäljning eller överföring 
av egendom för att minimera sådana 
förluster. Medlemsstaterna bör vidta 
relevanta åtgärder, t.ex. upprättande av 
nationella centralkontor för förvaltning av 
tillgångar eller likvärdiga mekanismer
(t.ex. om sådana funktioner är 
decentraliserade), för att korrekt förvalta 
tillgångar som beslagtagits före 
förverkande och bibehålla deras värde i 
väntan på ett rättsligt avgörande.

Or. it

Ändringsförslag 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) För att det civila samhället konkret 
ska kunna se att medlemsstaternas 
åtgärder mot organiserad brottslighet, 
även maffialiknande organisationer, är 
effektiva och att vinningen från sådana 
brott verkligen fråntas brottslingarna, är 
det nödvändigt att införa gemensamma 
åtgärder för att undvika att kriminella 
organisationer återigen sätter sig i 
besittning av olagligen införskaffade 
egendomar. Bästa praxis i flera 
medlemsstater har visat sig vara ett 
effektivt redskap, bland annat nationella 
centralkontor för förvaltning av tillgångar 
eller likvärdiga mekanismer, användning 



av förverkad egendom för projekt med 
målsättningen att motverka och förebygga 
brott, för andra institutionella eller 
offentliga ändamål eller social 
användning.

Or. en

Ändringsförslag 58
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Förverkad vinning från brott bör 
användas för allmännyttiga och sociala 
ändamål.

Or. de

Ändringsförslag 59
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Användning av förverkad egendom 
för sociala ändamål främjar spridning av 
rättskulturen, stöd till brottsoffer och 
bekämpning av den organiserade 
brottsligheten, vilket leder till aktivering 
av mekanismer som gynnar hela 
samhället och den socioekonomiska 
utvecklingen i området. Detta ska även 
genomföras via icke-statliga 
organisationer och utifrån objektiva 
kriterier.

Or. it
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Motivering

Användning av förverkad egendom för sociala ändamål har redan prövats i vissa 
medlemsstater, vilket har gett goda resultat på det sociala planet och främjat bekämpningen 
av brottsligheten.

Ändringsförslag 60
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det finns få tillförlitliga källor till 
uppgifter om frysning och förverkande av 
vinning av brott. För att möjliggöra en 
utvärdering av detta direktiv, är det 
nödvändigt att samla in en jämförbar 
minimiuppsättning av lämpliga statistiska 
uppgifter om spårning av tillgångar samt 
om domstolarnas verksamhet på området 
och avyttring av tillgångar.

(17) Det finns få tillförlitliga källor till 
uppgifter om frysning och förverkande av 
vinning av brott. För att möjliggöra en 
utvärdering av detta direktiv, är det 
nödvändigt att samla in en jämförbar 
minimiuppsättning av lämpliga statistiska 
uppgifter om spårning av tillgångar samt 
om domstolarnas verksamhet på området 
och avyttring av tillgångar, samtidigt som 
proportionalitetsprincipen respekteras.

Or. en

Ändringsförslag 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det finns få tillförlitliga källor till 
uppgifter om frysning och förverkande av 
vinning av brott. För att möjliggöra en 
utvärdering av detta direktiv, är det 
nödvändigt att samla in en jämförbar 
minimiuppsättning av lämpliga statistiska 
uppgifter om spårning av tillgångar samt 
om domstolarnas verksamhet på området 
och avyttring av tillgångar.

(17) Det finns få tillförlitliga källor till 
uppgifter om frysning och förverkande av 
vinning av brott. För att möjliggöra en 
utvärdering av detta direktiv, är det 
nödvändigt att samla in en jämförbar 
minimiuppsättning av lämpliga statistiska 
uppgifter om spårning av tillgångar samt 
om domstolarnas verksamhet på området 
och förvaltning och avyttring av tillgångar.



Or. en

Ändringsförslag 62
Mario Borghezio

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det finns få tillförlitliga källor till 
uppgifter om frysning och förverkande av 
vinning av brott. För att möjliggöra en 
utvärdering av detta direktiv, är det 
nödvändigt att samla in en jämförbar 
minimiuppsättning av lämpliga statistiska 
uppgifter om spårning av tillgångar samt 
om domstolarnas verksamhet på området 
och avyttring av tillgångar.

(17) Det finns få tillförlitliga källor till 
uppgifter om frysning och förverkande av 
vinning av brott. För att möjliggöra en 
utvärdering av detta direktiv, är det 
nödvändigt att samla in en tillräckligt stor 
uppsättning av jämförbara och lämpliga 
statistiska uppgifter om spårning av 
tillgångar samt om domstolarnas 
verksamhet på området och avyttring av 
tillgångar.

Or. it

Ändringsförslag 63
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Värdet på egendomar som ska 
återanvändas för direkt och indirekt 
berörda brottsoffer bör registreras.

Or. en

Ändringsförslag 64
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och iakttar de 
principer som erkänns i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna i 
Europeiska unionen, och i synnerhet rätten 
till egendom, rätten till skydd för 
privatlivet och familjelivet, rätten till skydd 
av personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och till en opartisk domstol, 
oskuldspresumtionen, rätten till försvar, 
rätten att inte bli dömd eller straffad två 
gånger för samma brott och principerna om 
laglighet och proportionalitet i fråga om 
brott. Detta direktiv bör genomföras i 
enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

(18) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och iakttar de 
principer som erkänns i 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna, rättspraxis från 
Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna och i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna i 
Europeiska unionen, och i synnerhet rätten 
till egendom, rätten till skydd för 
privatlivet och familjelivet, rätten till skydd 
av personuppgifter, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och till en opartisk domstol, 
oskuldspresumtionen, rätten till försvar, 
rätten att inte bli dömd eller straffad två 
gånger för samma brott och principerna om 
laglighet och proportionalitet i fråga om 
brott. Detta direktiv bör genomföras i 
enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

Or. en

Ändringsförslag 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) En del medlemsstater har redan 
framgångsrikt infört system för 
förverkande utan föregående fällande 
dom. Faktum är att Europeiska domstolen 
för de mänskliga rättigheterna 
(Europadomstolen) aldrig har ansett att 
fall där individer som kan bli föremål för 
privatiseringsåtgärder gällande sin 
egendom utgör en överträdelse av de 
mänskliga rättigheterna enligt 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och 



Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 66
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv påverkar påtagligt rättigheterna för 
personer, inte endast misstänkta eller 
tilltalade utan också tredje man som inte är 
föremål för åtal. Det är därför nödvändigt 
att tillhandahålla särskilda skyddsåtgärder 
och rättsmedel för att säkerställa att deras 
grundläggande rättigheter skyddas vid 
genomförandet av bestämmelserna i detta 
direktiv.

(19) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv påverkar påtagligt rättigheterna för 
personer, inte endast misstänkta eller 
tilltalade utan också tredje man som inte är 
föremål för åtal. Det är därför nödvändigt 
att tillhandahålla alla nödvändiga
skyddsåtgärder och rättsmedel för att 
säkerställa att deras grundläggande 
rättigheter skyddas vid genomförandet av 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Eftersom målet med detta direktiv, 
dvs. att underlätta förverkande av egendom 
i straffrättsliga frågor, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna utan uppnås bättre på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 

(20) Eftersom målet med detta direktiv, 
dvs. att underlätta förverkande av 
egendom, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna utan uppnås 
bättre på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
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nödvändigt för att uppnå detta mål. mål.

Or. en

Ändringsförslag 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs minimiregler om 
frysning av egendom med tanke på ett 
eventuellt senare förverkande och om 
förverkande av egendom i straffrättsliga 
förfaranden i brottmål.

I detta direktiv fastställs minimiregler om 
beslagtagande eller frysning av egendom 
med tanke på ett eventuellt senare 
förverkande, om förverkande av egendom i 
straffrättsliga förfaranden i brottmål och 
utan föregående fällande dom samt 
förvaltning och avyttring av förverkad 
egendom.

Or. en

Ändringsförslag 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv påverkar inte tillämpningen 
av de domstolsförfaranden som 
medlemsstaterna kan tillämpa för att 
frånta förövare egendom.

Or. en

Ändringsförslag 70
Alexander Alvaro, Renate Weber



Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) vinning: varje ekonomisk fördel av ett 
brott; den kan bestå av alla former av 
egendom och innefattar all efterföljande 
återinvestering eller omvandling av direkt 
vinning som gjorts av en misstänkt eller 
tilltalad person och eventuella 
kvantifierbara fördelar.

(1) vinning: varje direkt ekonomisk fördel 
av ett brott; den kan bestå av alla former av 
egendom och innefattar all efterföljande 
återinvestering eller omvandling av direkt 
vinning som gjorts av en misstänkt eller 
tilltalad person och eventuella 
kvantifierbara fördelar.

Or. en

Ändringsförslag 71
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) vinning: varje ekonomisk fördel av ett 
brott; den kan bestå av alla former av 
egendom och innefattar all efterföljande 
återinvestering eller omvandling av direkt 
vinning som gjorts av en misstänkt eller 
tilltalad person och eventuella 
kvantifierbara fördelar.

(1) vinning: varje direkt ekonomisk fördel 
av ett brott; den kan bestå av alla former av 
egendom och innefattar all efterföljande 
återinvestering eller omvandling av direkt 
vinning som gjorts av en misstänkt eller 
tilltalad person och eventuella 
kvantifierbara fördelar.

Or. en

Motivering

Definitionen av vinning som ”varje ekonomisk fördel av ett brott” är tvetydig och mycket vag, 
och möjliggör inte en konsekvent och enhetlig bedömning av den ekonomiska fördelen. Detta 
kan leda till betydande skillnader i bedömningen av de förverkade beloppen. En del 
medlemsstater förverkar vinning eller ersättning, medan andra också kan förverka vinst från 
efterföljande icke-brottsliga verksamheter.

Ändringsförslag 72
Zbigniew Ziobro

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) vinning: varje ekonomisk fördel av ett 
brott; den kan bestå av alla former av 
egendom och innefattar all efterföljande 
återinvestering eller omvandling av direkt 
vinning som gjorts av en misstänkt eller 
tilltalad person och eventuella 
kvantifierbara fördelar.

(1) vinning: varje direkt eller indirekt 
ekonomisk fördel av ett brott; den kan 
bestå av alla former av egendom och 
innefattar all efterföljande återinvestering 
eller omvandling av direkt vinning som 
gjorts av en misstänkt eller tilltalad person 
och eventuella kvantifierbara fördelar.

Or. pl

Ändringsförslag 73
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) vinning: varje ekonomisk fördel av ett 
brott; den kan bestå av alla former av 
egendom och innefattar all efterföljande 
återinvestering eller omvandling av direkt 
vinning som gjorts av en misstänkt eller 
tilltalad person och eventuella 
kvantifierbara fördelar.

(1) vinning: varje direkt eller indirekt
ekonomisk fördel av ett brott; den kan 
bestå av alla former av egendom och 
innefattar all efterföljande återinvestering 
eller omvandling av direkt vinning som 
gjorts av en misstänkt eller tilltalad person 
och eventuella kvantifierbara fördelar.

Or. en

Ändringsförslag 74
Zbigniew Ziobro

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) egendom: all slags egendom, materiell 
eller immateriell, lös eller fast egendom, 
samt juridiska handlingar eller urkunder 
som styrker äganderätt eller annan rätt till 
sådan egendom.

(2) egendom: all slags egendom, materiell 
eller immateriell, lös eller fast egendom, 
samt juridiska handlingar eller urkunder 
som styrker äganderätt eller annan rätt till 
sådan egendom, även egendom som är 
giftorättsgods.



Or. pl

Ändringsförslag 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) förverkande: påföljd eller annan åtgärd 
som, enligt avgörande i brottmålsrättegång, 
innebär att gärningsmannen slutgiltigt 
berövas egendom.

(4) förverkande: annan åtgärd som, enligt 
avgörande i brottmålsrättegång, innebär att 
gärningsmannen slutgiltigt berövas 
egendom.

Or. en

Ändringsförslag 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) förverkande: påföljd eller annan åtgärd 
som, enligt avgörande i 
brottmålsrättegång, innebär att 
gärningsmannen slutgiltigt berövas 
egendom.

(4) förverkande: åtgärd som en domstol 
fattar beslut om i en dom eller i samband 
med ett brottmålsförfarande och som 
innebär att gärningsmannen slutgiltigt 
berövas egendom.

Or. de

Motivering

Das Löschen der Einziehung als "Strafe" dient der Erlangung einer einheitlichen 
europäischen Umsetzung des Vermögensabschöpfungsrechts, welche eine Einigung über den 
Charakter der Einziehung voraussetzt. Andernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die 
Vollstreckung einer Maßnahme, die im Anordnungsstaat Strafe ist, im Vollstreckungsstaat 
den verfassungsrechtlichen Maßstäben der Vollstreckung einer Strafe zu unterwerfen wäre, 
obgleich die Einziehung nach dem Recht des Vollstreckungsstaates nicht als Strafe betrachtet 
würde. Die zweite Änderung dient der Klarstellung, dass die Einziehung nicht nur nach dem 
Urteil, sondern auch mit dem Urteil angeordnet werden kann.



AM\923342SV.doc 31/77 PE498.052v02-00

SV

Ändringsförslag 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) förverkande: påföljd eller annan åtgärd 
som, enligt avgörande i
brottmålsrättegång, innebär att 
gärningsmannen slutgiltigt berövas 
egendom.

(4) förverkande: påföljd eller annan åtgärd 
som, enligt avgörande i rättegång, innebär 
att gärningsmannen slutgiltigt berövas 
egendom.

Or. en

Ändringsförslag 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) frysning: tillfälligt förbud mot 
överföring, förstörelse, omvandling, 
avyttrande eller förflyttning av egendom, 
eller tillfällig förvaring av eller kontroll 
över egendom.

(5) frysning eller beslagtagande: tillfälligt 
förbud mot överföring, förstörelse, 
omvandling, avyttrande eller förflyttning 
av egendom, eller tillfällig förvaring av 
eller kontroll över egendom.

Or. en

Ändringsförslag 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) samt andra rättsliga instrument om 
det i sådana instrument uttryckligen 
fastställs att detta direktiv gäller för de 
brott som harmoniseras enligt 



instrumentet.

Or. en

Ändringsförslag 80
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) samt andra framtida rättsliga 
instrument som rör brott som är 
harmoniserade inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 81
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) berörd person: varje person som 
direkt berörs av frysning eller förverkande 
av en tilltalad eller dömd persons 
tillgångar.

Or. en

Ändringsförslag 82
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka hjälpmedel och 
vinning efter en slutgiltig fällande 

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
och fullt förverka hjälpmedel och vinning 
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brottmålsdom. efter en slutgiltig fällande brottmålsdom.

Or. ro

Ändringsförslag 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka hjälpmedel och 
vinning efter en slutgiltig fällande 
brottmålsdom.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för 
rättsliga myndigheter att helt eller delvis 
förverka hjälpmedel och vinning eller 
egendom vars värde motsvarar sådana 
hjälpmedel och sådan vinning som är 
föremål för en slutgiltig fällande 
brottmålsdom.

Or. en

Ändringsförslag 84
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka hjälpmedel och 
vinning efter en slutgiltig fällande 
brottmålsdom.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att endast rättsliga 
myndigheter helt eller delvis ska kunna
förverka hjälpmedel och vinning efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

Or. en



Ändringsförslag 85
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka hjälpmedel och 
vinning efter en slutgiltig fällande 
brottmålsdom.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för en 
rättslig myndighet att på eget initiativ eller 
efter domstolsbeslut helt eller delvis 
förverka hjälpmedel och vinning efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

Or. de

Ändringsförslag 86
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka hjälpmedel och 
vinning efter en slutgiltig fällande 
brottmålsdom.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att helt eller delvis förverka 
hjälpmedel, tillgångar och vinning efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

Or. it

Ändringsförslag 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 88
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att
förverka egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att endast rättsliga 
myndigheter, när förverkande enligt 
punkt 1 inte är möjligt, ska kunna
förverka egendom till ett värde som
motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

Or. en

Ändringsförslag 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att, när 
ett förverkande enligt punkt 1 inte är 
möjligt, förverka egendom till ett värde 
som motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom. Beroende 
på behörighetsområde ska förverkandet 
utföras av en rättslig myndighet eller en 
rättslig myndighet på uppdrag av en 
domstol.

Or. de



Ändringsförslag 90
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka egendom till ett värde som 
motsvarar produkten, vinsten eller priset 
på brottet efter en slutgiltig fällande 
brottmålsdom.

Or. it

Ändringsförslag 91
Zbigniew Ziobro

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom. Om 
vinningen eller motsvarande värde ska 
återbetalas till målsäganden eller till 
någon annan förverkas egendomen inte 
eller endast delvis.

Or. pl

Ändringsförslag 92
Zbigniew Ziobro

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Om någon fälls för ett brott, och har 
erhållit betydande direkt eller indirekt 
vinning från detta brott, anses den 
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egendom som gärningsmannen förvärvat 
eller erhållit någon form av rätt till under 
brottets begående eller efter dess 
begående vara vinning från brott. 
Undantaget är om gärningsmannen eller 
annan intressent bevisar att egendomen 
och de medel för vilka den förvärvats är 
av lagligt ursprung. 

Or. pl

Ändringsförslag 93
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska vidta de 
åtgärder som krävs för att rättsliga 
myndigheter, i frånvaro av fällande dom, 
ska kunna förverka en misstänkts 
tillgångar i de fall en domstol efter en 
bedömning av vad som är mest sannolikt 
finner att den berörda misstänkta 
personens tillgångar direkt eller indirekt 
härrör från brottsligt beteende eller 
kommer att användas för brottslig 
verksamhet. 

Or. en

Ändringsförslag 94
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska vidta de 
åtgärder som krävs för att rättsliga 
myndigheter, i frånvaro av fällande dom, 
ska kunna förverka hjälpmedel och 
vinning som erhållits genom beteende 



som är olagligt enligt straffrätten om en 
domstol efter en bedömning av vad som är 
mest sannolikt finner att olagligt beteende 
har förekommit. Denna punkt gäller inte 
för medlemsstater som redan har inrättat 
befogenheter för civilt förverkande i fall 
där det saknas fällande dom. 

Or. en

Motivering

På så sätt erkänns befogenheter för civilt förverkande som inte är kopplade till straffrättsliga 
förfaranden i de medlemsstater som har infört sådana åtgärder.

Ändringsförslag 95
Josef Weidenholzer

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Skadeståndskrav

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ta hänsyn till 
skadeståndskrav från dem som lidit skada.

Or. de

Ändringsförslag 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det betydligt mer 
sannolikt att den dömde har erhållit 

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för 
behöriga myndigheter att helt eller delvis 
förverka egendom som tillhör en person 
som har dömts för ett brott om domstolen, 
på grundval av konkreta uppgifter, t.ex. att 
en bedömning av vad som är mest 



AM\923342SV.doc 39/77 PE498.052v02-00

SV

egendomen i fråga genom en liknande 
brottslig verksamhet än genom annan 
verksamhet.

sannolikt visar att värdet är 
oproportionerligt jämfört med den dömdes 
lagliga inkomst, finner att egendomen i 
fråga har förvärvats olagligt.

Or. en

Ändringsförslag 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det betydligt mer 
sannolikt att den dömde har erhållit 
egendomen i fråga genom en liknande 
brottslig verksamhet än genom annan 
verksamhet.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter och efter att till fullo ha beaktat 
alla bevis är övertygad om att den dömde 
har erhållit egendomen i fråga genom en 
liknande brottslig verksamhet än genom 
annan verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 98
Petru Constantin Luhan

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det betydligt mer sannolikt 
att den dömde har erhållit egendomen i 
fråga genom en liknande brottslig 

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt
och fullt förverka egendom som tillhör en 
person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det sannolikt att den 
dömde har erhållit egendomen i fråga 
genom en liknande brottslig verksamhet 



verksamhet än genom annan verksamhet. och inte genom någon annan verksamhet.

Or. ro

Ändringsförslag 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det betydligt mer 
sannolikt att den dömde har erhållit 
egendomen i fråga genom en liknande 
brottslig verksamhet än genom annan 
verksamhet.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter och efter en utförlig behandling 
av allt tillgängligt bevismaterial är 
övertygad om att den dömde har erhållit 
egendomen i fråga genom en liknande 
brottslig verksamhet än genom annan 
verksamhet.

Or. de

Motivering

Med tanke på garantierna för äganderätten måste ett förverkande utan fällande dom 
underställas en strikt författningsrättslig bedömning. Ett sådant förverkande är endast 
författningsenligt om domaren efter en uttömmande bevisupptagning och bedömning av 
bevisen är övertygad om att egendomen härrör från brottslig verksamhet. Det konkreta 
brottet behöver i sammanhanget inte fastställas. Domaren måste emellertid åtminstone vara 
övertygad om att egendomen härrör från brottslig verksamhet.

Ändringsförslag 100
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det betydligt mer 

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter och efter att till fullo ha beaktat 
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sannolikt att den dömde har erhållit 
egendomen i fråga genom en liknande 
brottslig verksamhet än genom annan 
verksamhet.

alla bevis är övertygad om att den dömde 
har erhållit egendomen i fråga genom en 
liknande brottslig verksamhet än genom 
annan verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 101
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det betydligt mer sannolikt 
att den dömde har erhållit egendomen i 
fråga genom en liknande brottslig 
verksamhet än genom annan verksamhet.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det betydligt mer sannolikt 
att egendomen i fråga har ett olagligt 
ursprung.

Or. fr

Ändringsförslag 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, efter förfaranden 
som, om den misstänkte eller tilltalade 
hade kunnat stå inför rätta, skulle ha
kunnat leda till en fällande brottmålsdom, 
om

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, om en domstol på 
grundval av specifika fakta och efter en 
utförlig behandling av allt bevismaterial
är övertygad om att förfaranden som, om 
den misstänkte eller tilltalade hade kunnat 
stå inför rätta, skulle ha lett till en fällande 



brottmålsdom, om

Or. en

Ändringsförslag 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, efter förfaranden 
som, om den misstänkte eller tilltalade 
hade kunnat stå inför rätta, skulle ha 
kunnat leda till en fällande brottmålsdom, 
om

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, om en domstol på 
grundval av konkreta fakta och efter en 
utförlig behandling av allt bevismaterial 
är övertygad om att förfaranden som, om 
den misstänkte eller tilltalade hade kunnat 
stå inför rätta, skulle ha kunnat leda till en 
fällande brottmålsdom, om

Or. de

Motivering

Med tanke på garantierna för äganderätten måste ett förverkande utan fällande dom 
underställas en strikt författningsrättslig bedömning. Ett sådant förverkande är endast 
författningsenligt om domaren efter en uttömmande bevisupptagning och bedömning av 
bevisen är övertygad om att egendomen härrör från brottslig verksamhet. Det konkreta 
brottet behöver i sammanhanget inte fastställas. Domaren måste emellertid åtminstone vara 
övertygad om att egendomen härrör från brottslig verksamhet.

Ändringsförslag 104
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, efter förfaranden
som, om den misstänkte eller tilltalade 

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, om en domstol på 
grundval av specifika fakta och efter en 
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hade kunnat stå inför rätta, skulle ha 
kunnat leda till en fällande brottmålsdom, 
om

utförlig behandling av allt bevismaterial 
är övertygad om att förfaranden som, om 
den misstänkte eller tilltalade hade kunnat 
stå inför rätta, skulle ha lett till en fällande 
brottmålsdom, om

Or. en

Ändringsförslag 105
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, efter förfaranden 
som, om den misstänkte eller tilltalade 
hade kunnat stå inför rätta, skulle ha 
kunnat leda till en fällande brottmålsdom, 
om

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, efter förfaranden 
om den rättsliga myndigheten på grundval 
av bevisning är övertygad om att, om den 
misstänkte eller tilltalade hade kunnat stå 
inför rätta, skulle vederbörande ha dömts 
för brott, om

Or. fr

Ändringsförslag 106
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, efter förfaranden 
som, om den misstänkte eller tilltalade 
hade kunnat stå inför rätta, skulle ha 
kunnat leda till en fällande brottmålsdom, 
om

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, efter förfaranden 
som, om den misstänkte eller tilltalade 
hade kunnat stå inför rätta, skulle ha 
kunnat leda till en fällande brottmålsdom 
eller enligt andra förfaranden, om



Or. en

Ändringsförslag 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för 
rättsliga myndigheter att förverka 
tillgångar som tillhör en person som inte 
kan motivera tillgångarnas lagliga 
ursprung, om en domstol, på grundval av 
särskilda omständigheter och med respekt 
för rätten till försvar och för tredje man 
som handlar i god tro, finner att dessa 
tillgångar härrör från brottsliga 
verksamheter med påstådd anknytning till
den personen.

Or. en

Ändringsförslag 108
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ytterligare lagföring förhindras av att 
den misstänkte eller tilltalade avlidit eller 
drabbats av varaktig sjukdom, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ytterligare lagföring förhindras av att 
den misstänkte eller tilltalade avlidit eller
drabbats av varaktig sjukdom, eller

(a) ytterligare lagföring förhindras av att 
den misstänkte eller tilltalade drabbats av 
varaktig sjukdom, eller

Or. de

Motivering

Möjligheten till förverkande utan fällande dom om den misstänkte eller tilltalade har avlidit 
bör strykas. Avlider den påstådda gärningsmannen riktas ju beslutet om förverkande mot 
arvingarna. Det rör sig i så fall om förverkande hos tredje man i enlighet med artikel 6, vilket 
endast får ske på strikta villkor.

Ändringsförslag 110
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ytterligare lagföring förhindras av att 
den misstänkte eller tilltalade avlidit eller
drabbats av varaktig sjukdom, eller 

(a) lagföring förhindras av att den 
misstänkte eller tilltalade drabbats av 
sjukdom eller varaktig sjukdom som leder 
till att personen inte kan stå inför rätta 
eller den lagstadgade preskriptionsfristen 
har löpt ut till följd av sjukdom,

Or. en

Motivering

Sjukdom bör definieras snävare, som ett skäl till att personen inte kan stå inför rätta. Det är 
lämpligt att skilja mellan punkterna om dödsfall, sjukdom och flykt från lagföring (se andra 
ändringsförslag), eftersom omständigheterna skiljer sig åt.

Ändringsförslag 111
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led b



Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om en effektiv lagföring inom rimlig 
tid förhindras av att den misstänkte eller 
tilltalade har drabbats av sjukdom eller 
flytt från lagföring eller påföljder, och om 
detta medför en allvarlig risk för att en 
effektiv lagföring kan förhindras till följd 
av lagstadgade preskriptionsfrister.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 112
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om en effektiv lagföring inom rimlig tid 
förhindras av att den misstänkte eller 
tilltalade har drabbats av sjukdom eller 
flytt från lagföring eller påföljder, och om 
detta medför en allvarlig risk för att en 
effektiv lagföring kan förhindras till följd 
av lagstadgade preskriptionsfrister.

(b) om en effektiv lagföring inom rimlig tid 
förhindras av att den misstänkte eller 
tilltalade har flytt från lagföring eller 
påföljder, och om personen inte kan 
återlämnas enligt rambeslut 
2002/584/RIF eller andra medel, och om 
detta medför en allvarlig risk för att en 
effektiv lagföring kan förhindras till följd 
av lagstadgade preskriptionsfrister.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör innan de förverkar egendom göra rimliga försök att få den tilltalade 
personen återlämnad genom att utfärda en europeisk arresteringsorder eller använda andra 
former av EU-samarbete på detta område. Sjukdom och dödsfall behandlas separat i andra 
ändringsförslag.

Ändringsförslag 113
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om en effektiv lagföring inom rimlig tid 
förhindras av att den misstänkte eller 
tilltalade har drabbats av sjukdom eller 
flytt från lagföring eller påföljder, och om 
detta medför en allvarlig risk för att en 
effektiv lagföring kan förhindras till följd 
av lagstadgade preskriptionsfrister.

(b) om en effektiv lagföring inom rimlig tid 
förhindras av att den misstänkte eller 
tilltalade har drabbats av sjukdom eller 
flytt från lagföring eller påföljder, och om 
detta medför en allvarlig risk för att en 
effektiv lagföring kan förhindras till följd 
av lagstadgade preskriptionsfrister. Detta 
gäller för de medlemsstater vars 
lagstiftning inte erkänner en fällande 
brottmålsdom som avkunnats i den 
tilltalades frånvaro. 

Or. el

Ändringsförslag 114
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om den misstänkte eller tilltalade har 
avlidit.

Or. en

Ändringsförslag 115
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 5 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt gäller inte för medlemsstater 
som redan har inrättat civila 
förverkandeåtgärder som möjliggör 
förverkande i dessa fall.

Or. en



Ändringsförslag 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vinning som överförts till tredje man av 
en dömd person eller för dennes räkning, 
eller av misstänkta eller tilltalade 
personer under de omständigheter som 
anges i artikel 5, eller

(a) vinning eller hjälpmedel som överförts 
direkt eller indirekt till eller har 
förvärvats av tredje man, eller

Or. en

Ändringsförslag 117
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vinning som överförts till tredje man av 
en dömd person eller för dennes räkning, 
eller av misstänkta eller tilltalade personer 
under de omständigheter som anges i 
artikel 5, eller

(a) tillgångar som överförts till tredje man 
av en dömd person eller för dennes 
räkning, eller av misstänkta eller tilltalade 
personer under de omständigheter som 
anges i artikel 5, eller

Or. en

Ändringsförslag 118
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) annan egendom som tillhör den dömda 
personen, som överförts till tredje man för 
att undvika förverkande av egendom till ett 
värde som motsvarar vinningen.

(b) annan egendom som tillhör den dömda 
personen, som överförts till tredje man av 
det enda skälet att undvika förverkande av 
egendom till ett värde som motsvarar 
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tillgångarna.

Or. en

Ändringsförslag 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) annan egendom som tillhör den dömda 
personen, som överförts till tredje man för 
att undvika förverkande av egendom till ett 
värde som motsvarar vinningen.

(b) annan egendom, som överförts till eller 
förvärvats av tredje man för att undvika 
förverkande av egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen.

Or. en

Ändringsförslag 120
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) annan egendom som tillhör den dömda 
personen, som överförts till tredje man för 
att undvika förverkande av egendom till ett 
värde som motsvarar vinningen.

(b) annan egendom som tillhör den dömda 
personen, som överförts till tredje man för 
att undvika förverkande av egendom till ett 
värde som motsvarar avkastningen av, 
vinsten av eller priset på brottet.

Or. it

Ändringsförslag 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen



Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ska vara möjligt att förverka sådan 
vinning eller egendom som avses i punkt 1 
om egendomen omfattas av särskilda krav 
på återställande till den rättmätiga ägaren 
eller om

2. Det ska vara möjligt att förverka sådan 
vinning eller egendom som avses i punkt 1 
om 

Or. de

Motivering

Att det finns ett – civilrättsligt – krav på att ägaren ska återfå egendom ger inte tredje man 
rätt till förverkande. Statens krav på förverkande av orättmätigt erhållen egendom och det 
civilrättsliga kravet på att den som lidit skada ska återfå egendomen bör hållas tydligt 
åtskilda och konkurrerar i princip med varandra. En sammanblandning av kraven bör i alla 
händelser undvikas.

Ändringsförslag 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det ska vara möjligt att förverka sådan 
vinning eller egendom som avses i punkt 1 
om egendomen omfattas av särskilda krav 
på återställande till den rättmätiga ägaren 
eller om

2. Det ska vara möjligt att förverka sådan 
vinning eller egendom som avses i punkt 1 
om

Or. en

Ändringsförslag 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en bedömning, som grundar sig på 
konkreta uppgifter rörande den 
misstänkte eller tilltalade, visar att 
förverkande av den dömda personens 

utgår
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egendom, eller av den misstänkte eller 
tilltalade personens egendom under de 
omständigheter som anges i artikel 5, 
sannolikt inte kommer att lyckas, och

Or. en

Ändringsförslag 124
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) vinningen eller egendomen överfördes 
kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp 
som var lägre än deras marknadsvärde om
berörd tredje man

(b) vinningen eller egendomen överfördes 
kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp 
som var lägre än deras marknadsvärde
utan att det påverkar tillämpningen av 
principen om god tro hos tredje man

Or. it

Ändringsförslag 125
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) vinningen eller egendomen överfördes 
kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp
som var lägre än deras marknadsvärde om 
berörd tredje man

(b) vinningen eller egendomen överfördes 
kostnadsfritt eller i utbyte mot en 
procentuell andel som var lägre än deras 
marknadsvärde om berörd tredje man

Or. it

Ändringsförslag 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei



Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) vinningen eller egendomen överfördes 
kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp 
som var lägre än deras marknadsvärde om 
berörd tredje man

(b) vinningen eller egendomen överfördes 
kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp 
som var betydligt lägre än deras 
marknadsvärde

Or. en

Ändringsförslag 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) när det gäller vinning, kände till dess 
olagliga ursprung eller, vid avsaknad av 
sådan kunskap, om en omdömesgill 
person i dess ställe skulle ha misstänkt att 
den hade ett olagligt ursprung på 
grundval av konkreta fakta och 
omständigheter,

Or. en

Ändringsförslag 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) när det gäller annan egendom, kände 
till att den överfördes för att undvika 
förverkande av egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen eller, vid avsaknad 
av sådan kunskap, om en omdömesgill 
person i dess ställe på grundval av 
konkreta fakta och omständigheter skulle 
ha misstänkt att den hade överförts för att 
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undvika sådant förverkande.

Or. en

Ändringsförslag 129
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) när det gäller vinning, kände till dess 
olagliga ursprung, eller, vid avsaknad av 
sådan kunskap, om en omdömesgill 
person i dess ställe skulle ha misstänkt att 
den hade ett olagligt ursprung, på 
grundval av konkreta fakta och 
omständigheter,

i) när det gäller vinning, kände till dess 
olagliga ursprung,

Or. it

Ändringsförslag 130
Zbigniew Ziobro

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – led ii – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) En fysisk person som är närstående till 
gärningsmannen anses veta om att 
egendom utgör vinning från brott. För 
företag gäller samma om 
gärningsmannen eller en närstående till 
denne ingått i den juridiska personens 
ledning eller styrelse, alternativt haft 
befogenhet att leda eller representera en 
organisatorisk enhet vid tidpunkten för 
förvärvet.

Or. pl



Ändringsförslag 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6a
Simulerad överföring av egendom till 

tredje man
Varje medlemsstat ska vidta 
lagstiftningsåtgärder för att införa 
bestämmelser som gör det möjligt att åtala 
personer som fiktivt överför ägarskap och 
tillgång till egendom till tredje man i syfte 
att undvika beslagtagande- eller 
förverkandeåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Frysning Frysning eller beslagtagande

Or. en

Ändringsförslag 133
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att frysa 
egendom som riskerar att skingras, döljas 
eller föras ut ur jurisdiktionen med tanke 
på ett eventuellt senare förverkande. 

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att frysa 
egendom som riskerar att skingras, döljas 
eller föras ut ur jurisdiktionen med tanke 
på ett eventuellt senare förverkande. 
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Sådana åtgärder ska beslutas av domstol. Sådana åtgärder ska beslutas av domstol. 
Detta omfattar införande av förverkande 
utan föregående fällande dom, med 
fullständig respekt för rätten till försvar 
och för tredje man som handlar i god tro, 
och som kan bestridas inför domstol.

Or. en

Ändringsförslag 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att frysa 
egendom som riskerar att skingras, döljas 
eller föras ut ur jurisdiktionen med tanke 
på ett eventuellt senare förverkande. 
Sådana åtgärder ska beslutas av domstol.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att utan dröjsmål göra det 
möjligt att frysa egendom som riskerar att 
skingras, döljas eller föras ut ur eller 
överföras från jurisdiktionen med tanke på 
ett eventuellt senare förverkande, eller om
det finns skäl att anta att villkoren för ett 
förverkande är uppfyllda. Sådana åtgärder 
ska beslutas av behörig myndighet i den 
enskilda medlemsstaten, vars beslut måste 
inhämtas så fort det har blivit möjligt att 
frysa egendom, utom då det rör sig om lös 
egendom. I så fall krävs ett beslut endast
om den berörda parten begär ett sådant. 
De personer som berörs av de åtgärder 
som avses i denna artikel kan överklaga 
beslutet och väcka talan vid domstol.

Or. de



Ändringsförslag 135
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att frysa 
egendom som riskerar att skingras, döljas 
eller föras ut ur jurisdiktionen med tanke 
på ett eventuellt senare förverkande.
Sådana åtgärder ska beslutas av domstol.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för sina 
behöriga myndigheter att omedelbart frysa 
eller beslagta egendom med tanke på ett 
eventuellt senare förverkande. De personer 
som påverkas av åtgärderna i denna 
artikel ska ha rätt att överklaga inför 
domstol.

Or. en

Ändringsförslag 136
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att frysa 
egendom som riskerar att skingras, döljas 
eller föras ut ur jurisdiktionen med tanke 
på ett eventuellt senare förverkande. 
Sådana åtgärder ska beslutas av domstol.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att frysa 
egendom som riskerar att skingras, döljas 
eller föras ut ur jurisdiktionen med tanke 
på ett eventuellt senare förverkande. 
Sådana åtgärder ska beslutas av de 
behöriga myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för dess 

utgår
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behöriga myndigheter att omedelbart 
frysa egendom när det finns en hög risk 
att denna egendom skingras, döljs eller 
överförs innan en domstol har fattat sitt 
beslut. Sådana åtgärder ska så snart som 
möjligt bekräftas av en domstol.

Or. de

Motivering

Punkt 2 slås samman med punkt 1.

Ändringsförslag 138
Georgios Papanikolaou

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för dess 
behöriga myndigheter att omedelbart frysa 
egendom när det finns en hög risk att 
denna egendom skingras, döljs eller 
överförs innan en domstol har fattat sitt 
beslut. Sådana åtgärder ska så snart som 
möjligt bekräftas av en domstol.

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för dess 
behöriga myndigheter att omedelbart frysa 
egendom när det finns en hög risk att 
denna egendom skingras, döljs eller 
överförs innan en domstol har fattat sitt 
beslut. Sådana åtgärder ska så snart som 
möjligt bekräftas av en domstol, även 
under förundersökningsskedet.

Or. el

Ändringsförslag 139
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att personer som 
berörs av de åtgärder som föreskrivs
enligt detta direktiv har rätt till ett effektivt 
rättsmedel och att misstänkta har rätt till 

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att personer vars 
tillgångar fryses eller förverkas enligt 
detta direktiv, oavsett vilken part som äger 
tillgångarna vid tidpunkten för 



en rättvis rättegång, så att deras 
rättigheter tillvaratas.

förverkandet, har rätt till ett effektivt 
rättsmedel, däribland rätt till rättegång.

Or. en

Ändringsförslag 140
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att personer som 
berörs av de åtgärder som föreskrivs enligt 
detta direktiv har rätt till ett effektivt 
rättsmedel och att misstänkta har rätt till 
en rättvis rättegång, så att deras rättigheter 
tillvaratas.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att personer som 
berörs av de åtgärder som föreskrivs enligt 
detta direktiv har fullständig rätt till ett 
effektivt rättsmedel, däribland fullständig
rätt till en rättvis rättegång och möjlighet 
att överklaga beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 141
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Varje medlemsstat ska vidta de 
åtgärder som krävs för att se till att 
berörda personer har rätt till ett effektivt 
rättsmedel innan ett slutgiltigt beslut om 
förverkande fattas, däribland möjlighet att 
göra rättsliga framställningar, för att 
skydda sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 142
Renate Weber
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ett eventuellt beslut om 
frysning av egendom motiveras, att 
beslutet meddelas den berörda personen så 
snart det verkställts och att det förblir i 
kraft endast så länge som är nödvändigt för 
att bevara egendomen med tanke på ett 
framtida förverkande. Varje medlemsstat 
ska göra det faktiskt möjligt för de 
personer vars egendom berörs att överklaga 
beslutet om frysning inför domstol när som 
helst innan ett beslut om förverkande 
fattas. Egendom som frysts, men som inte 
därefter förverkas, ska omedelbart 
återlämnas till sin rättmätiga ägare.

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ett eventuellt beslut om 
frysning av egendom motiveras, att 
beslutet meddelas den berörda personen så 
snart det verkställts och att det förblir i 
kraft endast så länge som är nödvändigt för 
att bevara egendomen med tanke på ett 
framtida förverkande. Varje medlemsstat 
ska göra det faktiskt möjligt för de 
personer vars egendom berörs att överklaga 
beslutet om frysning inför domstol när som 
helst innan ett beslut om förverkande 
fattas. Egendom som frysts, men som inte 
därefter förverkas, ska omedelbart 
återlämnas till sin rättmätiga ägare, som 
ska ha kvar rätten till ett effektivt 
rättsmedel om egendomen har ändrats till 
följd av frysningen.

Or. en

Ändringsförslag 143
Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ett eventuellt beslut om 
förverkande motiveras och att beslutet 
meddelas den berörda personen. Varje 
medlemsstat ska göra det faktiskt möjligt 
för de personer vars egendom berörs att 
överklaga beslutet om förverkande inför 
domstol.

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ett eventuellt beslut om 
förverkande motiveras och att beslutet 
omedelbart meddelas den berörda 
personen. Varje medlemsstat ska göra det 
faktiskt möjligt för de personer vars 
egendom berörs att överklaga beslutet om 
förverkande inför domstol.

Or. en



Ändringsförslag 144
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ett eventuellt beslut om 
förverkande motiveras och att beslutet 
meddelas den berörda personen. Varje 
medlemsstat ska göra det faktiskt möjligt 
för de personer vars egendom berörs att 
överklaga beslutet om förverkande inför 
domstol.

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att den tilltalade
eller dömda personen har möjlighet att 
bestrida begäran om förverkande inför en 
oberoende rättslig myndighet. Personen 
ska ges tillgång till viktigt bevismaterial
enligt direktivet om rätten till information 
vid straffrättsliga förfaranden och ska 
åtminstone ha rätt att bli hörd, att ställa 
frågor och att lägga fram bevisning innan 
ett slutgiltigt beslut om förverkande fattas. 
Varje medlemsstat ska vidta de ytterligare 
åtgärder som krävs för att ett eventuellt 
beslut om förverkande motiveras och att 
beslutet meddelas den berörda personen. 
Varje medlemsstat ska göra det faktiskt 
möjligt för de personer vars egendom 
berörs att överklaga beslutet om 
förverkande inför domstol.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 48 i stadgan om de grundläggande rättigheterna samt artikel 6 i 
Europakonventionen och rättspraxis från Europadomstolen har en misstänkt person rätt att
bli hörd innan ett beslut om förverkande fattas om huruvida vinning eller hjälpmedel faktiskt 
har samband med brott eller har införskaffats genom lagliga medel.

Ändringsförslag 145
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ett eventuellt beslut om 
förverkande motiveras och att beslutet 
meddelas den berörda personen. Varje 

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ett eventuellt beslut om 
förverkande motiveras. Varje medlemsstat 
ska göra det faktiskt möjligt för de 
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medlemsstat ska göra det faktiskt möjligt 
för de personer vars egendom berörs att 
överklaga beslutet om förverkande inför 
domstol.

personer vars egendom berörs att överklaga 
beslutet om förverkande inför domstol.

Or. fr

Ändringsförslag 146
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att ett eventuellt beslut om 
förverkande motiveras och att beslutet 
meddelas den berörda personen. Varje 
medlemsstat ska göra det faktiskt möjligt 
för de personer vars egendom berörs att 
överklaga beslutet om förverkande inför 
domstol.

3. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att den tilltalade 
eller dömda personen har möjlighet att 
bestrida begäran om förverkande inför en 
oberoende rättslig myndighet. Personen 
ska ges tillgång till viktigt bevismaterial 
enligt direktivet om rätten till information 
vid straffrättsliga förfaranden, ska 
åtminstone ha rätt att bli hörd, att ställa 
frågor och att lägga fram bevisning innan 
ett slutgiltigt beslut om förverkande fattas. 
Varje medlemsstat ska vidta de ytterligare 
åtgärder som krävs för att ett eventuellt 
beslut om förverkande motiveras och att 
beslutet meddelas den tilltalade eller 
dömda personen. Varje medlemsstat ska 
göra det faktiskt möjligt för de personer 
vars egendom berörs att överklaga beslutet 
om förverkande inför domstol.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 48 i stadgan om de grundläggande rättigheterna samt artikel 6 i 
Europakonventionen och rättspraxis från Europadomstolen har en tilltalad eller dömd person 
rätt att bli hörd innan ett beslut om förverkande fattas i samband med brott.



Ändringsförslag 147
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Varje medlemsstat ska vidta de 
åtgärder som krävs för att ett eventuellt 
beslut om förverkande delges så snart som 
möjligt. Om det finns risk för att 
delgivningen kommer att försvåra 
utredningen får den skjutas upp.

Or. fr

Ändringsförslag 148
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de förfaranden som avses i artikel 4 ska 
den misstänkte eller tilltalade ha en faktisk 
möjlighet att bestrida den 
sannolikhetskalkyl som ligger till grund för 
att klassificera den berörda egendomen 
som vinning av brott.

4. I de förfaranden som avses i artikel 4 ska 
den dömde ha en faktisk möjlighet att 
bestrida den sannolikhetskalkyl som ligger 
till grund för att klassificera den berörda 
egendomen som vinning av brott.

Or. en

Motivering

Artikel 4 omfattar endast dömda personer, så det är fel att hänvisa till ”den misstänkte eller 
tilltalade”.

Ändringsförslag 149
Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I de fall som avses i artikel 5 ska den 5. I de fall som avses i artikel 5 ska den 
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person vars egendom berörs av beslutet om 
förverkande företrädas av en advokat 
under hela förfarandet, så att personens
rätt till försvar kan tillvaratas vid 
fastställandet av brottet och av vinningen 
av och hjälpmedlen vid detta brott.

person vars egendom berörs av beslutet om 
förverkande informeras om att han/hon 
har rätt att under hela förfarandet
företrädas av en advokat efter eget val eller 
att en advokat utses enligt de 
bestämmelser som gäller i medlemsstaten, 
så att hans/hennes rätt till försvar kan 
tillvaratas vid fastställandet av brottet och
av vinningen av och hjälpmedlen vid detta 
brott.

Or. en

Ändringsförslag 150
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I de fall som avses i artikel 5 ska den 
person vars egendom berörs av beslutet om 
förverkande företrädas av en advokat under 
hela förfarandet, så att personens rätt till 
försvar kan tillvaratas vid fastställandet av 
brottet och av vinningen av och 
hjälpmedlen vid detta brott.

5. Den person vars egendom berörs av 
beslutet om förverkande ska ha rätt att
företrädas av en advokat under hela 
förfarandet, så att personens rätt till försvar 
kan tillvaratas vid fastställandet av brottet 
och av vinningen av och hjälpmedlen vid 
detta brott.

Or. en

Motivering

Rätten till advokat bör gälla i alla straffrättsliga förfaranden som omfattas av direktivet. EU
har emellertid inte behörighet att i denna rättsakt kräva att medlemsstaterna ska betala för en 
advokat, vilket förslaget innebär.

Ändringsförslag 151
Mariya Gabriel

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6



Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den person vars egendom berörs är 
en tredje man, ska den personen eller 
personens advokat underrättas om de 
förfaranden som kan leda till ett beslut om 
förverkande av egendomen och ska tillåtas 
att delta i dessa förfaranden i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
effektivt skydda personens rättigheter. 
Personen ska åtminstone ha rätt att bli 
hörd, att ställa frågor och att lägga fram 
bevisning innan ett slutgiltigt beslut om 
förverkande fattas.

6. Om den person vars egendom berörs är 
en tredje man, ska den personen eller 
personens advokat underrättas om de 
förfaranden som kan leda till ett beslut om 
förverkande av egendomen och ska tillåtas 
att delta i dessa förfaranden i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
effektivt skydda personens rättigheter. 
Personen ska ha fullständig rätt till en 
rättvis rättegång och ett effektivt 
rättsmedel innan ett slutgiltigt beslut om 
förverkande fattas. 

Or. en

Ändringsförslag 152
Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om den person vars egendom berörs är 
en tredje man, ska den personen eller 
personens advokat underrättas om de 
förfaranden som kan leda till ett beslut om 
förverkande av egendomen och ska tillåtas 
att delta i dessa förfaranden i den 
utsträckning som är nödvändig för att 
effektivt skydda personens rättigheter. 
Personen ska åtminstone ha rätt att bli 
hörd, att ställa frågor och att lägga fram 
bevisning innan ett slutgiltigt beslut om 
förverkande fattas.

6. Om den person vars egendom berörs är 
en tredje man, ska den personen eller 
personens advokat omedelbart underrättas 
om de förfaranden som kan leda till ett 
beslut om förverkande av egendomen och 
ska tillåtas att delta i dessa förfaranden i 
den utsträckning som är nödvändig för att 
effektivt skydda personens rättigheter. 
Personen ska åtminstone ha rätt att bli 
hörd, att ställa frågor och att lägga fram 
bevisning innan ett slutgiltigt beslut om 
förverkande fattas.

Or. en

Ändringsförslag 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett förverkande av en ekonomisk fördel 
ska medföra att samma ekonomiska fördel 
inte kan förverkas igen. Medlemsstaterna 
ska vidta de åtgärder som krävs för att se 
till att upprepade förverkanden av samma 
ekonomiska fördel undviks. 

Or. de

Motivering

Der Richtlinienvorschlag verhält sich nicht zu der Frage, wie zu verfahren ist, wenn mehrere 
Mitgliedstaaten wegen vorgeworfenen strafbarer Handlungen gegen unterschiedliche 
Personen ermitteln und in den verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils die Einziehung des 
gleichen wirtschaftlichen Vorteils aus diesen Straftaten in Betracht kommt. Nach geltendem 
Recht fehlt zu dieser Konstellation jegliche Regelung. Insbesondere handelt es sich nicht um 
einen Fall von „Ne bis in idem“ nach Art. 54 des SDÜ, da es sich bei der 
Gewinnabschöpfung nach allgemeinem Verständnis nicht um eine Sanktion handelt.

Ändringsförslag 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att vid brottsoffers 
skadeståndskrav mot den tilltalade se till 
att förverkandet inte leder till att 
fullgörandet av dessa krav äventyras.

Or. de

Motivering

Brottsoffers krav bör regleras på ett enhetligt sätt. Det skulle strida mot kommissionens 
övriga program för skydd av brottsoffer om rätten till förverkande på EU-nivå skulle medföra 
att brottsoffrens krav blir ogiltiga. Det bör ges garantier för att det förverkande som föreslås i 
förslaget till direktiv inte kan omintetgöra krav från brottsoffer.



Ändringsförslag 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Förverkande av en ekonomisk fördel 
måste leda till att denna ekonomiska 
fördel inte kan förverkas igen. Varje 
medlemsstat ska vidta de åtgärder som 
krävs för att undvika att samma 
ekonomiska fördel kan förverkas flera 
gånger.

Or. en

Ändringsförslag 156
Sarah Ludford

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Om domstolen drar slutsatsen att 
förverkandet kommer att frånta den 
berörda personens dess 
försörjningsmöjligheter ska förverkande 
delvis eller fullständigt uteslutas enligt 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Motivering

Enligt proportionalitetsprincipen får förverkande inte leda till att berörda personer eller 
företag fråntas sina laga försörjningsmöjligheter.

Ändringsförslag 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6c (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6c. Om domstolen drar slutsatsen att 
förverkandet kommer att frånta den 
berörda personens dess 
försörjningsmöjligheter ska förverkande 
delvis eller fullständigt uteslutas enligt 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Varje medlemsstat ska vidta de 
åtgärder som krävs för att förverkandet
inte ska äventyra den skadelidande 
personens rättigheter och anspråk 
gentemot den tilltalade personen till följd 
av dennes brott.

Or. en

Ändringsförslag 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
fastställa den exakta omfattningen av den 
egendom som ska förverkas efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom eller efter 
förfaranden enligt artikel 5 som har lett 
till ett beslut om förverkande, samt skapa 

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
fastställa den exakta omfattningen av den 
egendom som ska förverkas.



förutsättningar att vidta ytterligare 
åtgärder i den utsträckning som krävs för 
att effektivt verkställa beslutet om 
förverkande.

Or. en

Ändringsförslag 160
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
fastställa den exakta omfattningen av den 
egendom som ska förverkas efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom eller efter 
förfaranden enligt artikel 5 som har lett 
till ett beslut om förverkande, samt skapa 
förutsättningar att vidta ytterligare 
åtgärder i den utsträckning som krävs för 
att effektivt verkställa beslutet om 
förverkande.

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
fastställa den exakta omfattningen av den 
egendom som ska förverkas. Beslutet 
måste vara proportionerligt och beakta 
eventuellt lidande för den tilltalade eller 
dömde eller andra berörda personer.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen måste vara tillämplig på alla åtgärder enligt direktivet och det är viktigt att se 
till att endast tillgångar förverkas som är proportionerliga till den tilltalades eller dömdes 
eller andra berörda personers rättigheter samt den berörda brottsliga verksamheten.

Ändringsförslag 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I enskilda fall kan man i enlighet med 
proportionalitetsprincipen helt eller delvis 
bortse från beslut om förverkande om en 
sådan åtgärd skulle få orimliga 
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konsekvenser för de berörda parterna 
eller deras anhöriga. Så är fallet om 
åtgärden drabbar de berörda parterna 
oproportionerligt hårt eller medför att 
deras tillvaro slås i spillror eller om 
kostnaden för förverkandet är 
oproportionerligt mycket högre än det 
förverkade beloppet.

Or. de

Motivering

I kommissionens förslag sägs än så länge inget om orimliga konsekvenser. Om villkoren har 
uppfyllts har ett beslut om förverkande tvingande verkan. För att förhindra oproportionerliga 
konsekvenser finns det ett brådskande behov av att införa en så kallad klausul om undvikande 
av orimliga konsekvenser. Enligt proportionalitetsprincipen får ett förverkande inte leda till 
att den berörda fysiska eller juridiska personens tillvaro slås i spillror.

Ändringsförslag 162
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Användning av förverkad egendom för 

sociala ändamål
Medlemsstaterna ska anta direkta 
åtgärder för att främja användning av 
egendom, hjälpmedel och vinning från 
förverkad egendom för sociala ändamål. 
Dessa resurser kan ställas till 
allmänhetens förfogande för att – även 
via icke-statliga organisationer och 
utifrån objektiva kriterier – vidta åtgärder 
som syftar till att främja rättssäkerhet och 
ge stöd till brottsoffren samt till 
ordningsmakten och de rättsliga 
myndigheterna för att bekämpa brott i 
enlighet med artikel 2.6.

Or. it



Motivering

Användning av förverkad egendom för sociala ändamål har redan prövats i vissa 
medlemsstater, vilket har gett goda resultat på det sociala planet och främjat bekämpningen 
av brottsligheten.

Ändringsförslag 163
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Samarbete mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna ska se till att samma 
penningmässiga förmåner inte förverkas 
för samma brottsliga verksamhet. 
Penningmässiga förmåner som förverkats 
en första gång får inte förverkas på nytt 
för samma gärningar.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltning av fryst egendom Förvaltning av fryst och förverkad
egendom

Or. it

Motivering

Det är önskvärt med en mer detaljerad definition av förvaltningen av egendom även efter 
genomförandet av förverkandet, genom vilket denna egendom används för sociala ändamål.

Ändringsförslag 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Förvaltning av fryst egendom Förvaltning av fryst, beslagtagen och 
förverkad egendom

Or. en

Ändringsförslag 166
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs, t.ex. inrätta nationella 
centralkontor eller likvärdiga mekanismer, 
för att se till att den frysta egendomen 
förvaltas på lämpligt sätt med tanke på ett 
eventuellt senare förverkande.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs, t.ex. inrätta nationella 
centralkontor eller likvärdiga mekanismer, 
för att se till att den frysta egendomen 
förvaltas på lämpligt sätt med tanke på ett 
eventuellt senare förverkande och gör det 
möjligt att använda förverkad egendom 
för sociala ändamål.

Or. it

Motivering

Det är önskvärt med en mer detaljerad definition av förvaltningen av egendom även efter 
genomförandet av förverkandet, genom vilket denna egendom används för sociala ändamål.

Ändringsförslag 167
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I detta avseende är det viktigt med 
gränsöverskridande samarbete och 



effektivt informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas polisiära, rättsliga och 
finansiella myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska se till att de 
åtgärder som avses i punkt 1 är optimala 
med hänsyn till det ekonomiska värdet på 
sådan egendom, och åtgärderna ska 
inbegripa försäljning eller överföring av 
egendom som riskerar att minska i värde.

2. Varje medlemsstat ska se till att de 
åtgärder som avses i punkt 1 avseende fryst 
egendom är optimala med hänsyn till det 
ekonomiska värdet på sådan egendom, och 
åtgärderna ska endast om det är 
nödvändigt inbegripa försäljning eller 
överföring av egendom som riskerar att 
minska i värde. Varje medlemsstat ska 
vidta alla de åtgärder som krävs för att 
förhindra brottslig infiltrering i denna 
fas.

Or. en

Ändringsförslag 169
Rui Tavares

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska se till att de 
åtgärder som avses i punkt 1 är optimala 
med hänsyn till det ekonomiska värdet på 
sådan egendom, och åtgärderna ska 
inbegripa försäljning eller överföring av 
egendom som riskerar att minska i värde.

2. Varje medlemsstat ska se till att de 
åtgärder som avses i punkt 1 främjar 
återanvändning för sociala ändamål och 
att de är optimala med hänsyn till det 
ekonomiska värdet på sådan egendom, och 
åtgärderna ska inbegripa försäljning eller 
överföring av egendom som riskerar att 
minska i värde. Varje medlemsstat ska 
vidta de åtgärder som krävs för att 
förhindra brottslig infiltrering i denna 
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fas.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att anpassa direktivets text till ändringsförslaget till skäl 
16.

Ändringsförslag 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska på grundval av 
befintlig bästa praxis vidta de åtgärder 
som krävs för att avyttra och återanvända 
förverkad egendom. Sådan egendom ska 
företrädesvis användas för projekt med 
målsättningen att motverka och förebygga 
brott, för andra institutionella eller 
offentliga ändamål eller för sociala 
ändamål. Annan användning ska endast 
övervägas om ovannämnda ändamål inte 
är möjliga, och medlemsstaterna ska i alla 
händelser vidta de åtgärder som krävs för 
att förhindra brottslig eller olaglig 
infiltrering i denna fas.

Or. en

Ändringsförslag 171
Emine Bozkurt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska se till att en 
betydande del av förverkad egendom 



återanvänds för direkta eller indirekta 
offer för de berörda brotten. 

Or. en

Ändringsförslag 172
Salvatore Iacolino

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat kan inrätta en 
löpande fond för att finansiera insatser 
som syftar till att skydda egendom mellan 
frysning och förverkande från eventuell 
förstörelse eller annan åverkan som gör 
egendomen obrukbar.

Or. it

Ändringsförslag 173
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Statistik

Medlemsstaterna ska regelbundet samla 
in och bevara uttömmande statistik från 
de relevanta myndigheterna för att 
granska effektiviteten hos deras system 
för förverkande. Den statistik som samlas 
in ska varje år översändas till 
kommissionen och för alla brott inbegripa
(a) antalet verkställda beslut om frysning,
(b) antalet verkställda beslut om 
förverkande,
(c) värdet på den frysta egendomen,
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(d) värdet på den återvunna egendomen,
(e) antalet ansökningar om beslut om 
frysning som ska verkställas i en annan 
medlemsstat,
(f) antalet ansökningar om beslut om 
förverkande som ska verkställas i en 
annan medlemsstat,
(g) värdet på den egendom som 
återvunnits efter verkställighet i en annan 
medlemsstat,
(h) värdet på den egendom som är avsedd 
att återanvändas för brottsbekämpning 
eller för förebyggande insatser eller 
sociala ändamål,
(i) antalet beslut om förverkande i 
förhållande till antalet fällande domar för 
de brott som omfattas av detta direktiv,
(j) antalet ansökningar om beslut om 
frysning och förverkande som 
domstolarna avslagit,
(k) antalet ansökningar om beslut om 
frysning och förverkande som upphävts 
efter överklagande.

Or. en

Ändringsförslag 174
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Statistik

Medlemsstaterna ska regelbundet samla 
in och bevara uttömmande statistik från 
de relevanta myndigheterna för att 
granska effektiviteten hos deras system 
för förverkande. Den statistik som samlas 
in ska varje år översändas till 



kommissionen och för alla brott inbegripa
(a) antalet verkställda beslut om frysning,
(b) antalet verkställda beslut om 
förverkande.

Or. en

Ändringsförslag 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 11 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska regelbundet samla in 
och bevara uttömmande statistik från de 
relevanta myndigheterna för att granska 
effektiviteten hos deras system för 
förverkande. Den statistik som samlas in 
ska varje år översändas till kommissionen 
och för alla brott inbegripa

Medlemsstaterna ska regelbundet samla in 
och bevara uttömmande statistik från de 
relevanta myndigheterna för att granska 
effektiviteten hos deras system för 
förverkande. Den statistik som samlas in 
ska varje år översändas till kommissionen 
och för alla brott som omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv 
inbegripa

Or. de

Ändringsförslag 176
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ka) Kvaliteten på destinationen för den 
förverkade egendomen, som en faktor för 
socioekonomisk tillväxt i området och i 
lokalsamhällena.

Or. it

Ändringsförslag 177
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 11 – led kb (nytt)



AM\923342SV.doc 77/77 PE498.052v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(kb) Varaktigheten för förfarandet för 
tilldelning av förverkad egendom, framför 
allt när en egendom är i gott skick vid 
tidpunkten för förverkandet.

Or. it


