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***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indefrysning og konfiskation 
af udbytte fra strafbart forhold i Den Europæiske Union
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0085),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 82, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag hvoraf Kommissionen har forelagt 
Parlamentet forslaget (C7-0075/2012),

– der henviser til artikel 294(3) i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ....1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand om at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Hovedmotivet bag 
grænseoverskridende organiseret 
kriminalitet er økonomisk udbytte. For at 

(1) Hovedmotivet bag den meste 
kriminalitet, navnlig grænseoverskridende 
organiseret kriminalitet, er økonomisk 

                                               
1 EUT C ….
2 EUT C ….
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kunne handle effektivt bør de 
retshåndhævende og retlige myndigheder 
have mulighed for at opspore, indefryse, 
forvalte og konfiskere udbytte fra strafbart 
forhold.

udbytte. For at kunne handle effektivt bør 
de retshåndhævende og retlige 
myndigheder have alle muligheder for at 
opspore, indefryse, forvalte og konfiskere 
udbytte fra strafbart forhold.

Or. en

Begrundelse

Økonomisk udbytte er hovedmotivet bag den meste kriminalitet, ikke kun 
grænseoverskridende organiseret kriminalitet.

I betragtning af det nuværende systems lave effektivitet bør der gives mulighed for at opspore, 
indefryse, forvalte og konfiskere udbytte fra strafbart forhold.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Selv om der kun foreligger begrænsede 
statistikker, er det beløb, der inddrives fra 
kriminelle aktiver i EU, utilstrækkeligt i 
forhold til det anslåede udbytte fra strafbart 
forhold. Undersøgelser har vist, at selv om 
konfiskation er reguleret af EU-lovgivning 
og national lovgivning, er 
konfiskationsprocedurerne fortsat 
utilstrækkeligt brugt.

(3) Selv om der kun foreligger begrænsede 
statistikker, er det beløb, der inddrives fra 
kriminelle aktiver i EU, meget lavt i 
forhold til det anslåede udbytte fra strafbart 
forhold. Undersøgelser har vist, at selv om 
konfiskation er reguleret af EU-lovgivning 
og national lovgivning, er 
konfiskationsprocedurerne fortsat 
utilstrækkeligt brugt og lovgivningen på 
nationalt plan uensartet.

Or. en

Begrundelse

Det springende punkt er ikke, at det beløb, der inddrives fra kriminelle aktiver, er 
utilstrækkeligt, men snarere at det er lavt i forhold til det anslåede pengemæssige udbytte fra 
kriminalitet.

De uensartede nationale lovgivninger fremhæves som begrundelsen for dette direktivforslag.
De uensartede lovgivninger påvirker effektiviteten og samarbejdet, navnlig i forbindelse med 
organiseret grænseoverskridende kriminalitet og anden kriminalitet.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) I overensstemmelse med princippet 
om ne bis in idem bør udvidet 
konfiskation være udelukket, når det 
drejer sig om udbytte fra påståede 
kriminelle aktiviteter, for hvilke den 
pågældende person allerede er blevet 
endeligt frikendt i en tidligere retssag eller 
i andre tilfælde, hvor princippet om ne bis 
in idem finder anvendelse. Udvidet 
konfiskation bør også være udelukket, når 
lignende kriminelle aktiviteter ikke kan 
gøres til genstand for en straffesag på 
grund af forældelse i henhold til national 
strafferet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning bør udgå af to årsager: i) Den begrænser den nuværende retlige ramme 
for udvidet konfiskation i Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA, hvilket strider imod selve 
idéen om at styrke det nuværende system og øge dets effektivitet, som er målet med dette 
forslag; ii) Der skal opnås overensstemmelse med udeladelsen af artikel 4, stk. 2, litra b).

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv når der 
ikke kan opnås en straffedom, er det
alligevel i nogle tilfælde muligt at 
konfiskere aktiver for at bringe kriminelle 
aktiviteter til ophør og sikre, at udbyttet fra 
kriminelle aktiviteter ikke geninvesteres i 
den lovlige økonomi. Nogle medlemsstater 
giver mulighed for konfiskation, når der 

(12) Udstedelse af konfiskationskendelser 
kræver normalt en straffedom. Selv uden
en straffedom bør det i nogle tilfælde være
muligt at konfiskere aktiver for at bringe 
kriminelle aktiviteter til ophør og sikre, at 
udbyttet fra kriminelle aktiviteter ikke 
geninvesteres i den lovlige økonomi eller i 
kriminelle aktiviteter.
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er utilstrækkelige beviser til en straffesag, 
hvis retten finder det sandsynligt, at 
formuegodet er erhvervet ulovligt, og 
ligeledes i situationer, hvor en mistænkt 
eller sigtet person er flygtet for at undgå 
retsforfølgning, ikke kan stilles for en 
domstol af andre grunde eller er død, 
inden straffesagen er afsluttet. Det kaldes 
ikkedomsbaseret konfiskation. Der bør 
indføres bestemmelser, der giver mulighed 
for ikkedomsbaseret konfiskation i alle 
medlemsstater, i det mindste i sidstnævnte 
begrænsede antal tilfælde. Det er i 
overensstemmelse med artikel 54, stk. 1, 
litra c), i De Forenede Nationers 
konvention om bekæmpelse af korruption, 
der foreskriver, at enhver kontraherende 
stat skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at muliggøre 
konfiskation af ulovligt erhvervede 
formuegoder uden domsafsigelse, 
herunder i sager hvor lovovertræderen 
ikke kan retsforfølges på grund af død, 
flugt eller fravær.

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning bør ændres for at sikre overensstemmelse med udeladelsen af artikel 5, 
litra a) og b).

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) "strafbar handling": en strafbar 
handling, der er omfattet af:

(6) "strafbar handling": en strafbar 
handling, der kan straffes med frihedsstraf 
af en maksimal varighed på mindst 12 
måneder.

a) konventionen udarbejdet på grundlag 
af artikel K.3, stk. 2, litra c), i traktaten 
om Den Europæiske Union, om 
bekæmpelse af bestikkelse, som involverer 
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tjenestemænd ved De Europæiske 
Fællesskaber eller i Den Europæiske 
Unions medlemsstater
b) Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA 
af 29. maj 2000 om styrkelse af 
beskyttelsen mod falskmøntneri, ved hjælp 
af strafferetlige og andre sanktioner, i 
forbindelse med indførelse af euroen
c) Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA 
af 28. maj 2001 om bekæmpelse af svig og 
forfalskning i forbindelse med andre 
betalingsmidler end kontanter
d) Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 
af 13. juni 2002 om bekæmpelse af 
terrorisme som ændret ved Rådets 
rammeafgørelse 2008/919/RIA af 
9. december 2008
e) Rådets rammeafgørelse 2001/500/RIA 
af 26. juni 2001 om hvidvaskning af 
penge, identifikation, opsporing, 
indefrysning eller beslaglæggelse og 
konfiskation af redskaber og udbytte fra 
strafbart forhold
f) Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA 
om bekæmpelse af bestikkelse i den 
private sektor
g) Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA 
af 25. oktober 2004 om fastsættelse af 
mindsteregler for gerningsindholdet i 
strafbare handlinger i forbindelse med 
ulovlig narkotikahandel og straffene 
herfor
h) Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA 
af 24. februar 2005 om angreb på 
informationssystemer
i) Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA 
af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet
j) Direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om 
forebyggelse og bekæmpelse af 
menneskehandel og beskyttelse af ofrene 
herfor, og om erstatning af Rådets 
rammeafgørelse 2002/629/RIA
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k) Direktiv 2011/92/EU af 13. december 
2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug 
og seksuel udnyttelse af børn og 
børnepornografi og om erstatning af 
Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for Rådets rammeafgørelse 2005/212/RIA er kun begrænset til allerede 
harmoniserede strafbare handlinger i forbindelse med udvidet konfiskation. At begrænse 
anvendelsesområdet for nærværende foreslåede direktiv til de harmoniserede strafbare 
handlinger, der er nævnt i artikel 2, nr. 6, er et tilbageskridt. Hvis en "strafbar handling" 
derimod betragtes som en lovovertrædelse, der kan straffes med frihedsstraf af en maksimal 
varighed på mindst 12 måneder, bevares det samme anvendelsesområde som i Rådets 
rammeafgørelse 2005/212/RIA, som kun kræver harmonisering i forbindelse med udvidet 
konfiskation.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 3 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Domsbaseret konfiskation Konfiskation

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere direktivets tekst og sikre overensstemmelse 
med ændringsforslagene til artikel 3 og 5.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
der kan ske hel eller delvis konfiskation af
redskaber og formuegoder efter en endelig

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
retlige myndigheder kan konfiskere
redskaber og formuegoder helt eller delvist
efter en endelig straffedom.
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straffedom.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at understrege, at kun retlige myndigheder bør have 
beføjelse til at kræve en konfiskation.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
der kan ske konfiskation af formuegoder, 
hvis værdi svarer til udbyttet, efter en 
endelig straffedom.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at
de retlige myndigheder kan konfiskere
formuegoder, hvis værdi svarer til udbyttet, 
efter en endelig straffedom, når den i stk. 1 
omhandlede konfiskation ikke er mulig.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at udarbejde en bedre definition af den situation, hvor 
formuegoder, hvis værdi svarer til udbyttet af en strafbar handling, kan konfiskeres.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på at sikre, at de retlige myndigheder, 
uden en straffedom, kan konfiskere 
redskaber og udbytte, som er erhvervet 
gennem handlinger, der er ulovlige i 
henhold til straffelovgivningen, i det 
omfang en domstol finder det sandsynligt, 
at de forhold, der formodes at udgøre en 
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ulovlig adfærd, har fundet sted.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at styrke de retlige myndigheders beføjelser på området 
for konfiskation af redskaber og udbytte fra strafbart forhold. Dette er desuden i 
overensstemmelse med nogle af medlemsstaternes nationale lovgivning.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. De beføjelser, der tillægges i medfør af 
stk. 2a, skal kunne udøves i forbindelse 
med et hvilket som helst formuegode 
(herunder kontanter), uanset om der er 
blevet anlagt sag som følge af en 
lovovertrædelse i forbindelse med 
formuegodet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere typen af formuegode, der kan konfiskeres.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten
på grundlag af specifikke forhold finder 
det betydelig mere sandsynligt, at den 
dømte person har erhvervet det 
omhandlede formuegode fra lignende 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske hel eller delvis konfiskation af 
et formuegode, der tilhører en person, som 
er dømt for en strafbar handling, når retten 
finder det sandsynligt, at den dømte person 
har erhvervet det omhandlede formuegode 
fra lignende kriminelle aktiviteter snarere
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kriminelle aktiviteter end fra andre 
aktiviteter.

end fra andre aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse bestemmelserne om bevisbyrde til dem, der er 
indeholdt i ændringsforslaget til artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Konfiskation er udelukket, når lignende 
kriminelle aktiviteter som omhandlet i 
stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ikke kan gøres til genstand for en 
straffesag på grund af forældelse i 
henhold til national strafferet  eller

udgår

Or. en



PE494.663v01-00 14/22 PR\911182DA.doc

DA

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) allerede har været genstand for en 
straffesag, hvor den pågældende person 
blev endelig frikendt eller i andre sager, 
hvor ne bis in idem-princippet finder 
anvendelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

De tre ovennævnte ændringsforslag har til formål at give myndighederne bedre mulighed for 
at anvende den udvidede adgang til konfiskation og udarbejde en bedre definition af de 
tilfælde, hvor udvidet adgang til konfiskation bør være tilgængelig.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at der kan ske konfiskation af redskaber 
og udbytte uden en straffedom efter en 
retssag, der, hvis den mistænkte eller 
sigtede person kunnet have været stillet 
for en domstol, ville have ført til en 
straffedom, når

udgår

Or. en

Begrundelse
Teksterne til artikel 3 og 5 er blevet samlet med henblik på at tilvejebringe klarere og 
stærkere bestemmelser vedrørende konfiskation.
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Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den mistænkte eller sigtede persons død 
eller langtidssygdom forhindrer yderligere 
retsforfølgning eller

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at tilpasse betragtningen til ændringsforslaget til artikel 
5.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den mistænkte eller sigtede persons 
sygdom eller flugt fra retsforfølgning eller 
domfældelse forhindrer en effektiv 
retsforfølgning inden for en rimelig 
tidsfrist, og dette udgør en alvorlig risiko 
for, at en effektiv retsforfølgning 
forhindres af lovbestemte begrænsninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

De to ovennævnte ændringsforslag har til formål at bringe teksten i direktivet i 
overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 3, idet de situationer, der er omhandlet i 
artikel 5, litra a) og b), er dækket af den ændrede tekst i artikel 3, som nu har et bredere 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udbytte, som er overført til tredjepart af 
en dømt person eller på dennes vegne 
eller af mistænkte eller sigtede personer 
under de forhold, der er nævnt i artikel 5,
eller

a) udbytte, som er overført direkte eller 
indirekte til tredjepart, eller

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) andre formuegoder tilhørende den 
dømte person, som er overført til 
tredjeparter for at undgå konfiskation af 
formuegoder, hvis værdi svarer til udbyttet.

b) andre formuegoder, som er overført til 
tredjeparter for at undgå konfiskation af 
formuegoder, hvis værdi svarer til udbyttet.

Or. en

Begrundelse

De to ovennævnte ændringsforslag har til formål at bringe teksten i direktivet i 
overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 3 og 5.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en vurdering på basis af specifikke 
oplysninger om den dømte, mistænkte 
eller sigtede person viser, at konfiskation 
af den dømte, mistænkte eller sigtede 
persons formuegode under de forhold, der 

a) en vurdering på basis af specifikke 
oplysninger viser, at konfiskation af
formuegoder under de forhold, der er 
nævnt i artikel 3, må forventes ikke at give 
resultat, eller
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er nævnt i artikel 5, må forventes ikke at 
give resultat, eller

Or. en

Begrundelse

De to ovennævnte ændringsforslag har til formål at sikre overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 3, som nu har et bredere anvendelsesområde.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udbyttet eller formuegodet er overført 
omkostningsfrit eller i bytte for et beløb, 
der er lavere end markedsværdien, og 
tredjeparten

b) udbyttet eller formuegodet er overført 
omkostningsfrit eller i bytte for et beløb, 
der er lavere end markedsværdien

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – litra i)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) hvad angår udbytte, var bekendt med 
dets ulovlige oprindelse, eller hvis en 
fornuftig person i mangel af et sådant 
kendskab i dennes sted ville have fattet 
mistanke om den ulovlige oprindelse på 
grundlag af de konkrete oplysninger og 
omstændigheder

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – litra ii)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) hvad angår andre formuegoder, vidste, 
at de var overført for at undgå 
konfiskation af formuegoder, hvis værdi 
svarer til udbyttet, eller hvis en fornuftig 
person i mangel af et sådant kendskab i 
dennes sted ville have fattet mistanke om, 
at de var overført for at undgå 
konfiskation på grundlag af de konkrete 
oplysninger og omstændigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

De tre ovennævnte ændringsforslag stilles, fordi deres bestemmelser ligger i ordene i den 
indledende tekst i stk. 2. Det er klart, at hvis en person modtager et gratis formuegode eller 
modtager et formuegode for et beløb, der er lavere end markedsværdien, har personen grund 
til at have en begrundet mistanke vedrørende formuegodets oprindelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske indefrysning af formuegoder, 
der er i fare for at gå tabt, blive skjult eller 
ført ud af landet, med henblik på eventuel 
senere konfiskation. Sådanne 
foranstaltninger pålægges af retten.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
der kan ske omgående indefrysning af 
formuegoder med henblik på eventuel 
senere konfiskation. Personer, der er 
berørt af foranstaltningerne i denne 
artikel, har ret til at appellere til retten.

Or. en

Begrundelse

Indefrysning er det vigtigste instrument og første trin i forbindelse med inddrivelse af 
redskaber og udbytte fra strafbart forhold, og derfor bør bestemmelserne for denne 
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foranstaltning styrkes.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at de kompetente myndigheder straks kan 
indefryse formuegoder, når de er i fare 
for at gå tabt, blive skjult eller overført, 
inden retten har afsagt kendelse. Sådanne 
foranstaltninger skal snarest muligt 
bekræftes af retten.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre overensstemmelse med ændringsforslaget til 
artikel 7, stk. 1.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de personer,
der er berørt af foranstaltningerne i dette 
direktiv, har adgang til effektive retsmidler,
og at mistænkte sikres en retfærdig 
rettergang med henblik på at forsvare 
deres rettigheder.

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de personer,
hvis redskaber og udbytte fra strafbart 
forhold konfiskeres i henhold til dette 
direktiv, uanset deres ejerskab på 
tidspunktet for konfiskationen, har adgang 
til effektive retsmidler, herunder en 
retfærdig rettergang.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at de personer, der har ret til effektive retsmidler og en 
retfærdig rettergang med henblik på at afgøre lovligheden af en konfiskation, er dem, der har 
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brugt redskaber og/eller udbytte fra strafbart forhold uanset deres ejerskab på tidspunktet for 
konfiskationen.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I de procedurer, der er nævnt i artikel 
4, skal den mistænkte eller sigtede person 
have en reel mulighed for at bestride 
sandsynligheden af det grundlag, på 
hvilket det pågældende formuegode 
betragtes som udbytte.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at gøre teksten mere klar, da bestemmelserne heri 
allerede er omfattet af artikel 8, stk. 3.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 5, 
skal den person, hvis formuegode er 
berørt af afgørelsen om konfiskation, 
repræsenteres af en advokat under hele 
proceduren for at sikre den pågældende 
persons ret til forsvar, hvad angår 
bestemmelse af den strafbare handling og 
af udbytte og redskaber.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag stilles, fordi en advokat bør beskikkes i overensstemmelse med den 
enkelte medlemsstats procedureregler til de personer, der har ret til det. Det står enhver 
person, der ønsker det, frit for at antage en advokat i enhver jurisdiktion, og det er derfor ikke 
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nødvendigt, at direktivet pålægger medlemsstaterne en ny forpligtelse på dette punkt.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt at 
bestemme det præcise omfang af de 
formuegoder, der skal konfiskeres, som 
følge af en endelig straffedom eller i 
medfør af procedurer som foreskrevet i 
artikel 5, som har ført til en afgørelse om 
konfiskation, og for at give mulighed for at 
træffe yderligere foranstaltninger, i det 
omfang det er nødvendigt for effektivt at 
fuldbyrde afgørelsen om konfiskation.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at gøre det muligt at 
bestemme det præcise omfang af de 
formuegoder, der skal konfiskeres, og for 
at give mulighed for at træffe yderligere 
foranstaltninger, i det omfang det er 
nødvendigt for effektivt at fuldbyrde 
afgørelsen om konfiskation.

Or. en

Begrundelse

Denne artikel skal ændres for at sikre overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 3 
og 5.
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BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har gennem længere tid opfordret Kommissionen til at foreslå ny 
lovgivning om konfiskation. Med sin initiativbetænkning, der blev vedtaget i oktober 2011, 
understregede Parlamentet navnlig behovet for regler for en effektiv brug af udvidet 
konfiskation og ikkedomsbaseret konfiskation og regler om konfiskation af aktiver, der er 
overført til tredjepart. Endvidere tilskyndede Parlamentet til indførelse af instrumenter i 
nationale retssystemer, som inden for henholdsvis strafferetten, civil- eller skatteretten lemper 
bevisbyrden vedrørende oprindelsen af aktiver, der indehaves af en person, som er under 
anklage for en lovovertrædelse vedrørende organiseret kriminalitet.

Forslaget til direktiv om indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold i Den 
Europæiske Union blev vedtaget af Kommissionen den 12. marts 2012. Direktivet fastlægger 
minimumsregler for medlemsstaterne med hensyn til indefrysning og konfiskation af aktiver 
fra kriminelle forhold gennem direkte konfiskation, konfiskation i værdi, udvidet 
konfiskation, ikkedomsbaseret konfiskation og konfiskation hos tredjepart.

Ordføreren støtter overordnet Kommissionens forslag. Vedtagelsen af disse minimumsregler 
vil harmonisere medlemsstaternes indefrysnings- og konfiskationsordninger og således 
fremme den gensidige tillid og et effektivt tværnationalt samarbejde. Den vil desuden være et 
skridt hen imod styrkelse af den gensidige anerkendelse af indefrysnings- og 
konfiskationskendelser, hvilket er et vigtigt aspekt af bekæmpelsen af grænseoverskridende, 
alvorlig organiseret kriminalitet i EU.

Med denne betænkning tilsigter ordføreren at styrke bestemmelserne om ikkedomsbaseret 
konfiskation og udvidet konfiskation med det formål at gøre dem mere effektive med henblik 
på rent faktisk at forhindre, at udbytte fra strafbart forhold bliver brugt til at begå kriminalitet 
eller geninvesteres i lovlige aktiviteter.

Hvad angår ikkedomsbaseret konfiskation, bemærker ordføreren, at systemet, som først blev 
brugt i USA, nu ser ud til at blive anvendt i stigende grad verden over. De jurisdiktioner, som 
har indført lovgivning vedrørende ikkedomsbaseret konfiskation, omfatter: Italien, Irland, Det 
Forenede Kongerige, Albanien, Bulgarien, Slovakiet, Australien, Sydafrika og de canadiske 
provinser Alberta og Ontario. På europæisk plan er de eksisterende systemer for 
ikkedomsbaseret konfiskation blevet drøftet både ved de nationale domstole og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstol og blev anset for forenelige med de nationale 
forfatningsretlige krav og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols krav, forudsat at de 
vedtages af en retlig myndighed under fuld respekt for forsvarets og godtroende tredjemands 
rettigheder, og at de kan anfægtes ved en domstol. Disse grundlæggende 
beskyttelsesforanstaltninger er ligeledes medtaget i det nuværende direktiv.

Bestemmelserne om udvidet konfiskation er blevet styrket, således at de indfører fælles 
minimumsstandarder, der ikke ligger under den tærskel, som er fastsat i Rådets 
rammeafgørelse 2005/212/RIA.


