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* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaaltulu 
arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0085),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 82 lõiget 2 ja 
artikli 83 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 
(C7-0075/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee ... arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning 
õiguskomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C …
2 ELT C …
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Piiriülese organiseeritud kuritegevuse 
põhiajend on rahaline kasu. Õiguskaitse- ja 
õigusasutuste tõhususe tagamiseks tuleks 
neile anda vahendid kriminaaltulu 
jälitamiseks ning sellise tulu arestimiseks, 
haldamiseks ja konfiskeerimiseks.

(1) Suurema osa kuritegevuse ja eelkõige
piiriülese organiseeritud kuritegevuse 
põhiajend on rahaline kasu. Õiguskaitse- ja 
õigusasutuste tõhususe tagamiseks tuleks 
neile anda kõik vahendid kriminaaltulu 
jälitamiseks ning sellise tulu arestimiseks, 
haldamiseks ja konfiskeerimiseks.

Or. en

Selgitus

Rahaline kasu on suurema osa kuritegevuse, mitte ainult piiriülese organiseeritud 
kuritegevuse põhiajend.

Kuna praegune süsteem on vähetõhus, tuleks ette näha kõik vahendid kriminaaltulu 
jälitamiseks ning sellise tulu arestimiseks, haldamiseks ja konfiskeerimiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi olemasolevad statistilised 
andmed on piiratud, ei ole kuritegelikust 
varast liidus tagasivõidetud summad 
võrreldes hinnangulise kriminaaltuluga
piisavad. Uuringute kohaselt kasutatakse 
konfiskeerimismenetlusi ikka veel vähe, 
kuigi neid reguleeritakse nii ELi 
õigusaktide kui ka riikide õigusnormidega.

(3) Kuigi olemasolevad statistilised 
andmed on piiratud, on kuritegelikust 
varast liidus tagasivõidetud summad 
võrreldes hinnangulise kriminaaltuluga
väga väiksed. Uuringute kohaselt 
kasutatakse konfiskeerimismenetlusi ikka 
veel vähe, kuigi neid reguleeritakse nii ELi 
õigusaktide kui ka riikide õigusnormidega, 
ja liikmesriikide õigusaktid on 
ebavõrdsed.

Or. en
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Selgitus

Oluline ei ole mitte see, et tagasivõetud summad ei ole piisavad, vaid see, et need on väiksed 
hinnangulise kriminaaltuluga võrreldes.

Käesoleva direktiivi ettepaneku ühe põhjusena tuleb välja tuua asjaolu, et liikmesriikide 
õigusaktide vahel valitsevad erinevused. Õigusaktide vahelised erinevused vähendavad 
eelkõige piiriülese organiseeritud kuritegevuse ja muu kuritegevuse vastase võitluse tõhusust 
ja raskendavad sel alal tehtavat koostööd.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Vastavalt ne bis in idem põhimõttele 
on asjakohane jätta laiendatud 
konfiskeerimise kohaldamisalast välja 
sellistest väidetavatest kuritegudest 
saadud tulu, mille eest asjaomane isik on 
varasema kohtumenetluse tulemusel 
lõplikult õigeks mõistetud, ja muude 
selliste juhtumitega seotud tulu, mille 
suhtes kohaldatakse ne bis in idem 
põhimõtet. Samuti ei tuleks laiendatud 
konfiskeerimist kohaldada juhul, kui 
samasuguste kuritegude suhtes ei saa 
algatada kriminaalmenetlust riigi 
kriminaalõiguse sätete tõttu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See põhjendus tuleks kahel põhjusel välja jätta. Esiteks piirab see nõukogu otsuses 
2005/212/JSK kehtestatud praegust laiendatud konfiskeerimise raamistikku ja on seetõttu 
vastuolus käesoleva ettepaneku eesmärgiga, milleks on tugevdada praegust süsteemi ja 
suurendada selle tõhusust. Teiseks on väljajätmine kooskõlas artikli 4 lõike 2 punkti b 
väljajätmisega.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust.
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse, peaks teatavatel juhtudel 
olema võimalik vara konfiskeerida ka siis, 
kui süüdimõistva kohtuotsuseni ei jõuta. 
Kui süüdistuse esitamiseks ei ole piisavalt 
tõendeid, on teatavates liikmesriikides 
konfiskeerimine lubatud juhul, kui kohus 
peab tõenäoliseks, et asjaomane vara on 
ebaseadusliku päritoluga, ning olukorras, 
kus kahtlustatav või süüdistatav on kohtu 
alla andmise vältimiseks põgenenud, ei 
ole võimeline muul põhjusel 
kohtumenetluses osalema või sureb enne 
kriminaalmenetlust. Seda nimetatakse 
konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta. Tuleks ette näha sätted, et 
kõigis liikmesriikides oleks võimalik 
konfiskeerimine ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta vähemalt viimati nimetatud 
piiratud asjaoludel. See on kooskõlas 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 
korruptsioonivastase konventsiooni 
artikli 54 lõike 1 punktiga c, mille 
kohaselt kaaluvad kõik osalisriigid 
vajalike meetmete võtmist, et võimaldada 
ebaseaduslikult omandatud vara ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerida 
muu hulgas juhtudel, kus õigusrikkujat ei 
saa tema surma, põgenemise või äraoleku 
tõttu kohtu alla anda.

(12) Konfiskeerimisotsuse tegemiseks on 
üldiselt vaja süüdimõistvat kohtuotsust.
Kuritegevuse takistamiseks ja selle 
tagamiseks, et kuritegelikul teel saadud 
tulu ei investeeritaks seaduslikku 
majandusse ega kuritegevusse, peaks 
teatavatel juhtudel olema võimalik vara 
konfiskeerida ka süüdimõistva kohtuotsuse 
puudumisel.

Or. en

Selgitus

Põhjendust tuleks muuta, et see oleks artikli 5 punktide a ja b väljajätmisega kooskõlas.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „kuritegu” – järgmiste õigusaktidega 
hõlmatud kuriteod:

(6) „kuritegu” – kuritegu, mille puhul on 
võimalik karistuseks määrata 
vabadusekaotus, mille maksimaalne 
kestus on vähemalt 12 kuud.

(a) Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 
lõike 2 punktil c põhinev Euroopa 
ühenduste ametnike või Euroopa Liidu 
liikmesriikide ametnikega seotud 
korruptsiooni vastast võitlust käsitlev 
konventsioon; 
(b) nõukogu 29. mai 2000. aasta 
raamotsus 2000/383/JSK võltsimisvastase 
kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja muude 
karistuste abil seoses euro 
kasutuselevõtmisega;
(c) nõukogu 28. mai 2001. aasta 
raamotsus 2001/413/JSK 
mittesularahaliste maksevahenditega 
seotud pettuste ja võltsimiste vastase 
võitluse kohta;
(d) nõukogu 13. juuni 2002. aasta 
raamotsus 2002/475/JSK 
terrorismivastase võitluse kohta, 
muudetud nõukogu 
raamotsusega 2008/919/JSK;
(e) nõukogu 26. juuni 2001. aasta 
raamotsus 2001/500/JSK, milles 
käsitletakse rahapesu ning 
kuriteovahendite ja kuritegelikul teel 
saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, 
blokeerimist, arestimist ja 
konfiskeerimist;
(f) nõukogu raamotsus 2003/568/JSK 
korruptsioonivastase võitluse kohta 
erasektoris;
(g) nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta 
raamotsus 2004/757/JSK, millega 
kehtestatakse miinimumeeskirjad 
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ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu 
ja karistuste kohta;
(h) nõukogu 24. veebruari 2005. aasta 
raamotsus 2005/222/JSK infosüsteemide 
vastu suunatud rünnete kohta;
(i) nõukogu 24. oktoobri 2008. aasta 
raamotsus 2008/841/JSK organiseeritud 
kuritegevuse vastase võitluse kohta;
(j) 5. aprilli 2011. aasta 
direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse 
inimkaubanduse tõkestamist ja 
sellevastast võitlust ning inimkaubanduse 
ohvrite kaitset ja millega asendatakse 
nõukogu raamotsus 2002/629/JSK;
(k) 13. detsembri 2011. aasta 
direktiiv 2011/92/EL, mis käsitleb laste 
seksuaalse kuritarvitamise ja 
ärakasutamise ning lasteporno vastast 
võitlust ja mis asendab nõukogu 
raamotsuse 2004/68/JSK.

Or. en

Selgitus

Raamotsuse 2005/212/JSK kohaldusala piirdub juba ühtlustatud kuritegudega ainult 
laiendatud konfiskeerimise puhul. Kavandatud direktiivi kohaldusala piiramine ühtlustatud ja 
artikli 2 punktis 6 loetletud kuritegudega tähendaks tagasiminekut. Kui aga pidada kuriteoks 
kuritegu, mille puhul on võimalik karistuseks määrata vabadusekaotus, mille maksimaalne 
pikkus on vähemalt 12 kuud, siis tähendaks see seda, et kohaldusala oleks sama mis direktiivi 
2005/212/JSK puhul, milles nõutakse ühtlustamist ainult laiendatud konfiskeerimise puhul.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Konfiskeerimine süüdimõistva 
kohtuotsuse alusel

Konfiskeerimine

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta direktiivi tekst selgemaks ja tagada kooskõla artikleid 
3 ja 5 puudutavate muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteovahendid ja 
tulu pärast kuriteos lõplikult 
süüdimõistmist kas täielikult või osaliselt 
konfiskeerida.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad õigusasutustel
kuriteovahendid ja tulu pärast kuriteos 
lõplikult süüdimõistmist kas täielikult või 
osaliselt konfiskeerida.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on rõhutada, et ainult õigusasutustel peaks olema õigus 
konfiskeerimiseks korraldus anda.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal konfiskeerida sellisele 
tulule väärtuse poolest vastava vara pärast 
kuriteos lõplikult süüdimõistmist.

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad õigusasutustel
konfiskeerida sellisele tulule väärtuse 
poolest vastava vara pärast kuriteos 
lõplikult süüdimõistmist, kui lõikes 1 
sätestatud konfiskeerimine ei ole 
võimalik.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsemalt määratleda olukord, mille puhul võib 
konfiskeerida kriminaaltulu väärtusele vastava vara.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kõik liikmesriigid võtavad meetmeid, 
tänu millele on õigusasutustel võimalik 
süüdimõistva kohtuotsuse puudumisel 
konfiskeerida kuriteovahendid ja tulu, mis 
on saadud sellise teo käigus, mis on 
kriminaalõiguse kohaselt ebaseaduslik, 
kui kohus leiab tõenäosuste kaalumise 
alusel, et ilmnenud asjaolud viitavad 
ebaseadusliku teo toimepanemisele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on suurendada õigusasutuste pädevust kuriteovahendite ja tulu 
konfiskeerimisel. See on kooskõlas ka teatavate liikmesriikide õigusaktidega.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Lõikega 2 a antud pädevus on 
kohaldatav igasuguse vara (sh raha) 
suhtes, olenemata sellest, kas selle varaga 
seoses on alustatud menetlust või mitte.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgelt välja tuua, millist vara võib konfiskeerida.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus peab 
konkreetsetele faktidele tuginedes oluliselt 
tõenäolisemaks, et süüdimõistetu on 
saanud asjaomase vara muudest 
samasugustest kuritegudest, kui et ta on 
selle saanud muust tegevusest.

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal kuriteos 
süüdimõistetule kuuluva vara kas täielikult 
või osaliselt konfiskeerida, kui kohus leiab 
tõenäosusi kaaludes, et süüdimõistetu on 
saanud asjaomase vara pigem muudest 
samasugustest kuritegudest, kui et ta on 
selle saanud muust tegevusest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia standardsed tõendamissätted artikli 3 lõike 2 kohta 
tehtud muudatusettepanekute omaga kooskõlla.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vara ei konfiskeerita, kui lõikes 1 
osutatud samasuguste kuritegude suhtes

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei olnud võimalik algatada 
kriminaalmenetlust riigi kriminaalõiguse 
sätete tõttu või

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) on toimunud kriminaalmenetlus, mille 
tulemusel mõisteti asjaomane isik 
lõplikult õigeks, ja muude juhtumite 
korral, mille suhtes kohaldatakse 
põhimõtet ne bis in idem.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolme ülaltoodud muudatusettepaneku eesmärk on anda ametiasusutele suurem laiendatud 
konfiskeerimise pädevus ning määrata täpsemat kindlaks juhud, millal peaks laiendatud 
konfiskeerimisvolitusi olema võimalik kasutada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal tulu ja 
kuriteovahendid ilma süüdimõistva 
kohtuotsuseta konfiskeerida pärast sellist 
menetlust, mille tulemusel oleks tehtud 
süüdimõistev otsus, kui kahtlustatav või 
süüdistatav oleks olnud võimeline 
kohtumenetluses osalema, kuid mille 
korral:

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artiklite 3 ja 5 tekst liideti kokku, et konfiskeerimist puudutavad sätted oleksid selgemad ja 
mõjusamad.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ei ole kohtumenetluse jätkamine 
kahtlustatava või süüdistatava surma või 
püsiva haiguse tõttu võimalik või

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga viiakse põhjendus artikli 5 kohta tehtud muudatusettepanekutega 
kooskõlla.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ei ole võimalik kahtlustatavat või 
süüdistatavat haiguse või kohtu alla 
andmise või süüdimõistmise eest 
põgenemise tõttu mõistliku aja jooksul 
tõhusalt kohtu alla anda ning on olemas 
tõsine oht, et kohtu alla andmine ei ole 
võimalik seadusjärgsete 
aegumistähtaegade tõttu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kahe ülaltoodud muudatusettepaneku eesmärk on viia direktiivi tekst kooskõlla artikli 3 kohta 
tehtud muudatusettepanekuga, sest artikli 5 punktides a ja b loetletud olukorrad on hõlmatud 
artikli 3 − mille kohaldusala on nüüd suurem − muudetud tekstiga.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tulu, mis on kolmandatele isikutele 
võõrandatud süüdimõistetu poolt või nimel 
või artiklis 5 sätestatud asjaoludega 
seotud kahtlustatava või süüdistatava 
poolt, või

(a) tulu, mis on kolmandatele isikutele 
võõrandatud otse või kaudselt, või

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) süüdimõistetu muu tulule väärtuse 
poolest vastav vara, mis on 
konfiskeerimise vältimiseks võõrandatud 
kolmandatele isikutele.

(b) muu tulule väärtuse poolest vastav vara, 
mis on konfiskeerimise vältimiseks 
võõrandatud kolmandatele isikutele.

Or. en

Selgitus

Kahe ülaltoodud muudatusettepaneku eesmärk on viia direktiivi tekst kooskõlla artiklite 3 ja 5 
kohta tehtud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) süüdimõistetu, kahtlustatava või 
süüdistatavaga seotud konkreetsetele 
faktidele tuginedes on hinnatud, et

(a) konkreetsetele faktidele tuginedes on 
hinnatud, et artiklis 3 sätestatud 
asjaoludega seotud vara konfiskeerimine ei 
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süüdimõistetu või artiklis 5 sätestatud 
asjaoludega seotud kahtlustatava või 
süüdistatava vara konfiskeerimine ei ole 
tõenäoline, ning

ole tõenäoline, ning

Or. en

Selgitus

Kahe ülaltoodud muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla artikli 3 − mille 
kohaldusala on nüüd suurem − sätetega.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tulu või vara võõrandati tasuta või 
kõnealuse tulu või vara turuväärtusest 
väiksema summa eest ja asjaomane 
kolmas isik:

b) tulu või vara võõrandati tasuta või 
kõnealuse tulu või vara turuväärtusest 
väiksema summa eest:

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) oli teadlik tulu ebaseaduslikust 
päritolust või juhul kui ta sellest teadlik ei 
olnud, siis oleks mõistlik isik tema 
olukorras konkreetsetele faktidele ja 
asjaoludele tuginedes kahtlustanud sellise 
tulu ebaseaduslikku päritolu;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) teadis, et vara oli võõrandatud tulule 
väärtuse poolest vastava vara 
konfiskeerimise vältimiseks, või juhul kui 
ta seda ei teadnud, siis oleks mõistlik isik 
tema olukorras konkreetsetele faktidele ja 
asjaoludele tuginedes kahtlustanud, et 
kõnealune vara võõrandati sellise 
konfiskeerimise vältimiseks. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kolm ülaltoodud muudatusettepanekut tehti seetõttu, et nende sätted tulenevad lõike 2 
sissejuhatavast osast. On selge, et kui isik saab vara tasuta või turuväärtusest väiksema 
summa eest, siis peaksid sellel isikul tekkima põhjendatud kahtlused vara päritolu kohta. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil arestida vara,
mille puhul on olemas kaotsimineku, 
peitmise või välisriiki võõrandamise oht. 
Sellised meetmed määrab kohus.

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad tal võimaliku hilisema 
konfiskeerimise eesmärgil viivitamata
arestida vara. Isikul, keda käesolevas 
artiklis sätestatud meetmed puudutavad, 
on õigus kohtule kaebus esitada.

Or. en

Selgitus

Arestimine on kõige olulisem vahend ja esimene samm kuriteovahendite ja tulu 
tagasivõtmisel. Seetõttu tuleks seda meedet hõlmavaid sätteid tugevdada.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik võtab vajalikud 
meetmed, mis võimaldavad tema pädevatel 
asutustel vara viivitamata arestida, kui on 
suur oht, et enne kohtuotsuse tegemist 
läheb vara kaotsi, peidetakse või 
võõrandatakse. Sellised meetmed kinnitab 
kohus võimalikult kiiresti.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada kooskõla artikli 7 lõike 1 kohta tehtud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõigil isikutel, keda 
käesolevas direktiivis sätestatud meetmed 
mõjutavad, oleks õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile ning et 
kahtlustatavatel oleks õigus õiglasele 
kohtulikule arutamisele, et nad saaksid 
oma õigusi kaitsta.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et kõigil isikutel, kelle 
kuriteovahendid ja tulu käesoleva 
direktiivi alusel konfiskeeritakse, oleks
olenemata sellest, kellele need 
kuriteovahendid või see tulu 
konfiskeerimise hetkel kuulusid, õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile, sh õigus 
õiglasele kohtulikule arutamisele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et isikud, kellel on konfiskeerimise 
õiguspärasuse kindlaks tegemiseks õigus õiguskaitsevahendile ja õiglasele kohtulikule, on 
need, kes kasutasid kuriteovahendeid ja/või said tulu, olenemata sellest, kes oli nende 
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vahendite / selle tulu omanik konfiskeerimise hetkel.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artiklis 4 osutatud kriminaalmenetluste 
korral on kahtlustataval või süüdistataval 
konkreetne võimalus vaidlustada 
kaalutlused, mille alusel käsitatakse 
asjaomast vara tuluna.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta tekst selgemaks, sest selle lõike sätted on juba 
hõlmatud artikli 8 lõikega 3.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artiklis 5 osutatud juhtudel esindab 
isikuid, kelle vara konfiskeerimisotsus 
mõjutab, kogu menetluse vältel advokaat, 
kes kaitseb selliste isikute õigusi kuriteo 
tuvastamisel ning tulu ja kuriteovahendite 
kindlaksmääramisel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on esitatud seetõttu, et advokaat tuleb kõikide liikmesriikide 
menetluseeskirjade kohaselt tagada kõigile isikutele, kel on selleks õigus. Kõigil, kes soovivad 
advokaati palgata, võivad seda teha mis tahes riigis. Seetõttu ei ole vaja direktiivis 
liikmesriikidele sellist uut kohustust kehtestada.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad täpselt kindlaks määrata, 
millises ulatuses tuleb vara konfiskeerida
pärast kuriteos lõplikult süüdimõistmist 
või artiklis 5 sätestatud menetlusi, mis on 
lõppenud konfiskeerimisotsusega, ning 
võtta järelmeetmeid niisuguses ulatuses, 
mis on vajalik kõnealuse 
konfiskeerimisotsuse tõhusaks täitmisele 
pööramiseks.

Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
mis võimaldavad täpselt kindlaks määrata, 
millises ulatuses tuleb vara konfiskeerida, 
ning võtta järelmeetmeid niisuguses 
ulatuses, mis on vajalik kõnealuse 
konfiskeerimisotsuse tõhusaks täitmisele 
pööramiseks.

Or. en

Selgitus

Seda artiklit tuleb muuta, et viia see artiklite 3 ja 5 kohta tehtud muudatusettepanekutega 
kooskõlla. 
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SELETUSKIRI

Euroopa Parlament on komisjonilt uue konfiskeerimisalase õigusakti kohta ettepaneku 
tegemist palunud juba pikka aega. 2011. aasta oktoobris vastu võetud algatusraportis rõhutas 
parlament eelkõige, et vaja on norme, mis võimaldavad tõhusalt kasutada laiendatud 
konfiskeerimist ja konfiskeerimist ilma süüdimõistva kohtuotsuseta ning norme, mis 
võimaldavad konfiskeerida kolmandale isikule võõrandatud vara. Peale selle ergutas 
parlament kehtestama riikide õigussüsteemides vahendid selleks, et lihtsustada kriminaal-, 
tsiviil- või maksuõiguse kohast tõendamiskohustust organiseeritud kuritegevusega seotud 
kuriteos süüdistatava isiku vallatava vara päritolu määramisel.

Euroopa Komisjon võttis ettepaneku võtta vastu direktiiv kriminaaltulu arestimise ja 
konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus vastu 12. märtsil 2012. aastal. Direktiivis sätestatakse 
liikmesriikidele kuritegeliku vara arestimise ja konfiskeerimise miinimumeeskirjad, nähes ette 
kuritegeliku vara konfiskeerimise, konfiskeerimise tulu väärtuse ulatuses, laiendatud 
konfiskeerimise, konfiskeerimise ilma süüdimõistva kohtuotsuseta ning konfiskeerimise 
kolmandalt isikult.

Üldiselt raportöör toetab komisjoni ettepanekut. Kõnealuste miinimumeeskirjade 
vastuvõtmisega ühtlustatakse liikmesriikide õigusnorme, mis käsitlevad arestimist ja 
konfiskeerimist, ning suurendatakse seeläbi vastastikust usaldust ja tõhustatakse piiriülest 
koostööd. See on ka samm edasi arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise 
parandamisel, mis on oluline aspekt piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevusega 
võitlemisel ELis.

Käesoleva raportiga soovib raportöör tugevdada ilma süüdimõistva kohtuotsuseta toimuva 
konfiskeerimise ja laiendatud konfiskeerimise alaseid sätteid, et nende abil oleks võimalik 
tõhusamalt vältida kriminaaltulu kasutamist uute kuritegude sooritamiseks või selle 
investeerimiseks seaduslikku majandusse.

Raportöör märgib, et ilma süüdimõistva kohtuotsuseta toimuva konfiskeerimise süsteem, mis 
võeti esimest korda kasutusele USAs, on praegu levimas järjest rohkematesse riikidesse. Ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta toimuva konfiskeerimise alased õigusaktid on vastu võtnud 
näiteks järgmised riigid ja provintsid: Itaalia, Iirimaa, Ühendkuningriik, Albaania, Bulgaaria, 
Slovakkia, Austraalia, Lõuna-Aafrika ning Kanada provintsid Alberta ja Ontario. Euroopa 
tasandil on olemasolevate ilma süüdimõistva kohtuotsuseta toimuva konfiskeerimise 
süsteemide üle aru peetud nii liikmesriikide kohtutes kui ka Euroopa Inimõiguste Kohtus ning 
on kindlaks tehtud, et need ühtivad − eeldusel, et need on vastu võtnud teatav õigusasutus, 
nende puhul järgitakse kaitseõigust ja heausksete kolmandata isikute kaitse õigust ning et neid 
on võimalik kohtus vaidlustada − nii liikmesriikide põhiseaduslike normidega kui ka Euroopa 
Kohtu normidega. Kõnealusesse direktiivi on lisatud ka peamised kaitsemeetmed.

Tugevdati laiendatud konfiskeerimise sätteid, et need oleksid ühtseks miinimumstandardiks, 
mis ei jääks alla raamotsuses 2005/212/JSK sätestatud künniseid.


