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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikoshyödyn 
jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0085),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 82 artiklan 2 kohdan ja 83 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0075/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ....
2 EUVL C ....
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden tärkein motiivi on 
taloudellinen hyöty. Jotta lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaiset voisivat toimia 
tehokkaasti, niille olisi annettava keinot 
jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja tuomita 
menetetyksi rikoksen tuottama hyöty.

(1) Lähes kaiken rikollisuuden ja 
erityisesti rajat ylittävän järjestäytyneen 
rikollisuuden tärkein motiivi on 
taloudellinen hyöty. Jotta lainvalvonta- ja 
oikeusviranomaiset voisivat toimia 
tehokkaasti, niille olisi annettava keinot 
jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja tuomita 
menetetyksi rikoksen tuottama hyöty.

Or. en

Perustelu

Taloudellinen hyöty on lähes kaiken rikollisuuden, ei yksinomaan rajat ylittävän 
järjestäytyneen rikollisuuden, tavoitteena.

Kun otetaan huomioon nykyisen järjestelmän tehottomuus, olisi sallittava kaikki keinot 
jäljittää, jäädyttää, hallinnoida ja tuomita menetetyksi rikoksen tuottama hyöty.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Saatavilla olevien tilastotietojen 
puutteellisuudesta huolimatta näyttää siltä, 
että unionissa takaisin perittyjen rikollisten 
varojen määrä ei ole riittävä suhteessa 
rikoshyödyn arvioituun määrään.
Selvitykset ovat osoittaneet, että vaikka 
menetetyksi tuomitsemista säännellään 
sekä EU:n että kansallisten lakien avulla, 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
menettelyjä käytetään edelleen liian vähän.

(3) Saatavilla olevien tilastotietojen 
puutteellisuudesta huolimatta näyttää siltä, 
että unionissa takaisin perittyjen rikollisten 
varojen määrä on äärimmäisen alhainen
suhteessa rikoshyödyn arvioituun määrään.
Selvitykset ovat osoittaneet, että vaikka 
menetetyksi tuomitsemista säännellään 
sekä EU:n että kansallisten lakien avulla, 
menetetyksi tuomitsemista koskevia 
menettelyjä käytetään edelleen liian vähän
ja kansallisen tason lainsäädäntö on 
erilaista.
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Or. en

Perustelu

Keskeistä ei ole se, että takaisin perittyjen varojen määrä ei ole riittävä, vaan se, että määrä 
on alhainen suhteessa rikoshyödyn arvioituun määrään.

Kansallisten säännösten erilaisuus on mainittava, sillä se on yksi peruste tälle 
direktiiviehdotukselle. Erot lainsäädännössä vaikuttavat tehokkuuteen ja yhteistyöhön etenkin 
rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden ja muun rikollisuuden tapauksessa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ne bis in idem -periaatteen 
mukaisesti on asianmukaista sulkea 
laajennetun hyödyn menettämisen 
ulkopuolelle hyöty, joka liittyy sellaiseen 
oletettuun rikolliseen toimintaan, jonka 
osalta asianomainen on lopullisesti 
vapautettu aiemmassa 
oikeudenkäynnissä, tai muihin 
tapauksiin, joissa sovelletaan ne bis in 
idem -periaatetta. Laajennettu hyödyn 
menettäminen olisi suljettava pois myös 
siinä tapauksessa, että vastaavan 
rikollisen toiminnan perusteella ei voida 
aloittaa rikosoikeudellista menettelyä 
kansalliseen rikosoikeuteen perustuvan 
vanhentumisen vuoksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale olisi poistettava seuraavasta kahdesta syystä: (i) se rajoittaa 
neuvoston päätöksen 2005/212/YOS sisältämää laajennetun hyödyn menettämisen nykyistä 
oikeudellista kehystä, mikä on ristiriidassa käsiteltävänä olevan ehdotuksen tavoitteen kanssa, 
mikä koskee nykyisen järjestelmän vahvistamista ja sen tehokkuuden lisäämistä. (ii) 
johdonmukaisuuden vuoksi, sillä myös 4 artiklan 2 kohdan b alakohta poistetaan.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi siitä huolimatta, että
rikostuomiota ei voida antaa, jotta voidaan 
estää rikollinen toiminta ja varmistaa, että 
rikoshyötyä ei sijoiteta uudelleen lailliseen 
talouteen. Jotkin jäsenvaltiot sallivat 
menetetyksi tuomitsemisen myös silloin 
kun todisteet eivät riitä rikossyytteen 
nostamiseen, mutta tuomioistuin pitää 
todennäköisenä, että tietty omaisuus on 
peräisin laittomasta toiminnasta, tai kun 
epäilty tai syytetty pakenee välttääkseen 
syytetoimet tai ei kykene osallistumaan 
oikeudenkäyntiin muista syistä tai on 
kuollut ennen 
rikosoikeudenkäyntimenettelyn 
päättymistä. Tästä käytetään nimitystä 
tuomioon perustumaton menetetyksi 
tuomitseminen. Olisi säädettävä 
mahdollisuudesta sallia tuomioon 
perustumaton menetetyksi tuomitseminen 
ainakin viimeksi mainituissa, rajoitetuissa 
olosuhteissa kaikissa jäsenvaltioissa. 
Tämä on korruption vastaisen 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimuksen 54 artiklan 1 kohdan 
c alakohdan mukaista, sillä siinä 
määrätään, että sopimusvaltioiden on 
harkittava tarvittavia toimenpiteitä 
mahdollistaakseen laittomasti hankitun 
omaisuuden tuomitseminen menetetyksi 
ilman rikostuomiota tapauksissa, joissa 
rikoksentekijää ei voida asettaa 
syytteeseen kuoleman, pakenemisen tai 
poissaolon vuoksi.

(12) Menettämisseuraamuksen 
määrääminen edellyttää yleensä 
rikostuomiota. Joissain tapauksissa olisi 
kuitenkin voitava tuomita varoja 
menetetyiksi ilman rikostuomiota, jotta 
voidaan estää rikollinen toiminta ja 
varmistaa, että rikoshyötyä ei sijoiteta 
uudelleen lailliseen talouteen tai 
rikolliseen toimintaan.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan kappaletta olisi tarkistettava siten, että se vastaa 5 artiklan a ja b alakohdan 
poistamista.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ’rikoksella’ seuraavissa välineissä 
tarkoitettuja rikoksia:

(6) ’rikoksella’ rikosta, josta määrättävän 
enimmäisvankeusrangaistuksen kesto on 
vähintään 12 kuukautta. 

a) Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan nojalla tehty sellaisen 
lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, 
torjumista koskeva yleissopimus, 
b) neuvoston puitepäätös 2000/383/YOS, 
tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, 
rahanväärennyksen estämiseksi 
annettavan suojan vahvistamisesta 
rikosoikeudellisten ja muiden 
seuraamusten avulla euron käyttöönoton 
yhteydessä,
c) neuvoston puitepäätös 2001/413/YOS, 
tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, 
muihin maksuvälineisiin kuin 
käteisrahaan liittyvien petosten ja 
väärennysten torjunnasta,
d) neuvoston puitepäätös 2002/475/YOS, 
tehty 13 päivänä kesäkuuta 2002,
terrorismin torjumisesta, sellaisena kuin 
se on muutettuna 9 päivänä joulukuuta 
2008 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 
2008/919/YOS51,
e) neuvoston puitepäätös 2001/500/YOS, 
tehty 26 päivänä kesäkuuta 2001, 
rahanpesusta, rikoksentekovälineiden ja 
rikoksen tuottaman hyödyn 
tunnistamisesta, jäljittämisestä, 
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jäädyttämisestä tai takavarikoimisesta ja 
menetetyksi tuomitsemisesta,
f) neuvoston puitepäätös 2003/568/YOS 
lahjonnan torjumisesta yksityisellä 
sektorilla,
g) neuvoston puitepäätös 2004/757/YOS, 
tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, 
laittoman huumausainekaupan 
rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia 
koskevien vähimmäissääntöjen 
vahvistamisesta,
h) neuvoston puitepäätös 2005/222/YOS, 
tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, 
tietojärjestelmiin kohdistuvista 
hyökkäyksistä,
i) neuvoston puitepäätös 2008/841/YOS, 
tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta,
j) direktiivi 2011/36/EU, annettu 
5 päivänä huhtikuuta 2011, ihmiskaupan 
ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä 
ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS 
korvaamisesta,
k) direktiivi 2011/92/EU, annettu 
13 päivänä joulukuuta 2011, lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja 
neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS 
korvaamisesta.

Or. en

Perustelu

Puitepäätös 2005/212/YOS rajaa soveltamisalan jo yhdenmukaistettuihin rikoksiin 
ainoastaan laajennetun hyödyn menettämisen tapauksissa. Käsiteltävänä olevan direktiivin 
soveltamisalan rajaaminen yhdenmukaistettuihin ja 2 artiklan 6 kohdassa lueteltuihin 
rikoksiin olisi askel taaksepäin. Sen sijaan määritelmä, jossa rikoksella tarkoitetaan rikosta, 
josta määrättävän enimmäisvankeusrangaistuksen kesto on vähintään 12 kuukautta, 
noudattaa samaa soveltamisalaa kuin direktiivi 2005/212/YOS, jossa edellytetään ainoastaan 
laajennetun hyödyn menettämisen yhdenmukaistamista.



PR\911182FI.doc 11/23 PE494.663v01-00

FI

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tuomioon perustuva menetetyksi
tuomitseminen

Menetetyksi tuomitseminen

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on selventää direktiivin tekstiä ja varmistaa johdonmukaisuus 3 ja 
5 artiklaan tehtyjen tarkistusten kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi tuomita 
rikoksentekovälineet ja rikoshyödyn joko 
kokonaan tai osittain menetetyiksi rikoksen 
vuoksi annetun lainvoimaisen tuomion 
antamisen perusteella.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeusviranomaiset voivat tuomita 
rikoksentekovälineet ja rikoshyödyn joko 
kokonaan tai osittain menetetyiksi rikoksen 
vuoksi annetun lainvoimaisen tuomion 
antamisen perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella korostetaan, että ainoastaan oikeusviranomaisilla on oikeus tuomita 
menetetyksi.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi tuomita 

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta
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rikoshyödyn arvoa vastaavan omaisuuden 
menetetyksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella.

oikeusviranomaiset voivat tuomita 
rikoshyödyn arvoa vastaavan omaisuuden 
menetetyksi rikoksen vuoksi annetun 
lainvoimaisen tuomion antamisen 
perusteella, jos 1 kohdassa tarkoitettu 
menetetyksi tuomitseminen ei ole 
mahdollinen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on määritellä aikaisempaa paremmin tilanne, jossa rikoshyödyn 
arvoa vastaava omaisuus voidaan tuomita menetetyksi.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 
oikeusviranomaiset voivat tuomita 
menetetyksi ilman rikostuomiota 
rikoksentekovälineet ja rikoshyödyn, joka 
on hankittu rikosoikeudessa tarkoitetulla 
laittomalla toiminnalla, jos tuomioistuin 
pitää todennäköisenä, että lainvastaiseen 
käyttäytymiseen on syyllistytty. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella vahvistetaan oikeusviranomaisten valtuuksia tuomita menetetyiksi 
rikoksentekovälineet ja rikoshyöty. Tämä vastaa myös joidenkin jäsenvaltioiden kansallista 
lainsäädäntöä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 2 a kohdassa tarkoitetut 
valtuudet koskevat kaikkea omaisuutta 
(käteinen raha mukaan luettuna) 
riippumatta siitä, onko omaisuuteen 
liittyvä asia saatettu tuomioistuimen 
käsiteltäväksi.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on täsmentää selvästi, millainen omaisuus voidaan tuomita 
menetetyksi.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin katsoo erityisten 
tosiseikkojen perusteella, että on 
huomattavasti todennäköisempää, että
tuomittu on hankkinut kyseisen 
omaisuuden muiden vastaavien rikosten
kuin muun toiminnan avulla.

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita rikoksesta tuomitulle kuuluvan 
omaisuuden joko kokonaan tai osittain 
menetetyksi siinä tapauksessa, että 
tuomioistuin pitää todennäköisenä, että 
tuomittu on hankkinut kyseisen 
omaisuuden muiden vastaavien rikosten
avulla eikä muun toiminnan avulla.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa todistustaakkaa koskevat säännökset 3 artiklan 
2 kohtaan tehdyn tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Menetetyksi tuomitseminen ei ole 
sallittua, jos 1 kohdassa tarkoitettuja 
vastaavia rikoksia

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ei voida käsitellä rikosoikeudellisessa 
menettelyssä vanhentumista koskevien 
kansallisen rikosoikeuden säännösten 
nojalla; tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on jo käsitelty rikosoikeudellisessa 
menettelyssä, jonka perusteella 
asianomainen on vapautettu lopullisesti, 
tai muissa tapauksissa, joissa sovelletaan 
ne bis in idem -periaatetta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Edellä esitetyt kolme tarkistusta tähtäävät siihen, että oikeusviranomaisille myönnettäisiin 
laajemmat valtuudet tuomita menetetyksi ja että määriteltäisiin aikaisempaa paremmin 
tapaukset, joissa laajennettua menetetyksi tuomitsemista koskevia valtuuksia voidaan käyttää.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi 
tuomita menetetyksi rikoshyödyn ja 
rikoksentekovälineet ilman rikostuomiota 
sellaisen menettelyn perusteella, joka olisi 
voinut johtaa rikostuomion antamiseen, 
jos epäilty tai syytetty olisi voinut 
osallistua oikeudenkäyntiin, siinä 
tapauksessa että

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

3 ja 5 artiklan tekstit yhdistettiin, jotta menetetyksi tuomitsemista säänneltäisiin selkeämmillä 
ja voimakkaammilla säännöksillä.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) epäillyn tai syytetyn kuolema tai pysyvä 
sairaus estää syytetoimien jatkamisen; tai

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saattamaan johdanto-osan kappale vastaamaan 5 artiklaan esitettyjä 
tarkistuksia.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) epäillyn tai syytetyn sairaus tai se, että 
hän pakenee syytetoimia tai tuomiota, 
estää tehokkaiden syytetoimien 
toteuttamisen kohtuullisen ajan kuluessa 
ja on olemassa vakava riski, että 
lakisääteisen vanhentumisajan 
umpeutuminen estää syytetoimet 
kokonaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Näillä kahdella tarkistuksella pyritään saattamaan direktiivin teksti vastaamaan 3 artiklaan 
esitettyjä tarkistuksia. 5 artiklan a ja b kohdassa luetellut tilanteet kuuluvat tarkistetun 
3 artiklan soveltamisalaan, joka on nyt aikaisempaa laajempi. 

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rikoshyödyn, joka on siirretty 
kolmansille tuomitun toimesta tai hänen 
puolestaan, tai 5 artiklassa tarkoitetuissa 
olosuhteissa epäillyn tai syytetyn toimesta, 
tai

a) rikoshyödyn, joka on siirretty 
kolmansille suoraan tai välillisesti, tai

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muun tuomitulle kuuluvan omaisuuden, 
joka on siirretty kolmansille, jotta 
voitaisiin välttää rikoshyödyn arvoa 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen.

b) muun omaisuuden, joka on siirretty 
kolmansille, jotta voitaisiin välttää 
rikoshyödyn arvoa vastaavan omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen.

Or. en

Perustelu

Näillä kahdella tarkistuksella pyritään saattamaan direktiivin teksti vastaamaan 3 ja 
5 artiklaan esitettyjä tarkistuksia.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tuomittuun, epäiltyyn tai syytettyyn 
liittyvien erityisten tosiseikkojen arviointi 
osoittaa, että tuomitulle, tai 5 artiklassa
tarkoitetuissa olosuhteissa epäillylle tai 
syytetylle, kuuluvan omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen ei 
todennäköisesti onnistu, ja

a) erityisten tosiseikkojen arviointi 
osoittaa, että tuomitulle, tai 3 artiklassa
tarkoitetuissa olosuhteissa omaisuuden 
menetetyksi tuomitseminen ei 
todennäköisesti onnistu, ja

Or. en

Perustelu

Näillä kahdella tarkistuksella pyritään varmistamaan johdonmukaisuus 3 artiklan kanssa, 
jolla on nyt laajempi soveltamisala.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) rikoshyöty tai omaisuus on siirretty 
ilmaiseksi tai markkina-arvoa alempaan 
hintaan ja kolmas osapuoli:

b) rikoshyöty tai omaisuus on siirretty 
ilmaiseksi tai markkina-arvoa alempaan 
hintaan 

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tiesi rikoshyödyn laittomasta 
alkuperästä, tai jos ei tiennyt, hänen 
asemassaan oleva järkevä ja huolellinen 
henkilö olisi konkreettisten tosiseikkojen 
ja olosuhteiden perusteella epäillyt sen 
olevan laitonta alkuperää;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tiesi, että muu omaisuus oli siirretty, 
jotta voitaisiin välttää rikoshyödyn arvoa 
vastaavan omaisuuden menetetyksi 
tuomitseminen, tai jos ei tiennyt, hänen 
asemassaan oleva järkevä ja huolellinen 
henkilö olisi konkreettisten tosiseikkojen 
ja olosuhteiden perusteella epäillyt sen 

Poistetaan.
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olevan siirretty, jotta voitaisiin välttää 
tällainen menetetyksi tuomitseminen. 

Or. en

Perustelu

Näitä kolmea tarkistusta esitetään, koska niiden sisältämät säännökset sisältyvät 2 kohdan 
johdantoon. On selvää, että henkilöllä herää epäilyt omaisuuden alkuperästä, mikäli henkilö 
vastaanottaa omaisuutta ilmaiseksi tai markkina-arvoa alempaan hintaan. 

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus, 
joka on vaarassa joutua hävitetyksi, 
kätketyksi tai siirretyksi sen 
lainkäyttövallan ulkopuolelle, voidaan 
jäädyttää myöhempää menetetyksi 
tuomitsemista varten. Tällaisten 
toimenpiteiden on oltava tuomioistuimen 
määräämiä.

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta omaisuus 
voidaan välittömästi jäädyttää myöhempää 
menetetyksi tuomitsemista varten.
Tällaisten toimenpiteiden kohteeksi 
joutuvalla henkilöllä on oikeus hakea 
muutosta tuomioistuimelta.

Or. en

Perustelu

Jäädyttäminen on tärkein väline ja ensimmäinen askel perittäessä takaisin 
rikoksentekovälineitä ja rikoshyötyä ja näin ollen tätä toimenpidettä koskevia sääntöjä olisi 
tiukennettava.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta sen 
toimivaltaiset viranomaiset voivat 

Poistetaan.
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välittömästi jäädyttää omaisuuden, jonka 
osalta on olemassa suuri riski, että se 
hävitetään, kätketään tai siirretään ennen 
kuin tuomioistuin tekee asiassa 
päätöksen. Tuomioistuimen on 
vahvistettava tällaiset toimenpiteet 
mahdollisimman pian.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on varmistaa johdonmukaisuus 7 artiklan 1 kohtaan esitetyn 
tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tässä direktiivissä 
säädettyjen toimenpiteiden kohteena 
olevilla henkilöillä on oikeus tehokkaisiin 
suojakeinoihin ja että epäillyillä on oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
heidän oikeuksiensa suojaamiseksi.

1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että henkilöillä, joiden 
rikoksentekovälineet ja rikoshyöty 
tuomitaan menetetyiksi tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti, riippumatta 
tämän omaisuuden omistusjärjestelyistä 
menetetyksi tuomitsemisen ajankohtana,
on oikeus tehokkaisiin suojakeinoihin, 
oikeudenmukainen oikeudenkäynti 
mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että henkilöt, joilla on oikeus suojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin menetetyksi tuomitsemisen laillisuuden määrittämiseksi, 
ovat niitä, jotka ovat käyttäneet rikoksentekovälineitä ja/tai saaneet rikoshyötyä riippumatta 
kyseisen omaisuuden omistusjärjestelyistä menetetyksi tuomitsemisen ajankohtana.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Epäillyllä tai syytetyllä on oltava 
4 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen
yhteydessä tehokas mahdollisuus kiistää 
todennäköisyys, jonka perusteella 
kyseinen omaisuus katsotaan 
rikoshyödyksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta ehdotetaan tekstin selkeyttämiseksi, sillä nämä säännökset sisältyvät 8 artiklan 
3 kohtaan.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 5 artiklassa tarkoitetuissa 
tapauksissa henkilöllä, jonka omaisuutta 
päätös koskee, on oltava käytössään 
oikeudellinen edustaja koko menettelyn 
ajan, jotta rikoksen toteamisen ja 
rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden 
määrittämisen yhteydessä voidaan 
noudattaa hänen oikeuttaan 
puolustukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus esitettiin, koska kunkin jäsenvaltion menettelysääntöjen mukaisesti oikeudellinen 
edustaja olisi annettava niiden henkilöiden käyttöön, joilla on siihen oikeus. Jokainen, joka 
haluaa palkata oikeudellisen edustajan, voi tehdä niin kaikilla lainkäyttöalueilla. Näin ollen 
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direktiivissä ei ole tarpeen ottaa käyttöön uutta tätä koskevaa velvollisuutta jäsenvaltioille.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
tarkkaan määrittää omaisuus, joka 
tuomitaan menetetyksi lainvoimaisen 
rikostuomion tai 5 artiklassa säädettyjen, 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen tekemiseen johtaneiden 
menettelyjen perusteella, ja toteuttaa muut 
toimet, jotka ovat tarpeen kyseisen 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan 
tarkkaan määrittää omaisuus, joka 
tuomitaan menetetyksi, ja toteuttaa muut 
toimet, jotka ovat tarpeen kyseisen 
menetetyksi tuomitsemista koskevan 
päätöksen tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Artiklaa on tarkistettava, jotta se on johdonmukainen 3 ja 5 artiklaan tehtyjen tarkistusten 
kanssa. 
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on jo kauan pyytänyt komissiota esittämään menetetyksi tuomitsemista 
koskevaa uutta lainsäädäntöä. Euroopan parlamentti hyväksyi lokakuussa 2011 valiokunta-
aloitteisen mietinnön, jossa se korosti erityisesti, että tarvitaan sääntöjä laajennetun hyödyn 
menettämisen ja tuomioon perustumattoman menetetyksi tuomitsemisen kaltaisten välineiden 
tehokasta käyttöä varten ja sääntöjä kolmansille siirrettyjen varojen menetetyksi 
tuomitsemista varten. Lisäksi parlamentti rohkaisi ottamaan kansallisissa oikeusjärjestelmissä 
käyttöön välineitä, joilla kevennetään tapauksen mukaan rikos-, siviili- tai vero-oikeudessa 
sovellettavaa todistustaakkaa, joka koskee järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvästä 
rikoksesta tuomitun henkilön hallussa olevien varojen alkuperää.

Komissio hyväksyi ehdotuksen direktiiviksi rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi 
tuomitsemisesta Euroopan unionissa 12. maaliskuuta 2012. Direktiivissä vahvistetaan 
jäsenvaltioille vähimmäissäännöt rikoshyödyn jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista 
varten. Menetetyksi voidaan tuomita joko suoraan rikoksen tuottama hyöty tai sen arvoa 
vastaava omaisuus (arvokonfiskaatio) taikka kolmansille siirretyt varat. Menetetyksi 
tuomitseminen voisi myös tapahtua laajennetuin valtuuksin tai ilman edeltävää rikostuomiota.

Esittelijä tukee yleisesti ottaen komission ehdotusta. Näiden vähimmäissääntöjen avulla 
yhdenmukaistetaan jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat jäsenvaltioiden 
järjestelmät, mikä edistää keskinäistä luottamusta ja tehokasta rajat ylittävää yhteistyötä. Se 
on myös askel kohti jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten 
vastavuoroisen tunnustamisen parantamista, mikä on tärkeä tekijä torjuttaessa rajat ylittävää 
vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta EU:ssa.

Esittelijä pyrkii tämän mietinnön avulla vahvistamaan sääntöjä, jotka koskevat menetetyksi 
tuomitsemista ilman edeltävää rikostuomiota ja laajennetuin valtuuksin, jotta ne olisivat 
tehokkaampia ja aidosti estäisivät rikoshyödyn käyttämisen tulevaisuudessa tehtäviin 
rikoksiin tai sen sijoittamisen uudelleen lailliseen toimintaan.

Esittelijä toteaa, että menetetyksi tuomitseminen ilman edeltävää rikostuomiota sai alkunsa 
Yhdysvalloissa, mutta nyt järjestely vaikuttaa levinneen maailmanlaajuisesti. Seuraavat 
lainkäyttöalueet ovat ottaneet käyttöön menetetyksi tuomitsemisen ilman edeltävää 
rikostuomiota: Italia, Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Albania, Bulgaria, Slovakia, 
Australia, Etelä-Afrikka, Kanadan provinssit Alberta ja Ontario. Euroopassa nykyisistä 
järjestelmistä, jotka koskevat menetetyksi tuomitsemista ilman edeltävää rikostuomiota, on 
kiistelty sekä kansallisissa tuomioistuimissa että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. 
Tuomioiden mukaan järjestelmät ovat kansallisten valtiosääntöjen ja Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen asettamien vaatimusten mukaisia edellyttäen, että ne ovat oikeusviranomaisen 
hyväksymiä, niissä kunnioitetaan vastaajan ja vilpittömässä mielessä toimineiden kolmansien 
osapuolten oikeuksia täysimääräisesti ja ne voidaan riitauttaa tuomioistuimessa. Nämä 
perustavaa laatua olevat suojatoimet on sisällytetty myös käsiteltävänä olevaan direktiiviin.

Laajennettua hyödyn menettämistä koskevia säännöksiä on tiukennettu vahvistamalla yksi 
ainoa vähimmäissääntö, joka on tiukempi kuin puitepäätöksessä 2005/212/YOS vahvistettu 
kynnysarvo.


