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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a bűncselekményekből származó jövedelemnek az Európai Unión belüli 
befagyasztásáról és elkobzásáról szóló európai parlament és tanácsi irányelve irányuló
javaslatról
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0085),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
82. cikkének (2) bekezdésére és 83. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0075/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Jogi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C …
2 HL C …
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A határokon átnyúló szervezett bűnözés 
fő indítéka az anyagi haszonszerzés. A 
bűnüldöző és igazságügyi hatóságokat –
hatékony működésük érdekében – el kell 
látni a bűncselekményekből származó 
jövedelem felkutatásához, 
befagyasztásához, kezeléséhez és 
elkobzásához szükséges eszközökkel.

(1) A legtöbb bűnelkövetés, különösen a
határokon átnyúló szervezett bűnözés fő 
indítéka az anyagi haszonszerzés. A 
bűnüldöző és igazságügyi hatóságokat –
hatékony működésük érdekében – el kell 
látni a bűncselekményekből származó 
jövedelem felkutatásához, 
befagyasztásához, kezeléséhez és 
elkobzásához szükséges eszközökkel.

Or. en

Indokolás

Az anyagi haszonszerzés mint indíték nemcsak a határokon átnyúló szervezett bűnözést, 
hanem a legtöbb bűnelkövetést jellemzi.

A jelenlegi rendszer alacsony hatásfokát figyelembe véve minden eszközt biztosítani kell a 
bűncselekményekből származó jövedelem felkutatásához, befagyasztásához, kezeléséhez és 
elkobzásához.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Jóllehet kevés statisztika áll 
rendelkezésre, úgy tűnik azonban, hogy a 
bűncselekményekből származó 
jövedelemhez képest nem elegendő az 
Unión belül visszaszerzett 
bűncselekményekből származó vagyoni 
eszközök értéke. Tanulmányok azt 
igazolták, hogy az uniós és nemzeti 
jogszabályokba foglalt szabályozás 
ellenére, továbbra sem alkalmazzák kellő 
mértékben az elkobzási eljárásokat.

(3) Jóllehet kevés statisztika áll 
rendelkezésre, az Unión belül 
visszaszerzett, bűncselekményekből 
származó vagyoni eszközök értéke az ilyen 
jellegű becsült jövedelemhez képest
rendkívül csekélynek tűnik. Tanulmányok 
azt igazolták, hogy az uniós és nemzeti 
jogszabályokban foglalt szabályozás 
ellenére továbbra sem alkalmazzák kellő 
mértékben az elkobzási eljárásokat, és a 
nemzeti szinten alkalmazott törvények 
egyenetlenek.
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Or. en

Indokolás

A lényeg nem az, hogy a visszaszerzett eszközök értéke nem kellően magas, hanem hogy a 
bűncselekmény révén szerzett jövedelem szintjéhez képest túl alacsony.

A nemzeti jogszabályok sokféleségét az irányelvre irányuló javaslat egyik okaként 
hangsúlyozni kell. A széttartó szabályozás a hatékonyság és az együttműködés rovására megy, 
különösen a határokon átnyúló szervezett és egyéb bűnözés esetében.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A non bis in idem elvének 
megfelelően helyénvaló kizárni a 
kiterjesztett elkobzást az olyan állítólagos 
bűnöző tevékenységből származó 
jövedelem esetében, amelyek tekintetében 
az érintett személyt egy korábbi eljárásban 
jogerősen felmentették, vagy egyéb 
esetekben, amikor a non bis in idem elve 
alkalmazandó. Akkor is ki kell zárni a 
kiterjesztett elkobzást, ha a hasonló 
bűnöző tevékenység esetében a nemzeti 
büntetőjog szerinti elévülés következtében 
nem indulhat büntetőeljárás.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a preambulumot két okból is törölni kell: i. korlátozza a kiterjesztett elkobzás 2005/212/IB 
tanácsi határozatban foglalt jogi keretét, ami ellentétes a jelenlegi rendszer megerősítésére és 
hatékonyságának növelésére irányuló szándékkal, amely e javaslat alapja. ii. a 4. cikk (2) 
bekezdés b) pontjának törlésével való összhang okán.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az elkobzási határozatok kiadásához 
általában büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítéletre van szükség. Annak 
érdekében, hogy megakadályozzák a 
bűncselekmények folytatását, és a 
bűncselekményekből származó haszon 
legális gazdaságba történő újra befektetést, 
egyes esetekben annak ellenére is lehetővé 
kell tennie a vagyoni eszközök elkobzását, 
hogy nem szabható ki büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítélet. Néhány 
tagállam lehetővé teszi az elkobzást, 
amennyiben nem áll rendelkezésre 
elegendő bizonyíték a büntetőeljárásban, 
ha a bíróság az esetek valószínűségét 
mérlegelve úgy ítéli meg, hogy a vagyon 
illegális eredetű, továbbá olyan 
helyzetekben is, amikor a gyanúsított vagy 
vádlott a büntetőeljárás elkerülése 
érdekében megszökik, vagy egyéb okokból 
nem képes részt venni az eljárásban, 
illetve a büntetőeljárás befejezése előtt 
elhalálozik. Mindez a nem elítélésen 
alapuló elkobzásban jelenik meg. 
Rendelkezést kell hozni, hogy legalább az 
utóbbi, korlátozott esetekben minden 
tagállamban lehetővé tegyék a nem 
elítélésen alapuló elkobzást. Mindez 
megfelel a korrupció elleni ENSZ-
egyezmény 54. cikke (1) bekezdése c) 
pontjának, amely úgy rendelkezik, hogy 
mindegyik részes tagállamnak fontolóra 
kell vennie az ahhoz szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék 
illegálisan megszerzett vagyontárgy 
elkobzását büntetőjogi elítélés nélkül, 
beleértve az olyan eseteket, amikor az 
elkövetővel szemben nem lehet vádat 
emelni elhalálozás, szökés vagy távollét 
miatt.

(12) Az elkobzási határozatok kiadásához 
általában büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítéletre van szükség. A 
bűncselekmények folytatásának és a 
bűncselekményekből származó haszon 
legális gazdaságba vagy újabb 
bűncselekményekbe történő 
újrabefektetésének megakadályozása 
érdekében egyes esetekben büntetőjogi 
felelősséget megállapító ítélet hiányában
is lehetővé kell tenni a vagyoni eszközök 
elkobzását.
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Or. en

Indokolás

A preambulumot az 5. cikk a) és b) pontjának törlésével való összhang érdekében kell 
módosítani.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „bűncselekmény”: az alábbi jogi 
aktusok hatálya alá tartozó
bűncselekmény:

6. „bűncselekmény”: legalább 12 hónapos 
maximális szabadságvesztéssel büntethető
bűncselekmény.

a) Egyezmény az Európai Unióról szóló 
szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) 
pontja alapján, az Európai Közösségek 
tisztviselőit és az Európai Unió 
tagállamainak tisztviselőit érintő 
korrupció elleni küzdelemről, 
b) A Tanács 2000/383/IB kerethatározata 
(2000. május 29.) az euró bevezetésével 
kapcsolatos pénzhamisítás elleni, 
büntetőjogi és egyéb szankciókkal 
megvalósuló védelem megerősítéséről,
c) A Tanács 2001/413/IB kerethatározata 
(2001. május 28.) a nem készpénzes 
fizetőeszközökkel összefüggő csalás és 
hamisítás elleni küzdelemről,
d) A 2008/919/IB tanácsi kerethatározat 
által módosított, a terrorizmus elleni 
küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 
2002/475/IB tanácsi kerethatározat,
e) A Tanács 2001/500/IB kerethatározata 
(2001. június 26.) a pénzmosásról, 
valamint a bűncselekményhez felhasznált 
eszközök és az abból származó jövedelmek 
azonosításáról, felkutatásáról, 
befagyasztásáról, lefoglalásáról és 
elkobzásáról,
f) A Tanács 2003/568/IB kerethatározata 
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a magánszektorban tapasztalható 
korrupció elleni küzdelemről,
g) A Tanács 2004/757/IB kerethatározata 
(2004. október 25.) a tiltott kábítószer-
kereskedelem területén a 
bűncselekmények tényállási elemeire és a 
büntetésekre vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról,
h) A Tanács 2005/222/IB kerethatározata 
(2005. február 24.) az információs 
rendszerek elleni támadásokról,
i) A Tanács 2008/841/IB kerethatározata 
(2008. október 24.) a szervezett bűnözés 
elleni küzdelemről,
j) Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/36/EU irányelve (2011. április 5.) az 
emberkereskedelem megelőzéséről, és az 
ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok 
védelméről, valamint a 2002/629/IB 
tanácsi kerethatározat felváltásáról,
k) Az Európai Parlament és a Tanács 
2011/92/EU irányelve (2011. december 
13.) a gyermekek szexuális bántalmazása, 
szexuális kizsákmányolása és a 
gyermekpornográfia elleni küzdelemről, 
valamint a 2004/68/IB tanácsi 
kerethatározat felváltásáróll.

Or. en

Indokolás

A 2005/212/IB kerethatározat alkalmazási köre csak a kiterjesztett elkobzás esetében 
korlátozódik a már harmonizált bűncselekményekre. E javasolt irányelv hatályának a 2. cikk 
6) pontjában felsorolt harmonizált bűncselekményekre való korlátozása visszalépést jelent. 
Ezzel ellentétben, ha bűncselekménynek a legalább 12 hónapos maximális 
szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményt tekintjük, ez a 2005/212/IB irányelvben 
rögzítettel azonos hatály fenntartását jelenti, amely csak a kiterjesztett elkobzás esetében írja 
elő a harmonizációt.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elítélésen alapuló elkobzás Elkobzás

Or. en

Indokolás

Egyértelműsíti az irányelv szövegét, és biztosítja az összhangot a 3. és 5. cikket érintő 
módosításokkal.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően egészben vagy 
részben elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően az igazságügyi 
hatóság elrendelhesse az elkövetési 
eszközök és a bűncselekményből származó 
jövedelem egészben vagy részben történő
elkobzását.

Or. en

Indokolás

A módosítás kiemeli, hogy csak az igazságügyi hatóság rendelkezik hatáskörrel az elkobzás 
elrendelésére.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés



PE494.663v01-00 12/24 PR\911182HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően elkobozhassa a 
bűncselekményből származó jövedelemnek 
megfelelő értékű vagyont.

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a 
bűncselekmény miatti büntetőjogi 
felelősséget megállapító jogerős ítélet 
megszületését követően az igazságügyi 
hatóság – amennyiben az (1) bekezdésben 
foglalt elkobzásra nincs lehetőség –
elrendelhesse a bűncselekményből 
származó jövedelemnek megfelelő értékű 
vagyon elkobzását.

Or. en

Indokolás

A módosítás annak az esetnek a tisztázását célozza, amelyben a bűncselekményből származó 
jövedelemnek megfelelő értékű vagyon elkobzására kerülhet sor.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Valamennyi tagállam megteszi a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy az igazságügyi hatóság a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elrendelhesse az elkövetési 
eszközök és a büntetőjog alapján 
jogellenesnek minősülő magatartásból 
származó jövedelem elkobzását, 
amennyiben a bíróság a valószínűsíthető 
események mérlegelését követően 
megállapítja valamilyen jogellenes 
magatartásnak minősülő tényállás 
bekövetkeztét.

Or. en

Indokolás

A módosítás az igazságügyi hatóságok hatáskörének megerősítését célozza a bűnelkövetés 
eszközei és a bűncselekményből származó vagyon elkobzása tekintetében; a javaslat 
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összhangban van több tagállam nemzeti jogával.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A (2a) bekezdésben foglalt hatáskör 
bármilyen vagyon (pl. készpénz) 
tekintetében gyakorolható, függetlenül 
attól, hogy indult-e eljárás az adott 
vagyonnal kapcsolatban álló 
bűncselekmény miatt.

Or. en

Indokolás

A módosítás az elkobozható vagyon egyértelmű meghatározását célozza.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a konkrét tények alapján a
bíróság lényegesen valószínűbbnek tartja, 
hogy a kérdéses vagyon az elítélt hasonló 
bűnöző tevékenységéből, mintsem egyéb 
tevékenységből származik.

Mindegyik tagállam elfogadja az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy egészben 
vagy részben elkobozhassa a 
bűncselekmény elkövetése miatt elítélt 
személy tulajdonában lévő vagyont, 
amennyiben a bíróság a valószínűsíthető 
események mérlegelését követően arra a 
megállapításra jut, hogy a kérdéses 
vagyon nem az elítélt egyéb 
tevékenységéből, hanem az ellene hozott 
ítélet alapját képezőhöz hasonló bűnözői
tevékenységből származik.

Or. en
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Indokolás

A módosítás a bizonyítási teherre vonatkozó rendelkezéseknek a 3. cikk (2) bekezdésében 
foglalt hasonló rendelkezésekhez való hozzáigazítását célozza.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elkobzást ki kell zárni, amennyiben 
az (1) bekezdésben említett hasonló 
bűnöző tevékenység ügyében

törölve

Or. en

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzeti büntetőjog szerinti elévülés 
miatt nem folytatható le a büntetőeljárás; 
vagy

törölve

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) már lefolytatták a büntetőeljárást, ami 
az adott személy jogerős felmentésével 
végződött, vagy egyéb esetekben a non bis 
in idem elve alkalmazandó.

törölve
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Or. en

Indokolás

A fenti három módosítás célja, hogy erősebb hatáskört ruházzunk a hatóságokra a 
kiterjesztett elkobzás tekintetében, és jobban meghatározzuk azokat az eseteket, amikor e 
hatásköröknek rendelkezésre kell állniuk.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy a 
büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet 
hiányában is elkobozhassa az elkövetési 
eszközöket és a bűncselekményből 
származó jövedelmet, egy olyan eljárást 
követően, amely, ha a gyanúsított vagy 
vádlott meg tudna jelenni a bíróság előtt, 
büntetőjogi elítélését eredményezné,
amennyiben

törölve

Or. en

Indokolás

A 3. és az 5. bekezdés szövegét összevontuk az elkobzásra vonatkozó rendelkezések 
egyértelműsítése és megerősítése érdekében.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a gyanúsított vagy vádlott elhalálozása 
vagy tartós betegsége kizár bármely 
további büntetőeljárást; vagy

törölve

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy a preambulumbekezdést az 5. cikkhez benyújtott módosításokkal 
összhangba hozza.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a gyanúsított vagy vádlott betegsége, 
vagy a büntetőeljárás, illetve elítélés előli 
szökése kizárja a tényleges büntetőeljárás 
ésszerű határidőn belül történő 
lefolytatását, és annak komoly veszélye áll 
fenn, hogy erre a törvényes elévülési idők 
miatt nem kerülhet majd sor.

törölve

Or. en

Indokolás

A fenti két módosítás célja, hogy az irányelv szövegét összhangba hozzuk a 3. cikkhez 
benyújtott módosításokkal, mivel az 5. cikk a) és b) pontjában felsorolt helyzetekre a 
kiszélesített hatókörű 3. cikk módosított szövege alkalmazandó.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elítélt által vagy nevében, vagy a 
gyanúsított, illetve vádlott által az 5. cikk 
szerinti körülményeknek megfelelően
harmadik személyekre átruházott, 
bűncselekményből származó jövedelem, 
vagy

a) harmadik személyekre közvetlenül vagy 
közvetve átruházott, bűncselekményből 
származó jövedelem, vagy

Or. en
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elítélt egyéb vagyona, amit harmadik 
személyekre ruháztak át a 
bűncselekményből származó jövedelem 
értékének megfelelő vagyon elkobzásának 
megakadályozása érdekében.

b) egyéb vagyon, amit harmadik 
személyekre ruháztak át a 
bűncselekményből származó jövedelem 
értékének megfelelő vagyon elkobzásának 
megakadályozása érdekében.

Or. en

Indokolás

A fenti két módosítás célja, hogy az irányelv szövegét összhangba hozzuk a 3. és 5. cikkhez 
benyújtott módosításokkal. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az elítélttel, gyanúsítottal vagy vádlottal 
kapcsolatos, konkrét tényeken alapuló 
vizsgálat azt jelzi, hogy az elítélt vagy 
gyanúsított, illetve vádlott vagyonának az 
5. cikk szerinti körülmények alapján 
történő elkobzása valószínűleg nem lenne 
eredményes, illetve hogy a vagyont 
visszaszolgáltatták, valamint

a) a konkrét tényeken alapuló vizsgálat azt 
jelzi, hogy a vagyon 3. cikk szerinti 
körülmények alapján történő elkobzása 
valószínűleg nem lenne eredményes, 
valamint

Or. en

Indokolás

A fenti két módosítás célja, hogy az irányelv szövegét összhangba hozzuk a kiszélesített 
hatókörű 3. cikk rendelkezéseivel.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jövedelmet vagy vagyont 
térítésmentesen vagy a piaci értékénél 
alacsonyabb összeg fejében ruházták át, 
amennyiben a harmadik fél:

b) a jövedelmet vagy vagyont 
térítésmentesen vagy a piaci értékénél 
alacsonyabb összeg fejében ruházták át.

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. bűncselekményből származó jövedelem 
esetén ismerte annak illegális eredetét, 
vagy amennyiben nem rendelkezett ilyen 
ismerettel, a helyzetében lévő ésszerű 
személy a konkrét tények és körülmények 
alapján gyanakodott volna arra, hogy a 
jövedelem illegális eredetű;

törölve

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. egyéb vagyon esetén, tudta, hogy a 
bűncselekményből származó 
jövedelemnek megfelelő értékű vagyon 
elkobzásának elkerülése érdekében 
ruházták át, vagy, ha nem volt erről 

törölve
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tudomása, a helyzetében lévő személy a 
konkrét tények és körülmények alapján 
ésszerűen gyanakodott volna arra, hogy a 
vagyont az említett elkobzás elkerülése 
céljából ruházták át. 

Or. en

Indokolás

A fenti három módosítást azért nyújtjuk be, mert az érintett pontokban foglalt rendelkezések 
logikusan következnek a (2) bekezdés bevezető részéből. Kézenfekvő, hogy ha valaki ingyen 
vagy a piaci értékénél alacsonyabb áron jut valamilyen vagyonhoz, minden oka megvan rá, 
hogy gyanú ébredjen benne az adott vagyon eredetét illetően.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
befagyassza azt a vagyont, amely esetében 
fennáll az eltüntetés, az elrejtés vagy a 
joghatósági területen kívülre továbbítás 
veszélye. Az ilyen intézkedéseket 
bíróságnak kell elrendelnie.

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy az 
esetleges későbbi elkobzás céljából 
azonnal rendelkezhessen
vagyonbefagyasztásról. Az e cikkben 
foglalt intézkedések által érintett 
személynek jogában áll bírósághoz 
fellebbezni.

Or. en

Indokolás

A befagyasztás s legfontosabb eszköz, és egyben az első lépés az elkövetési eszközök és a 
bűncselekményből származó jövedelem visszaszerzésére, ezért az ezen intézkedésre vonatkozó 
szabályokat meg kell erősíteni.



PE494.663v01-00 20/24 PR\911182HU.doc

HU

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
illetékes hatóságai haladéktalanul 
befagyaszthassák a vagyont, amennyiben 
jelentős a kockázata, hogy az említett 
vagyont a bírósági határozat megszületése 
előtt eltüntetik, elrejtik vagy átruházzák. A 
bíróságnak a lehető leghamarabb meg 
kell erősítenie ezeket az intézkedéseket.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy a szöveget összhangba hozzuk a 7. cikk (1) bekezdéséhez benyújtott 
módosítással.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
ezen irányelv alapján előírt intézkedések 
révén érintett személyek – jogaik védelme 
érdekében – rendelkezzenek a hatékony 
jogorvoslathoz való joggal, továbbá hogy a 
gyanúsítottak rendelkezzenek a 
tisztességes eljáráshoz való joggal.

(1) Mindegyik tagállam meghozza az 
ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az 
ezen irányelv alapján bűncselekmény 
miatti eszköz- és vagyonelkobzással sújtott
személyek – függetlenül attól, hogy az 
elkobzás pillanatában az említett javak 
tulajdonosai voltak-e – rendelkezzenek a 
hatékony jogorvoslathoz való joggal, 
ideértve a tisztességes bírósági eljáráshoz 
való jogot is.

Or. en
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Indokolás

A módosítás tisztázza, hogy azok a személyek jogosultak a jogorvoslatra és a tisztességes 
bírósági eljárásra, akik az elkövetési eszközöket használták és/vagy a bűncselekményből 
származó jövedelemre szert tettek, függetlenül attól, hogy az elkobzás pillanatában ki a 
szóban forgó javak tulajdonosa.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikkben említett eljárás során a 
gyanúsított vagy vádlott tényleges 
lehetőséggel rendelkezik arra, hogy 
vitassa annak valószínűsítését, hogy az 
érintett vagyon bűncselekményből 
származó jövedelemnek tekinthető.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás a szöveg egyértelműsítésére törekszik, mivel e rendelkezéseket a 8. cikk (3) 
bekezdése már tartalmazza.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 5. cikkben említett esetekben 
ügyvédnek kell képviselnie az eljárás 
során azt a személyt, akinek a vagyonát az 
elkobzást elrendelő határozat érinti, hogy 
érvényesíthető legyen a védelemhez való 
jog a bűncselekmény elkövetésének 
megállapítása, valamint a 
bűncselekményből származó jövedelem és 
az elkövetési eszközök meghatározása 
tekintetében.

törölve
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Or. en

Indokolás

A módosításra azért van szükség, mert valamennyi tagállam eljárási szabályai alapján 
minden arra jogosultnak ügyvédet kell kirendelni. Mindenkinek jogában áll ügyvédet 
felfogadni minden állam területén, ezért nincs szükség arra, hogy az irányelv új 
kötelezettséget rójon a tagállamokra e tekintetben.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé 
tegye az elkobzandó vagyon pontos 
mértékének megállapítását azt követően, 
hogy jogerős büntetőjogi felelősséget 
megállapító ítélet született a 
bűncselekmény tekintetében, vagy az 5. 
cikkben előirányzott eljárás elkobzást 
elrendelő határozattal végződött, valamint 
további intézkedéseket hozhasson az 
említett elkobzást elrendelő határozat 
hatékony végrehajtásához szükséges 
mértékben.

Mindegyik tagállam meghozza az ahhoz 
szükséges intézkedéseket, hogy lehetővé 
tegye az elkobzandó vagyon pontos 
mértékének megállapítását, valamint 
további intézkedéseket hozhasson az 
említett elkobzást elrendelő határozat 
hatékony végrehajtásához szükséges 
mértékben.

Or. en

Indokolás

A 3. és 5. cikkhez benyújtott módosításokkal való összhang érdekében. 
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INDOKOLÁS

Az Európai Parlament régóta kéri a Bizottságot, hogy a vagyonelkobzás tekintetében tegyen 
javaslatot új jogszabályra. Az Európai Parlament 2011. októberi saját kezdeményezésű 
jelentésében különösen hangsúlyozta, hogy szükség lenne a kiterjesztett elkobzás és a bírósági 
ítélet nélkül történő elkobzás hatékony alkalmazására vonatkozó szabályokra, valamint a 
bűncselekményből származó, harmadik személynek átruházott javak elkobzását lehetővé tévő 
szabályokra. Szorgalmazta továbbá olyan eszközök nemzeti jogrendbe való bevezetését, 
amelyek – az adott esettől függően a büntetőjog, a polgári jog vagy az adójog területén –
könnyített bizonyítási eljárást tesznek lehetővé a szervezett bűnözéssel kapcsolatos 
bűncselekménnyel vádolt személyek által birtokolt javak eredetét illetően.

A bűncselekményekből származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és 
elkobzásáról szóló európai parlament és tanácsi irányelve irányuló javaslatot az Európai 
Bizottság 2012. március 12-én elfogadta. Az irányelv a tagállamok számára 
minimumszabályokat állapít meg a bűncselekményekből származó vagyoni eszközök 
közvetlen elkobzás, értékelkobzás, kiterjesztett elkobzás, nem ítéleten alapuló elkobzás és 
harmadik féltől történő elkobzás révén történő befagyasztása és elkobzása tekintetében.

Az előadó általánosságban támogatja a Bizottság javaslatát. A minimumszabályok elfogadása 
egységesíti a tagállamok befagyasztási és elkobzási rendszereit, előmozdítva a kölcsönös 
bizalmat és a határon átnyúló hatékony együttműködést. Továbbá megerősíti a 
befagyasztásról és vagyonelkobzásról szóló határozatok kölcsönös elismerését, ami fontos 
tényező az EU-ban a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények és szervezett bűnözés ellen 
folytatott küzdelemben.

E jelentésben az előadó meg kívánja erősíteni a nem ítéleten alapuló elkobzásra és a 
kiterjesztett elkobzásra vonatkozó rendelkezéseket, hatékonyságuk növelése érdekében, hogy 
valóban elérjék céljukat, és megakadályozzák a bűncselekményből származó jövedelmek más 
bűncselekmények pénzelésére való felhasználását vagy jogszerű tevékenységekbe való 
újrabefektetését.

A nem ítéleten alapuló elkobzás tekintetében az előadó megjegyzi, hogy ez az elsőként az 
USA-ban alkalmazott rendszer ma világszerte egyre elterjedtebb. A nem ítéleten alapuló 
elkobzást a jogrendszerébe bevezető államok között megtaláljuk Olaszországot, Írországot, az 
Egyesült Királyságot, Albániát, Bulgáriát, Szlovákiát, Ausztráliát, Dél-Afrikát, valamint 
Kanada Alberta és Ontario tartományait. Európai szinten a nem ítéleten alapuló elkobzást 
lehetővé tévő meglévő rendszerekről mind a nemzeti bíróságok, mind az Emberi Jogok 
Európai Bírósága előtt folyt már vita, és megállapítást nyert, hogy ezek összeegyeztethetők a 
nemzeti alkotmányos követelményekkel, valamint az Európai Bíróság követelményeivel, 
feltéve, hogy az ilyen határozatokat igazságügyi hatóság fogadja el a védelemhez való jog és a 
jóhiszemű harmadik feleket megillető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett, és hogy e 
határozatok bíróság előtt megtámadhatók. Ezen alapvető biztosítékok a jelen irányelv 
szövegében is megjelennek.

A kiterjesztett elkobzásra vonatkozó rendelkezések is megerősítésre kerültek oly módon, hogy 
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egységes minimális normákat írjanak elő, amelyeknek el kell érniük legalább a 2005/212/IB 
kerethatározatban meghatározott szintet.


