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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų 
įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0085),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 82 
straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0075/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,1

– atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę,2

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagrindinis tarptautinių organizuotų 
nusikaltimų motyvas yra finansinė nauda.
Kad teisėsaugos ir teismų institucijos 
galėtų veikti veiksmingai, joms turėtų būti 

(1) pagrindinis daugelio nusikaltimų, ypač 
tarptautinių organizuotų nusikaltimų 
motyvas yra finansinė nauda. Kad 
teisėsaugos ir teismų institucijos galėtų 

                                               
1 OL C …
2 OL C …
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numatytos priemonės pajamoms iš 
nusikaltimų atsekti, įšaldyti, administruoti 
ir konfiskuoti;

veikti veiksmingai, joms turėtų būti 
numatytos priemonės pajamoms iš 
nusikaltimų atsekti, įšaldyti, administruoti 
ir konfiskuoti;

Or. en

Pagrindimas

Finansinė nauda yra pagrindinis daugumos nusikaltimų, ne tik tarptautinių organizuotų 
nusikaltimų, motyvas.

Kadangi dabartinė sistema yra ne itin veiksminga, reikia suteikti visas priemones pajamoms 
iš nusikaltimų atsekti, įšaldyti, administruoti ir konfiskuoti.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) nors yra nedaug statistinių duomenų, 
atrodo, kad Sąjungoje susigrąžinama 
nepakankamai nusikalstamo turto, 
palyginti su apytikriu pajamų iš 
nusikaltimų dydžiu. Iš tyrimų matyti, kad 
konfiskavimo procedūros 
reglamentuojamos ES ir nacionalinės teisės 
aktais, tačiau taikomos nepakankamai 
dažnai;

(3) nors yra nedaug statistinių duomenų, 
atrodo, kad Sąjungoje susigrąžinama ypač 
mažai nusikalstamo turto, palyginti su 
apytikriu pajamų iš nusikaltimų dydžiu. Iš 
tyrimų matyti, kad konfiskavimo 
procedūros reglamentuojamos ES ir 
nacionalinės teisės aktais, tačiau taikomos 
nepakankamai dažnai, o teisės aktai 
nacionaliniu lygmeniu yra nevienodi;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu yra ne tai, kad nepakankamai susigrąžinama turto, bet tai, kad jo susigrąžinama 
mažai palyginti su apytikriu piniginių pajamų iš nusikaltimų dydžiu.

Nacionalinių taisyklių skirtumai turi būti nurodyti kaip šio pasiūlymo dėl direktyvos 
priežastis. Skirtingi teisės aktai kenkia veiksmingumui ir bendradarbiavimui, ypač tiriant 
tarptautinius organizuotus ir kitus nusikaltimus.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) laikantis ne bis in idem principo, 
tinkama išplėstinio konfiskavimo netaikyti 
pajamoms, tariamai įgytoms nusikalstama 
veikla, dėl kurios asmuo galutinai 
išteisintas ankstesniame teismo procese, 
arba kitais atvejais, kai taikomas ne bis in 
idem principas. Išplėstinis konfiskavimas 
turėtų būti negalimas ir tuomet, kai suėjus 
nacionalinėje baudžiamojoje teisėje 
nustatytam senaties terminui dėl panašios 
nusikalstamos veiklos negali būti pradėtas 
baudžiamasis procesas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis konstatuojamoji dalis turėtų būti išbraukta dėl šių dviejų priežasčių: i) ja apribojamas 
dabartinis Tarybos sprendime Nr. 2005/212/TVR esantis išplėstinio konfiskavimo teisinis 
pagrindas, o tai prieštarauja pačiai dabartinės sistemos stiprinimo ir jos veiksmingumo 
didinimo, kurie yra šio pasiūlymo tikslas, minčiai. ii) siekiant darnos išbraukus 4 straipsnio 2 
dalies b punktą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nuteisti 
baudžiamąja tvarka negalima, vis tiek
turėtų būti įmanoma konfiskuoti turtą 
siekiant nutraukti nusikalstamą veiklą ir 
užtikrinti, kad pelnas iš nusikalstamos 
veiklos nebūtų reinvestuojamas į teisėtą 
ekonomiką. Kai kuriose valstybėse narėse 
konfiskavimas leistinas, kai nėra 

(12) paprastai nutarimas konfiskuoti 
priimamas asmenį nuteisus baudžiamąja 
tvarka. Kai kuriais atvejais, net kai nesama 
apkaltinamojo nuosprendžio, turėtų būti 
įmanoma konfiskuoti turtą siekiant 
nutraukti nusikalstamą veiklą ir užtikrinti, 
kad pelnas iš nusikalstamos veiklos nebūtų 
reinvestuojamas į teisėtą ekonomiką arba į 
nusikalstamą veiklą.
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pakankamai įrodymų baudžiamajam 
persekiojimui pradėti, jeigu teismas, 
įvertinęs tikimybę, mano, kad turtas yra 
neteisėtos kilmės, ir tais atvejais, kai 
įtariamasis arba kaltinamasis slapstosi 
vengdamas persekiojimo, dėl kitų 
priežasčių negali būti patrauktas 
atsakomybėn teisme arba mirė 
baudžiamajam procesui nepasibaigus. 
Toks metodas laikomas ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstu 
konfiskavimu. Reikėtų įtvirtinti nuostatas, 
kuriomis būtų užtikrinta galimybė bent 
jau minėtomis išimtinėmis aplinkybėmis 
visose valstybėse narėse taikyti ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstą 
konfiskavimą. Tai atitinka Jungtinių 
Tautų konvencijos prieš korupciją 
54 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriame 
nustatyta, kad visos konvencijos šalys turi 
apsvarstyti galimybę imtis būtinų 
priemonių, leidžiančių konfiskuoti 
neteisėtai įgytą turtą nepriėmus 
apkaltinamojo nuosprendžio, be kita ko, 
kai kaltininkas negali būti patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn dėl mirties, 
slapstymosi arba nedalyvavimo teismo 
posėdyje;

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dali turėtų būti pakeista siekiant darnos išbraukus 5 straipsnio a ir b 
punktus.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) nusikalstama veika – nusikalstama 
veika, patenkanti į šių teisės aktų taikymo 
sritį:

(6) nusikalstama veika – nusikalstama 
veika, už kurią baudžiama laisvės 
atėmimo bausme ilgiausiam terminui, 
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kuris ne trumpesnis nei 12 mėnesių.
(a) Konvencijos dėl kovos su korupcija, 
susijusia su Europos Bendrijų 
pareigūnais ar Europos Sąjungos 
valstybių narių pareigūnais, parengtos 
vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties 
K.3 straipsnio 2 dalies c punktu, 
(b) 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos 
pamatinio sprendimo 2000/383/TVR dėl 
apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo 
kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis 
sankcijomis ryšium su euro įvedimu,
(c) 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos 
pamatinio sprendimo 2001/413/TVR, 
skirto kovai su sukčiavimu negrynosiomis 
mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu,
(d) 2002 m. birželio 13 d. Tarybos 
pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu51, iš dalies pakeisto 
2008 m. gruodžio 9 d. Tarybos pamatiniu 
sprendimu 2008/919/TVR,
(e) 2001 m. birželio 26 d. Tarybos 
pamatinio sprendimo 2001/500/TVR dėl 
pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir 
nusikalstamu būdu įgytų pajamų 
nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo 
ir konfiskavimo,
(f) Tarybos pamatinio sprendimo 
2003/568/TVR dėl kovos su korupcija 
privačiame sektoriuje,
(g) 2004 m. spalio 25 d. Tarybos 
pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, 
nustatančio būtiniausias nuostatas dėl 
nusikalstamų veikų sudėties požymių ir 
bausmių neteisėtos prekybos narkotikais 
srityje,
(h) 2005 m. vasario 24 d. Tarybos 
pamatinio sprendimo 2005/222/TVR dėl 
atakų prieš informacines sistemas,
(i) 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio 
sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su 
organizuotu nusikalstamumu,
(j) 2011 m. balandžio 5 d. Direktyvos 
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2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis 
prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 
pakeičiančios Tarybos pamatinį 
sprendimą 2002/629/TVR,
(k) 2011 m. gruodžio 13 d. Direktyvos 
2011/92/ES dėl kovos su seksualine 
prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu 
išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria 
pakeičiamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2004/68/TVR.

Or. en

Pagrindimas

Pamatinio sprendimo 2005/212/TVR taikymas ribojamas jį taikant jau suderintoms 
nusikalstamoms veikoms tik išplėstinio konfiskavimo atvejais. Siūlomos direktyvos taikymo 
srities apribojimas ją taikant tik suderintoms ir 2 straipsnio 6 punkte išvardytoms 
nusikalstamoms veikoms reikštų žingsnį atgal. Tačiau laikant, kad nusikalstama veika yra 
nusikalstama veika, už kurią baudžiama laisvės atėmimo bausme ilgiausiam terminui, kuris 
ne trumpesnis nei 12 mėnesių, reiškia išlaikyti tą pačią taikymo sritį, kuri numatyta 
Direktyvoje 2005/45/TVR, pagal kurią reikia derinti tik išplėstinio konfiskavimo atveju.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstas
konfiskavimas

Konfiskavimas

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama direktyvos tekstą padaryti aiškesnį ir užtikrinti darną su 3 ir 5 
straipsnių pakeitimais.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė visiškai arba iš dalies konfiskuoti 
nusikaltimo priemones ir pajamas 
įsiteisėjus galutiniam apkaltinamajam 
nuosprendžiui dėl nusikalstamos veikos.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis teismų institucijoms
būtų užtikrinta galimybė visiškai arba iš 
dalies konfiskuoti nusikaltimo priemones ir 
pajamas įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siūlomas siekiant pabrėžti, kad tik teismų institucijos turėtų būti įgaliotos 
priimti nutarimą konfiskuoti.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti turtą, kurio vertė 
atitinka pajamas, įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos.

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis teismų institucijoms, 
tais atvejais, kai neįmanoma įvykdyti 1 
dalyje nurodyto konfiskavimo, būtų 
užtikrinta galimybė konfiskuoti turtą, kurio 
vertė atitinka pajamas, įsiteisėjus 
galutiniam apkaltinamajam nuosprendžiui 
dėl nusikalstamos veikos, .

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apibrėžti padėtį, kai galima konfiskuoti turtą, kuris yra tokios pat 
vertės kaip iš nusikaltimo gautos pajamos.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kiekviena valstybė narė imasi 
reikiamų priemonių, kad tuomet, kai 
nesama apkaltinamojo nuosprendžio, 
teismų institucijoms būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti nusikaltimo 
priemones ir pajamas, gautas iš elgesio, 
kuris pagal baudžiamąją teisę yra 
neteisėtas, kai teismas, įvertinęs tikimybę 
nustato, kad bet kokie neteisėtą elgesį 
sudarantys veiksmai buvo įvykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pasiūlytas siekiant sustiprinti teismų institucijų galias konfiskuoti nusikaltimo 
priemones ir pajamas iš nusikaltimų. Tai taip pat atitinka kai kurių valstybių narių teisės aktų 
nuostatas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal 2a dalį suteikti įgaliojimai 
taikomi bet kokiam turtui (įskaitant 
grynuosius pinigus) neatsižvelgiant į tai, 
ar iškelta byla dėl nusikalstamos veikos, 
susijusios su tuo turtu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai nurodyti, kokį turtą galima konfiskuoti.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė priima 
reikiamas priemones, kuriomis būtų 
užtikrinta galimybė visiškai ar iš dalies 
konfiskuoti turtą, priklausantį dėl 
nusikalstamos veikos nuteistam asmeniui, 
kai teismas, remdamasis konkrečiais 
faktais, mano, kad labiau tikėtina, jog tą 
turtą nuteistas asmuo įgijo ne kita veikla, o 
panašia nusikalstama veikla.

Kiekviena valstybė narė priima reikiamas 
priemones, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė visiškai ar iš dalies konfiskuoti 
turtą, priklausantį dėl nusikalstamos veikos 
nuteistam asmeniui, kai teismas, įvertinęs 
tikimybę, mano, kad tą turtą nuteistas 
asmuo veikiausiai įgijo ne kita veikla, o 
panašia nusikalstama veikla.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – su įrodinėjimo lygiu susijusias nuostatas suderinti su 3 straipsnio 2 
dalies pakeitimo nuostatomis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konfiskavimas negalimas, kai dėl 
1 dalyje nurodytos panašios 
nusikalstamos veiklos:

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) negalėjo vykti baudžiamasis procesas, Išbraukta.
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nes suėjo nacionalinėje baudžiamojoje 
teisėje nustatytas senaties terminas, arba

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) jau vyko baudžiamasis procesas, kuris 
baigėsi įsiteisėjusiu galutiniu 
išteisinamuoju nuosprendžiu, arba kitais 
atvejais, kai taikomas ne bis in idem
principas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pirmiau pateikti trys pakeitimai pasiūlyti siekiant, kad institucijos turėtų didesnius 
įgaliojimus vykdyti išplėstinį konfiskavimą ir kad būtų geriau apibrėžti atvejai, kai turėtų būti 
galima naudotis įgaliojimais vykdyti išplėstinį konfiskavimą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė konfiskuoti pajamas iš 
nusikaltimų ir nusikaltimo priemones 
nepriėmus apkaltinamojo nuosprendžio, 
jeigu įtariamasis arba kaltinamasis būtų 
buvę nubausti baudžiamąja tvarka, tačiau 
to neįvyko, kadangi:

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

3 ir 5 straipsnių tekstai apjungti siekiant pateikti aiškesnes ir tvirtesnes nuostatas, susijusias 
su konfiskavimu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dėl įtariamojo arba kaltinamojo 
mirties ar ilgalaikės ligos tolesnis 
persekiojimas neįmanomas; arba

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – suderinti konstatuojamąją dalį su 5 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) dėl įtariamojo arba kaltinamojo ligos 
ar slapstymosi vengiant persekiojimo ar 
nuteisimo jo negalima per protingą laiką 
veiksmingai persekioti ir kyla grėsmė, kad 
suėjus įstatyme nustatytam senaties 
persekioti nebebus galima.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Du pirmiau pateikti pakeitimai pasiūlyti siekiant direktyvos tekstą suderinti su 3 straipsnio 
pakeitimais, o 5 straipsnio a ir b punktuose išvardytos situacijos įtrauktos į pakeistą 3 
straipsnio, kurio taikymo sritis tapo platesnė, tekstą.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pajamas, kurias tretiesiems asmenims
perleido nuteistas asmuo arba kurios buvo 
perleistos jo vardu, o 5 straipsnyje 
nurodytomis aplinkybėmis – įtariamasis
arba kaltinamas, arba

(a) pajamas, kurios tiesiogiai arba 
netiesiogiai buvo perleistos tretiesiems 
asmenims, arba

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kitą nuteisto asmens turtą, kuris 
tretiesiems asmenims perleistas siekiant 
išvengti turto, kurio vertė atitinka pajamų 
vertę, konfiskavimo.

(b) kitą turtą, kuris tretiesiems asmenims 
perleistas siekiant išvengti turto, kurio 
vertė atitinka pajamų vertę, konfiskavimo.

Or. en

Pagrindimas

Du pirmiau pateikti pakeitimai pasiūlyti siekiant direktyvos tekstą suderinti su 3 ir  5 
straipsnių pakeitimais.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) remiantis konkrečiais su nuteistu, 
įtariamu ar kaltinamu asmeniu susijusiais 
faktais nustatyta, kad mažai tikėtina 

(a) remiantis konkrečiais susijusiais faktais 
nustatyta, kad 3 straipsnio aplinkybėmis
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konfiskuoti nuteisto, o 5 straipsnio 
aplinkybėmis – įtariamo arba kaltinamo 
asmens turtą, ir

mažai tikėtina konfiskuoti turtą, ir

Or. en

Pagrindimas

Du pirmiau pateikti pakeitimai pasiūlyti siekiant užtikrinti darną su 3 straipsnio, kurio 
taikymo sritis tapo platesnė, nuostatomis.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pajamos arba turtas buvo perleistas 
neatlygintinai arba už žemesnę nei rinkos 
kainą, kai trečiasis asmuo:

b) pajamos arba turtas buvo perleistas 
neatlygintinai arba už žemesnę nei rinkos 
kainą.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) pajamų atveju – žinojo apie jų neteisėtą 
kilmę arba, jeigu nežinojo, protingas 
asmuo, būdamas tokioje pačioje padėtyje, 
iš konkrečių faktų ir aplinkybių būtų 
įtaręs neteisėtą jų kilmę;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kito turto atveju – žinojo, kad jis 
perleistas siekiant išvengti turto, kurio 
vertė atitinka pajamų vertę, konfiskavimo 
arba, jeigu nežinojo, protingas asmuo, 
būdamas tokioje pačioje padėtyje, iš 
konkrečių faktų ir aplinkybių būtų įtaręs, 
kad turtas perleistas siekiant išvengti 
konfiskavimo. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Trys pirmiau pateikti pakeitimai pasiūlyti dėl to, kad jų nuostatos išplaukia iš 2 dalies 
įžanginio teksto. Savaime aišku, kad jei asmuo gauna turtą nemokamai arba už žemesnę nei 
rinkos kainą, tokiam asmeniui gali kilti pagrįstų įtarimų dėl tokio turto kilmės.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė įšaldyti turtą siekiant jį prireikus 
vėliau konfiskuoti, kai kyla pavojus, kad 
turtas išnyks, bus paslėptas arba 
išgabentas į užsienį. Tokias priemones 
skiria teismas.

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis būtų užtikrinta 
galimybė nedelsiant įšaldyti turtą siekiant 
jį prireikus vėliau konfiskuoti. Asmenys,
kuriems taikomos šiame straipsnyje 
nustatytos priemonės, turi teisę paduoti 
apeliacinį skundą teismui.

Or. en

Pagrindimas

Užšaldymas yra svarbiausia priemonė ir pirmas žingsnis norint susigražinti nusikaltimo 
priemones ir pajamas iš nusikaltimų, todėl reikia sugriežtinti šias priemonės 
reglamentuojančias taisykles.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis kompetentingoms jos 
institucijoms būtų užtikrinta galimybė 
nedelsiant įšaldyti turtą, iki teismas priims 
sprendimą, kai kyla pavojus, kad turtas 
išnyks, bus paslėptas arba išgabentas į 
užsienį. Tokias priemones kuo greičiau 
patvirtina teismas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pasiūlytas siekiant užtikrinti darną su 7 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis asmenims, kuriems 
taikomos šioje direktyvoje nustatytos
priemonės, būtų užtikrinta teisė į 
veiksmingą teisinę gynybą, o 
įtariamiesiems – teisė į teisingą bylos 
nagrinėjimą, kad būtų paisoma jų teisių.

1. Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis asmenims, kurių 
nusikaltimo priemonės ir pajamos iš 
nusikaltimų konfiskuojamos pagal šią 
direktyvą, neatsižvelgiant į jų nuosavybės 
teises konfiskavimo metu, būtų užtikrinta 
teisė į veiksmingą teisinę gynybą, įskaitant 
teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinama, kad asmenys, kurie turi teisę į teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą siekiant nustatyti konfiskavimo teisėtumą, yra asmenys, kurie naudojo 
nusikaltimo priemonės ir (arba) gavo pajamų iš nusikaltimų, neatsižvelgiant į tai, ar 
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konfiskavimo metu jie turėjo nuosavybės teisę į tą turtą.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teismo procese pagal 4 straipsnį 
įtariamajam ir kaltinamajam suteikiama 
veiksminga galimybė užginčyti tikimybę, 
pagal kurią atitinkamas turtas laikomas 
pajamomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pasiūlytas siekiant, kad tekstas būtų dar aiškesnis, nes jo nuostatos jau 
pateiktos 8 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 5 straipsnyje nurodytais atvejais 
asmeniui, dėl kurio turto priimtas 
sprendimas konfiskuoti, visame teismo 
procese atstovauja advokatas, kad būtų 
įgyvendintos tokios asmens gynybos teisės, 
kiek tai susiję su nusikalstamos veikos 
konstatavimu ir pajamų iš nusikaltimų bei 
nusikaltimo priemonių nustatymu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas pasiūlytas todėl, kad pagal kiekvienos valstybės narės procedūrines taisykles 
asmenims, kurie turi tokią teisę, turėtų būti suteikiamas advokatas. Visi asmenys, norintys 
samdyti advokatą, gali tai daryti bet kurioje valstybėje, todėl į šią direktyvą nebūtina įtraukti 
naują valstybių narių pareigą šiuo atžvilgiu.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos 
tiksliai nustatyti, koks turtas turi būti 
konfiskuotas įsiteisėjus galutiniam 
apkaltinamajam nuosprendžiui dėl 
nusikalstamos veikos arba po proceso 
pagal 5 straipsnį priėmus sprendimą 
konfiskuoti, ir kuriomis leidžiama imtis 
tokių tolesnių priemonių, kokių reikia 
veiksmingam sprendimo konfiskuoti 
įvykdymui.

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų 
priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos 
tiksliai nustatyti, koks turtas turi būti 
konfiskuotas, ir kuriomis leidžiama imtis 
tokių tolesnių priemonių, kokių reikia 
veiksmingam sprendimo konfiskuoti 
įvykdymui.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis turi būti pakeistas siekiant darnos su 3 ir 5 straipsnių pakeitimais. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas jau seniai ragino Komisiją pateikti naujų konfiskavimo teisės aktų 
pasiūlymų. 2011 m. spalio mėn. priimtame pranešime savo iniciatyva Parlamentas ypač 
pabrėžė, kad reikia taisyklių dėl veiksmingo išplėstinio konfiskavimo ir ne apkaltinamuoju 
nuosprendžiu pagrįsto konfiskavimo taikymo, taip pat taisyklių, pagal kurias būtų galima 
konfiskuoti tretiesiems asmenims perleistą turtą.  Be to, Parlamentas paskatino nacionalinėse 
teisės sistemose pradėti naudoti priemones, kurios baudžiamosios, civilinės ar mokesčių teisės 
srityje taikomą pareigą įrodyti asmens, kaltinamo dalyvaujant organizuotoje nusikalstamoje 
veikloje padarytu nusikaltimu, turimo turto kilmę.

Pasiūlymą dėl direktyvos dėl pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos 
Sąjungoje Europos Komisija patvirtino 2012 m. kovo 12 d. Direktyvoje valstybėms narėms 
nustatomos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamo turto įšaldymo ir konfiskavimo, taikant 
tiesioginį konfiskavimą, atitinkamos vertės turto konfiskavimą, išplėstinį konfiskavimą, ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstą konfiskavimą ir konfiskavimą iš trečiųjų asmenų.

Pranešėja bendrai pritaria Komisijos pasiūlymui. Priėmus tokias minimalias taisykles bus 
suderinta valstybėse narėse taikoma įšaldymo ir konfiskavimo tvarka, padėsianti sustiprinti 
tarpusavio pasitikėjimą ir palengvinsianti bendradarbiavimą tarpvalstybiniu mastu. Tai taip 
pat bus žingsnis į priekį stiprinant nutarimų įšaldyti ir konfiskuoti tarpusavio pripažinimą, o 
tai yra svarbus kovos su tarptautiniais sunkiais ir organizuotais nusikaltimais Europos 
Sąjungoje aspektas.

Šiuo pranešimu pranešėja nori sustiprinti ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstą 
konfiskavimą ir išplėstinį konfiskavimą tam, kad jei būtų veiksmingesni norint realiai siekti 
tikslo užkirsti kelią tam, kad pajamos iš nusikaltimų nebūtų naudojamos kitiems 
nusikaltimams vykdyti arba jas investuoti į teisėtą veiklą.

Pranešėja pažymi, kad ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįsto konfiskavimo sistema, kuri 
pirmą kartą buvo taikyta JAV, šiuo metu vis labiau plinta pasaulyje. Šalys, kurios taiko ne 
apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįstą konfiskavimą yra: Italija, Airija, Jungtinė Karalystė, 
Albanija, Bulgarija, Slovakija, Australija, Pietų Afrika, Kanados Albertos ir Ontarijo 
provincijos. Ne apkaltinamuoju nuosprendžiu pagrįsto konfiskavimo klausimas Europos 
lygmeniu buvo ginčytas nacionaliniuose teismuose ir Europos žmogaus teisių teisme ir buvo 
nuspręsta, kad jis neprieštarauja nacionaliniams konstituciniams reikalavimams ir Europos 
žmogaus teisių teismo reikalavimams su sąlyga, jei sprendimą dėl jo priima teismų institucijos 
ir visiškai paisoma teisė į gynybą ir bona fide trečiųjų asmenų interesai ir jei jį galima 
užginčyti teisme. Šios pagrindinės apsaugos priemonės taip pat įtrauktos į šią direktyvą.

Su išplėstiniu konfiskavimu susijusios nuostatos sustiprintos pagal jas numatant bendrus 
minimalius reikalavimus, kurie nėra mažesni už Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR 
nustatytas ribas.


