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PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0085),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 82. panta 
2. punktu un 83. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija ir iesniegusi Parlamentam 
priekšlikumu (C7-0075/2012),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ... atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās 
komitejas atzinumu (A7-0000/2012),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.

                                               
1 OV C...
2 OV C…
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Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Galvenais pārrobežu noziedzīgo 
organizāciju dzinulis ir finansiāls
ieguvums. Lai tiesībaizsardzības un tiesu 
iestāžu darbs būtu efektīvs, to rīcībā 
vajadzētu nodot līdzekļus noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu izsekošanai, iesaldēšanai, 
pārvaldīšanai un konfiscēšanai.

(1) Galvenais lielākās daļas noziegumu un 
jo īpaši pārrobežu organizēto noziegumu 
motīvs ir finansiālais ieguvums. Lai 
tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu darbs 
būtu efektīvs, to rīcībā vajadzētu nodot 
līdzekļus noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
izsekošanai, iesaldēšanai, pārvaldīšanai un 
konfiscēšanai.

Or. en

Pamatojums

Finansiālais ieguvums ir lielākās daļas noziegumu, ne tikai pārrobežu organizēto noziegumu, 
galvenais mērķis.

Ņemot vērā pašreizējās sistēmas zemo efektivitāti, vajadzētu izmantot visus pieejamos 
līdzekļus noziedzīgi iegūtu līdzekļu izsekošanai, iesaldēšanai, pārvaldīšanai un konfiscēšanai.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai gan pašreizējais statistikas datu 
apjoms ir ierobežots, atgūtais līdzekļu 
apmērs Savienībā ir drīzāk neapmierinošs
salīdzinājumā ar aprēķināto noziedzīgi 
iegūto līdzekļu summu. Pētījumi liecina, ka 
konfiskācijas procedūras joprojām netiek 
pietiekami izmantotas, lai gan tās ir 
reglamentētas ES un valstu tiesību aktos.

(3) Lai gan pašreizējais statistikas datu 
apjoms ir ierobežots, atgūtais līdzekļu 
apmērs Savienībā šķiet ļoti mazs
salīdzinājumā ar aprēķināto noziedzīgi 
iegūto līdzekļu summu. Pētījumi liecina, ka 
konfiskācijas procedūras joprojām netiek 
pietiekami izmantotas, lai gan tās ir 
reglamentētas ES un valstu tiesību aktos, 
un ka dalībvalstu tiesību akti nav 
saskaņoti.

Or. en
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Pamatojums

Problēma ir nevis atgūto līdzekļu nepietiekamais apmērs, bet gan to mazais apjoms 
salīdzinjumā ar lēstajiem ienākumiem no noziedzības.

Dalībvalstu tiesību aktu dažādība ir jāmin kā viens no šī direktīvas priekšlikuma iesniegšanas 
iemesliem. Tiesību aktu dažādība negatīvi ietekmē efektivitāti un sadarbību, it īpaši pārrobežu 
organizētās noziedzības un citu noziedzības veidu apkarošanā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Saskaņā ar ne bis in idem principu 
no paplašinātās konfiskācijas ir jāizslēdz 
līdzekļi, kuri, iespējams, iegūti tādu 
noziedzīgu darbību rezultātā, par kurām 
attiecīgā persona pilnībā ir attaisnota 
iepriekšējās lietas iztiesāšanas laikā, vai 
arī citos gadījumos, kad tiek piemērots ne 
bis in idem princips. Paplašinātu 
konfiskāciju nevajadzētu piemērot arī tad, 
ja par šādām līdzīgām noziedzīgām 
darbībām nevar sākt kriminālprocesu, jo 
saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir iestājies 
noilgums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums jāsvītro divu iemeslu pēc: i) tas ierobežo paplašinātas konfiskācijas pašreizējo 
tiesisko regulējumu Padomes Direktīvā 2005/212/JH, kas ir pretrunā šī priekšlikuma 
mērķim — stiprināt pašreizējo sistēmu un palielināt tās efektivitāti; ii) lai nodrošinātu 
konsekvenci ar 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta svītrošanu.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos – pat ja nevar 
pieņemt notiesājošu spriedumu – tomēr
vajadzētu būt iespējai konfiscēt aktīvus, lai 
pārtrauktu noziedzīgas darbības un 
nodrošinātu, ka noziedzīgu darbību 
rezultātā gūtie ienākumi netiek no jauna 
ieguldīti likumīgajā ekonomikā. Dažās 
dalībvalstīs konfiskācija ir atļauta 
gadījumos, kad nav pietiekamu 
pierādījumu, lai sāktu kriminālvajāšanu, 
ja tiesa, izvērtējot iespējamību, uzskata, ka 
īpašuma izcelsme ir nelikumīga, kā arī 
situācijās, kad aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona bēguļo, lai izvairītos no 
kriminālvajāšanas, vai to nevar tiesāt citu 
iemeslu dēļ, vai ir mirusi pirms 
kriminālprocesa pabeigšanas. Tas attiecas 
uz konfiskāciju bez notiesājoša 
sprieduma. Būtu jāparedz noteikums, kas 
visās dalībvalstīs atļautu veikt 
konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma 
vismaz iepriekš minētajos konkrētajos 
gadījumos. Tas atbilst Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas 
54. panta 1. punkta c) apakšpunktam, 
kurā ir noteikts, ka ikvienai konvencijas 
dalībvalstij jāizvērtē tādu pasākumu 
pieņemšana, kuri nepieciešami, lai 
atļautu nelikumīgi iegūta īpašuma 
konfiscēšanu bez notiesājoša sprieduma 
krimināllietā, tostarp arī gadījumos, kad 
likumpārkāpēju nevar tiesāt tā nāves, 
bēguļošanas vai prombūtnes dēļ.

(12) Konfiskācijas rīkojumus parasti izdod, 
pamatojoties uz notiesājošu spriedumu. 
Atsevišķos gadījumos — pat ja nav
notiesājoša sprieduma — vajadzētu būt 
iespējai konfiscēt aktīvus, lai pārtrauktu 
noziedzīgas darbības un nodrošinātu, ka 
noziedzīgu darbību rezultātā gūtie 
ienākumi netiek no jauna ieguldīti 
likumīgajā ekonomikā vai noziedzīgās 
darbībās.

Or. en

Pamatojums

Šis apsvērums ir jāgroza, lai nodrošinātu konsekvenci ar 5. panta a) un b) apakšpunkta 
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svītrošanu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) „noziedzīgs nodarījums” ir noziedzīgs 
nodarījums, uz ko attiecas:

(6) „noziedzīgs nodarījums” ir noziedzīgs 
nodarījums, kas sodāms ar brīvības 
atņemšanu, kuras maksimālais ilgums ir 
vismaz 12 mēneši.

(a) pamatojoties uz Līguma par Eiropas 
Savienību K3. panta 2. punkta 
c) apakšpunktu izstrādātā Konvencija par 
cīņu pret korupciju, kurā iejauktas 
Eiropas Kopienu amatpersonas vai 
Eiropas Savienības dalībvalstu 
amatpersonas, 
(b) Padomes Pamatlēmums 2000/383/TI 
(2000. gada 29. maijs) par pastiprinātu 
aizsardzību, izmantojot kriminālsodus un 
citas sankcijas, pret naudas viltošanu 
saistībā ar euro ieviešanu,
(c) Padomes Pamatlēmums 2001/413/TI 
(2001. gada 28. maijs) par krāpšanas un 
viltošanas apkarošanu attiecībā uz 
bezskaidras naudas maksāšanas 
līdzekļiem,
(d) Padomes Pamatlēmums 2002/475/TI 
(2002. gada 13. jūnijs) par terorisma 
apkarošanu, kurā grozījumi izdarīti ar 
Padomes 2008. gada 9. decembra 
Pamatlēmumu 2008/919/TI,
(e) Padomes Pamatlēmums 2001/500/TI 
(2001. gada 26. jūnijs) par noziedzīgi 
iegūtu līdzekļu legalizēšanu un 
nozieguma rīku un noziedzīgi iegūto 
līdzekļu identifikāciju, meklēšanu, 
iesaldēšanu, arestēšanu un konfiskāciju,
(f) Pamatlēmums 2003/568/TI par 
korupcijas apkarošanu privātajā sektorā,
(g) Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI 
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(2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz 
minimuma noteikumus par noziedzīgu 
darbību pazīmēm un sodiem narkotisko 
vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā;
(h) Padomes Pamatlēmums 2005/222/TI 
(2005. gada 24. februāris) par 
uzbrukumiem informācijas sistēmām,
(i) Padomes Pamatlēmums 2008/841/TI 
(2008. gada 24. oktobris) par cīņu pret 
organizēto noziedzību,
(j) Direktīva 2011/36/ES (2011. gada 
5. aprīlis) par cilvēku tirdzniecības 
novēršanu un apkarošanu un cietušo 
aizsardzību, ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2002/629/TI,
(k) Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 
13. decembris) par seksuālas vardarbības 
pret bērniem, bērnu seksuālas 
izmantošanas un bērnu pornogrāfijas 
apkarošanu, ar kuru aizstāj Padomes 
Pamatlēmumu 2004/68/TI.

Or. en

Pamatojums

Pamatlēmums 2009/212/JHA ierobežo tā piemērošanas jomu, tajā ietverot jau saskaņotus 
noziegumu veidus tikai paplašinātas konfiskācijas gadījumā. Šī direktīvas priekšlikuma 
darbības jomas ierobežošana līdz 2. panta 6. punktā uzskaitītajiem saskaņotajiem 
kriminālnoziegumu veidiem nozīmē soli atpakaļ. Savukārt „noziedzīga nodarījuma” 
uzskatīšana par noziegumu, kas sodāms ar brīvības atņemšanu, kuras maksimālais ilgums ir 
vismaz 12 mēneši, nozīmē Direktīvas 2005/212/JHA darbības jomas saglabāšanu, un šajā 
gadījumā saskaņošana nepieciešama tikai attiecībā uz paplašināto konfiskāciju.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konfiskācija, pamatojoties uz notiesājošu 
spriedumu

Konfiskācija

Or. en
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir padarīt dirtektīvas tekstu skaidrāku un nodrošina konsekvenci ar 3. un 
5. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu pilnībā vai daļēji konfiscēt 
nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtus 
līdzekļus.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tiesu iestādēm ļauj pēc 
galīgā notiesājošā sprieduma par 
noziedzīgu nodarījumu pilnībā vai daļēji 
konfiscēt nozieguma rīkus un noziedzīgi 
iegūtus līdzekļus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tiek ierosināts, lai uzsvērtu, ka tikai tiesu iestādēm jābūt pilnvarotām dot 
rīkojumu par konfiskāciju.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pēc galīgā 
notiesājošā sprieduma par noziedzīgu 
nodarījumu konfiscēt īpašumu, kura vērtība 
atbilst noziedzīgi iegūto līdzekļu summai.

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri gadījumā, ja 1. punktā 
minētā konfiskācija nav iespējama, tiesu 
iestādēm ļauj pēc galīgā notiesājošā 
sprieduma par noziedzīgu nodarījumu 
konfiscēt īpašumu, kura vērtība atbilst 
noziedzīgi iegūto līdzekļu summai.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir labāk definēt situāciju, kurā atļauts konfiscēt īpašumu, kura vērtība ir 
līdzvērtīga noziedzīgi iegūto līdzekļu vērtībai.
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Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai pilnvarotu tiesu iestādes 
gadījumā, kad nav notiesājoša sprieduma, 
konfiscēt nozieguma rīkus un saskaņā ar 
krimināllikumu nelikumīgas darbības 
rezultātā iegūtos līdzekļus, ja tiesa, 
izvērtējot iespējamību, konstatē jebkādus 
faktus, kas rada aizdomas par nelikumīgu 
darbību.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tika ierosināts, lai nostiprinātu tiesu iestāžu pilnvaras nozieguma rīku un 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas jomā; tas ir saskaņā arī ar atsevišķu dalībvalstu 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ar 2.a punktu piešķirtās pilnvaras ir 
īstenojamas attiecībā uz jebkādu īpašumu 
(tostarp skaidrā naudā) neatkarīgi no tā, 
vai saistībā ar šo īpašumu ir uzsākta 
jebkāda tiesvedība.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir skaidri noteikt tā īpašuma veidus, kuru atļauts konfiscēt.
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, pamatojoties 
uz konkrētiem faktiem, konstatē, ka 
notiesātā persona attiecīgo īpašumu, 
visticamāk, ir ieguvusi līdzīgu noziedzīgu 
darbību rezultātā, nevis citu darbību 
rezultātā.

Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, kuri tai ļauj pilnībā vai daļēji 
konfiscēt īpašumu, kas pieder par 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 
notiesātai personai, ja tiesa, izvērtējot 
iespējamību, konstatē, ka notiesātā persona 
attiecīgo īpašumu ir ieguvusi līdzīgu 
noziedzīgu darbību rezultātā, nevis citu 
darbību rezultātā.

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir saskaņot pierādījumu sniegšanas standartu ar 3. panta 2. punkta 
grozījumā ierosināto.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Konfiskāciju nepiemēro, ja par 
1. punktā minētajām līdzīgajām 
noziedzīgajām darbībām

svītrots

Or. en

Amendment 13

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) nevar sākt kriminālprocesu, jo 
saskaņā ar valsts krimināltiesību normām 
ir iestājies noilgums, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ir jau pabeigts kriminālprocess, kurā 
persona ir attaisnota, vai citos gadījumos, 
kad tiek piemērots ne bis in idem princips.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Trīs iepriekšminētie grozījumi tiek ierosināti, lai pastiprinātu iestāžu pilnvaras attiecībā uz 
paplašināto konfiskāciju un skaidrāk definētu gadījumus, kuros šīs pilnvaras būtu jāļauj 
izmantot.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
5. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai konfiscēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus un nozieguma 
rīkus bez notiesājoša sprieduma pēc 
tiesvedības, kurā, ja aizdomās turētā vai 
apsūdzētā persona būtu varējusi 
piedalīties lietas iztiesāšanā, būtu 
pieņemts notiesājošs spriedums, ja

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tiek apvienots 3. un 5. panta teksts, lai nodrošinātu skaidrākus un stingrākus noteikumus par 
konfiskāciju.

Amendment 16

Direktīvas priekšlikums
5. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas nāve vai pastāvīga slimība liedz 
turpināt kriminālvajāšanu, vai

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir saskaņot apsvērumu ar 5. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
5. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas slimība vai bēguļošana nolūkā 
izvairīties no kriminālvajāšanas vai 
tiesāšanas liedz īstenot kriminālvajāšanu 
pienācīgā termiņā un rada būtisku risku, 
ka tā būs jāpārtrauc noilguma dēļ.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Abi iepriekšminētie grozījumi tika ierosināti, lai Direktīvas tekstu saskaņotu ar 3. panta 
grozījumiem, jo 5. panta a) un b) apakšpunktā uzskaitītie gadījumi ir iekļauti 3. panta 
grozījuma tekstā, paplašinot šī panta piemērošanas jomu.
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Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kurus 
notiesātā persona vai cita persona tās 
vārdā, aizdomās turētā vai apsūdzētā 
persona ir nodevusi trešām personām, 
ņemot vērā 5. pantā minētos apstākļus,
vai

(a) noziedzīgi iegūtus līdzekļus, kas tieši 
vai netieši nodoti trešām personām, vai

Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) citu notiesātās personas īpašumu, kurš, 
lai izvairītos no tā konfiskācijas, ir nodots 
trešām personām tādā vērtībā, kas atbilst 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu summai.

(b) citu īpašumu, kurš, lai izvairītos no tā 
konfiskācijas, ir nodots trešām personām 
tādā vērtībā, kas atbilst noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu summai.

Or. en

Pamatojums

Abi iepriekšminētie grozījumi tika ierosināti, lai Direktīvas tekstu saskaņotu ar 3. un 5. pantā 
izdarītajiem grozījumiem.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) izvērtējot konkrētus faktus attiecībā uz 
notiesāto, aizdomās turēto vai apsūdzēto 
personu, ir konstatēts, ka notiesātās 

(a) izvērtējot konkrētus faktus, ir 
konstatēts, ka īpašuma konfiskācija 
3. pantā minētajos apstākļos, visticamāk, 
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personas vai, ievērojot 5. pantā minētos 
apstākļus, aizdomās turētās vai apsūdzētās 
personas īpašuma konfiskācija, visticamāk, 
nebūs iespējama, un

nebūs iespējama, un

Or. en

Pamatojums

Abi iepriekšminētie grozījumi tika ierosināti, lai nodrošinātu konsekvenci ar 3. panta 
noteikumiem, kura piemērošanas joma tagad ir plašāka.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
6. pants– 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) noziedzīgi iegūti līdzekļi vai īpašums 
tika nodots bez atlīdzības vai apmaiņā pret 
samaksu, kas zemāka nekā tirgus vērtība, 
un trešā persona:

b) noziedzīgi iegūti līdzekļi vai īpašums 
tika nodots bez atlīdzības vai apmaiņā pret 
samaksu, kas zemāka nekā tirgus vērtība.

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – (i) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) noziedzīgi iegūtu līdzekļu gadījumā –
zināja par to nelikumīgo izcelsmi vai 
gadījumā, ja trešā persona to nezināja, 
tad tai kā saprātīgai personai, 
pamatojoties uz konkrētiem faktiem un 
apstākļiem, vajadzēja rasties aizdomām 
par šo līdzekļu nelikumīgo izcelsmi;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – (ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) cita īpašuma gadījumā – zināja, ka tas 
tika nodots, lai izvairītos no īpašuma 
konfiskācijas tādā apmērā, kas atbilst 
noziedzīgi iegūtu līdzekļu summai, vai 
gadījumā, ja trešā persona to nezināja, 
tad tai kā saprātīgai personai, 
pamatojoties uz konkrētiem faktiem un 
apstākļiem, vajadzēja rasties aizdomām 
par to, ka šis īpašums tika nodots, lai 
izvairītos no šādas konfiskācijas. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Trīs iepriekšminētie grozījumi tika ierosināti, jo tie izriet no 2. punkta ievaddaļas. Ir skaidrs, 
ka gadījumos, kad persona saņem īpašumu par brīvu vai par summu, kas mazāka nekā tā 
tirgus vērtība, rodas pamatotas aizdomas par šī īpašuma izcelsmi.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai iesaldēt tādu
īpašumu, ņemot vērā tā iespējamo 
konfiskāciju vēlāk, kam draud 
izšķērdēšana un kas var tikt slēpts vai 
nodots ārpus attiecīgās jurisdikcijas. 
Šādus pasākumus nosaka tiesa.

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tai nekavējoties 
iesaldēt īpašumu, lai to vēlāk, iespējams, 
konfiscētu. Personai, kuru skar šajā pantā 
paredzētie pasākumi, ir tiesības iesniegt 
tiesā apelācijas sūdzību.

Or. en
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Pamatojums

Iesaldēšana ir vissvarīgakais instruments un viens no pirmajiem soļiem, lai piedzītu 
nozieguma rīkus un noziedzīgi iegūtos līdzekļus, tādēļ ir jāpastiprina šo pasākumu 
reglamentējošie noteikumi.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, kuri ļauj tās kompetentajām 
iestādēm pirms tiesas lēmuma 
nekavējoties iesaldēt īpašumu, ja pastāv 
liels risks, ka šāds īpašums tiks izšķērdēts, 
slēpts vai nodots. Šādus pasākumus 
iespējami drīz apstiprina tiesa.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tika ierosināts, lai nodrošinātu konsekvenci ar 7. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu personām, 
kuras skar šajā direktīvā noteiktie 
pasākumi, tiesības uz efektīviem 
aizsardzības līdzekļiem un aizdomās 
turētajām personām –tiesības uz taisnīgu 
lietas izskatīšanu, tādējādi saglabājot šo 
personu tiesības.

1. Katra dalībvalsts veic nepieciešamos 
pasākumus, lai personām, kurām saskaņā 
ar šo direktīvu tiek konfiscēti nozieguma 
instrumenti un noziedzīgi iegūtie līdzekļi, 
neatkarīgi no tā, kam konfiskācijas brīdī
pieder īpašumtiesības uz attiecīgo mantu, 
nodrošinātu tiesības uz efektīviem 
aizsardzības līdzekļiem, tostarp tiesības uz 
taisnīgu lietas izskatīšanu.

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka personas, kurām ir tiesības uz tiesiskās aizsardzības līdzekli 
un taisnīgu tiesas prāvu nolūkā pārbaudīt konfiskācijas likumību, ir tās personas, kurām tiek 
konfiscēti nozieguma instrumenti un/vai noziedzīgi iegūtie līdzekļi, neatkarīgi no tā, kam 
pieder īpašumtiesības uz šo mantu konfiskācijas brīdī.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Direktīvas 4. pantā minēto 
kriminālprocesu gadījumā aizdomās 
turētajai vai apsūdzētajai personai ir 
efektīva iespēja apstrīdēt pieņēmumu, uz 
kura pamata attiecīgo īpašumu uzskata 
par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums tika ierosināts teksta skaidrības labad, jo attiecīgie noteikumi jau ir iekļauti 
8. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Direktīvas 5. pantā minētajos 
gadījumos personas, kuru īpašumu skar 
lēmums par konfiskāciju, kriminālprocesā 
pārstāv advokāts, kas nodrošina, lai tiktu 
ievērotas personas tiesības uz aizstāvību 
saistībā ar noziedzīga nodarījuma sastāva 
konstatēšanu un noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu un nozieguma rīku noteikšanu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums tika ierosināts tāpēc, ka saskaņā ar katras konkrētās dalībvalsts procesuālajiem 
noteikumiem advokāts ir jānodrošina visām personām, kurām uz to ir tiesības. Visas 
personas, kas vēlas nolīgt advokātu, var to brīvi darīt jebkurā jurisdikcijā un tāpēc vien šajā 
jomā Direktīvā nav nepieciešams ieviest jaunu pienākumu dalībvalstīm.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts pieņem nepieciešamos 
pasākumus, ar kuriem būtu iespējams 
noteikt precīzu tā īpašuma apmēru, kas 
jākonfiscē atbilstoši galīgajam 
notiesājošajam spriedumam par 
noziedzīgo nodarījumu vai atbilstoši 
5. pantā paredzētajam kriminālprocesam, 
kura noslēgumā ir pieņemts lēmums par 
konfiskāciju, un kuri ļautu īstenot 
turpmākus pasākumus tādā mērā, cik 
nepieciešams, lai efektīvi izpildītu šādu 
lēmumu par konfiskāciju.

Katra dalībvalsts veic nepieciešamos
pasākumus, lai būtu iespējams noteikt 
precīzu konfiscējamā īpašuma apmēru un 
ļautu īstenot turpmākus pasākumus tādā 
mērā, cik tas nepieciešams, lai efektīvi 
izpildītu šādu lēmumu par konfiskāciju.

Or. en

Pamatojums

Šis pants ir jāgroza, lai nodoršinātu konsekvenci ar 3. un 5. panta grozījumiem. 
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments jau ilgu laiku aicina Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus par 
konfiskāciju. Parlaments 2011. gada oktobrī pieņemtajā patstāvīgajā ziņojumā it īpaši uzsvēra, 
ka ir nepieciešami noteikumi par paplašinātu konfiskāciju un konfiskāciju bez notiesājoša 
sprieduma un noteikumi, kas ļautu konfiscēt aktīvus, kas nodoti trešām personām.  Turklāt 
Parlaments mudināja dalībvalstu tiesību sistēmās ieviest tādus instrumentus, kas atkarībā no 
konkrētā gadījuma saskaņā ar krimināltiesībām, civiltiesībām vai nodokļu likumiem mazinātu 
pierādījumu sniegšanas slogu attiecībā uz tādas personas īpašumā esošu aktīvu izcelsmi, kura 
tiek apsūdzēta ar organizētu noziedzību saistītā nodarījumā.

Eiropas Komisija priekšlikumu direktīvai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un 
konfiskāciju Eiropas Savienībā pieņēma 2012. gada 12. martā. Ar šo direktīvu dalībvalstīm 
tiek paredzēti minimālie noteikumi attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un 
konfiskāciju, veicot tiešu konfiskāciju, vērtību konfiskāciju, paplašinātu konfiskāciju, 
konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma un konfiskāciju, ko piemēro trešai personai.

Referente kopumā atbalsta šo Komisijas priekšlikumu. Šādu minimālo noteikumu pieņemšana 
ļaus saskaņot līdzekļu iesaldēšanas un konfiskācijas režīmu dalībvalstīs, veicinot savstarpējo 
uzticēšanos un efektīvu pārrobežu sadarbību. Tas arī būs solis uz priekšu, lai stiprinātu 
līdzekļu iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu, kas ir svarīgs elements 
smagu pārrobežu noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanā ES.

Ar šo ziņojumu referente ir nodomājusi pastiprināt noteikumus par konfiskāciju bez 
notiesājoša sprieduma un paplašinātu konfiskāciju nolūkā tos padarīt efektīvākus, lai tie 
patiešām palīdzētu novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu izmantošanu turpmāku noziegumu 
pastrādāšanai vai ieguldīšanai likumīgās darbībās.

Attiecībā uz konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma referente norāda, ka šī sistēma, ko 
vispirms izmantoja ASV, tagad, izrādās, pasaulē tiek izmantota arvien plašāk. Tiesību aktus 
par konfiskāciju bez notiesājoša sprieduma nav ieviesušas šādas jurisdikcijas: Itālija, Īrija, 
Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Slovākija, Austrālija, Dienvidāfrika, kā arī Albertas un 
Ontario provinces Kanādā. Eiropas līmenī pašreizējās sistēmas, kas paredz konfiskāciju bez 
notiesājoša sprieduma, tikušas apspriestas gan dalībvalstu tiesās, gan Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā un tikušas atzītas par saderīgām ar dalībvalstu konstitucionālajām prasībām un Eiropas 
Tiesas prasībām ar nosacījumu, ka tās pieņem tiesu iestāde, pilnībā ievērojot tiesības uz 
aizstāvību un labticīgu trešo personu tiesības, un ka tās var apstrīdēt tiesā. Šīs pamatgarantijas 
ir iekļautas arī pašreizējā direktīvā.

Tika pastiprināti noteikumi par paplašinātu konfiskāciju, lai tie nodrošinātu minimālo vienoto 
standartu, kas nav zemāks par Pamatlēmumā 2005/212/JHA noteikto slieksni.


