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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zamrznitvi in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, v Evropski uniji
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0085),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 82(2) in 83(1) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0075/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ....2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenja Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Glavni motiv čezmejnega (1) Glavni motiv večine kaznivih dejanj, 

                                               
1 UL C ....
2 UL C ....
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organiziranega kriminala je finančna 
korist. Organi pregona in sodni organi bi 
morali, da bi bili učinkoviti, imeti sredstva 
za sledenje, zamrznitev, upravljanje in 
zaplembo premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem.

zlasti čezmejnega organiziranega 
kriminala, je finančni dobiček. Organi 
pregona in sodni organi bi morali, da bi bili 
učinkoviti, imeti sredstva za sledenje, 
zamrznitev, upravljanje in zaplembo 
premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem.

Or. en

Obrazložitev

Finančni dobiček je cilj večine kaznivih dejanj, ne le čezmejnega organiziranega kriminala. 
Glede na borno učinkovitost sedanjega sistema, bi bilo treba vsa sredstva nameniti sledenju, 
zamrznitvi, upravljanju in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Čeprav so obstoječi statistični podatki 
omejeni, se zneski, izterjani iz sredstev, 
pridobljenih s kaznivim dejanjem, v Uniji, 
zdijo nezadostni v primerjavi z ocenjeno 
premoženjsko koristjo, pridobljeno s 
kaznivim dejanjem. Iz študij izhaja, da se 
postopki izterjave kljub ureditvi z 
zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo 
še vedno premalo uporabljajo.

(3) Čeprav so obstoječi statistični podatki 
omejeni, se zneski, izterjani iz sredstev, 
pridobljenih s kaznivim dejanjem, v Uniji, 
zdijo izjemno nizki v primerjavi z ocenjeno 
premoženjsko koristjo, pridobljeno s 
kaznivim dejanjem. Iz študij izhaja, da se 
postopki izterjave kljub ureditvi z 
zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo 
še vedno premalo uporabljajo in da zakoni 
na nacionalni ravni niso enaki.

Or. en

Obrazložitev

Ni pomembno, da so zneski, izterjani iz sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, 
nezadostni, pač pa, da so izjemno nizki v primerjavi z ocenjenim denarnim prihodkom iz 
kaznivih dejanj. Kot razlog za predlog direktive je treba poudariti razlike med nacionalnimi 
ureditvami. Razlike med zakonodajami vplivajo na učinkovitost in sodelovanje, zlasti na 
področju boja proti čezmejnemu organiziranemu kriminalu in drugim kaznivim dejanjem. 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) V skladu z načelom ne bis in idem je 
iz razširjene zaplembe primerno izvzeti 
premoženjsko korist, pridobljeno z 
domnevnim kaznivim dejanjem, katerega 
je bil obdolženec pravnomočno oproščen v 
predhodnem postopku ali v drugih 
postopkih, v katerih velja načelo ne bis in 
idem. Uporaba koncepta razširjene 
zaplembe naj prav tako ne bi bila mogoča, 
če podobne kriminalne dejavnosti ne bi 
mogle biti predmet kazenskega postopka 
zaradi zastaranja po nacionalnem 
kazenskem pravu.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To uvodno izjavo je treba črtati iz dveh razlogov: (i) omejuje sedanji pravni okvir za 
razširjeno zaplembo iz Sklepa Sveta št. 2005/212/PNZ, kar je v nasprotju z namero tega 
predloga, ki je okrepiti sedanji sistem in izboljšati njegovo učinkovitost; (ii) zaradi skladnosti 
s črtanjem člena 4(2)(b).

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Odredbo o zaplembi je na splošno 
mogoče izdati le na podlagi kazenske 
obsodbe. V nekaterih primerih, tudi če
kazenske obsodbe ni mogoče doseči, bi 
moralo biti še vedno mogoče zapleniti 
sredstva za namene oviranja kriminalnih 
dejavnosti in preprečevanja, da se koristi, 
pridobljene s kriminalnimi dejavnostmi, 
vložijo v zakonito gospodarstvo. Nekatere 
države članice dopuščajo zaplembo, kadar 

(12) Odredbo o zaplembi je na splošno 
mogoče izdati le na podlagi kazenske 
obsodbe. V nekaterih primerih, ko ni
kazenske obsodbe, bi moralo biti še vedno 
mogoče zapleniti sredstva za namene 
oviranja kriminalnih dejavnosti in 
preprečevanja, da se koristi, pridobljene s 
kriminalnimi dejavnostmi, vložijo v 
zakonito gospodarstvo ali kaznive 
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ni zadostnih dokazov za kazenski pregon, 
če sodišče po presoji verjetnosti meni, da 
je premoženje nezakonitega izvora, in tudi 
v primerih, ko osumljenec ali obtoženec 
beži pred pregonom, ne more sodelovati v 
postopku pred sodiščem iz drugih razlogov 
ali če je umrl pred koncem kazenskega 
postopka. V tem primeru gre za zaplembo, 
ki ne temelji na obsodbi. Določiti bi bilo 
treba možnost zaplembe, ki ne temelji na 
obsodbi, vsaj v zadnjem primeru v 
omejenih okoliščinah v vseh državah 
članicah. To je v skladu z členom 54.1.c) 
Konvencije Združenih narodov proti 
korupciji, ki določa, da vsaka država 
pogodbenica preuči možnosti za sprejetje 
potrebnih ukrepov, da se dovoli odvzem 
nezakonito pridobljenega premoženja brez 
kazenske obsodbe, tudi kadar storilca 
kaznivega dejanja ni mogoče preganjati 
zaradi smrti, pobega ali odsotnosti.

dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

To uvodno izjavo bi bilo treba spremeniti zaradi skladnosti s črtanjem člena 5(a) in (b).

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 2 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo 
dejanje, ki ga določa:

(6) „kaznivo dejanje“ pomeni kaznivo 
dejanje, ki je kaznivo z zaporno kaznijo 
maksimalne dolžine najmanj 12 mesecev:

(a) Konvencija o boju proti korupciji 
uradnikov Evropskih skupnosti ali 
uradnikov držav članic Evropske unije, ki 
je bila pripravljena na podlagi člena 
K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, 
(b) Okvirni sklep Sveta 2000/383/PNZ z 
dne 29. maja 2000 o povečanju zaščite s 
kaznimi in drugimi sankcijami za 
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ponarejanje v zvezi z uvedbo eura,
(c) Okvirni Sklep Sveta 2001/413/PNZ z 
dne 28. maja 2001 o boju proti goljufiji in 
ponarejanju v zvezi z negotovinskimi 
plačilnimi sredstvi,
(d) Okvirni sklep Sveta 2002/475/PNZ z 
dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu, 
kakor je bil spremenjen z Okvirnim 
sklepom Sveta 2008/919/PNZ z dne 9. 
decembra 2008,
(e) Okvirni sklep Sveta 2001/500/PNZ z 
dne 26. junija 2001 o pranju denarja, 
identifikaciji, sledenju, zamrznitvi, zasegu 
in zaplembi pripomočkov za kazniva 
dejanja in premoženjske koristi, 
pridobljene s kaznivim dejanjem,
(f) Okvirni sklep Sveta 2003/568/PNZ o 
boju proti korupciji v zasebnem sektorju,
(g) Okvirni sklep Sveta 2004/757/PNZ z 
dne 25. oktobra 2004 o opredelitvi 
minimalnih določb glede elementov 
kaznivih dejanj in kazni na področju 
nedovoljenega prometa s prepovedanimi 
drogami,
(h) Okvirni sklep Sveta 2005/222/PNZ z 
dne 24. februarja 2005 o napadih na 
informacijske sisteme,
(i) Okvirni Sklep Sveta 2008/841/PNZ z 
dne 24. oktobra 2008 o boju proti 
organiziranemu kriminalu,
(j) Direktiva 2011/36/EU z dne 5. aprila 
2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in 
boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o 
nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2002/629/PNZ,
(k) Direktiva 2011/92/EU z dne 13. 
decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi 
in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji in nadomestitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2004/68/PNZ.

Or. en
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Obrazložitev

Okvirni sklep Sveta št. 2005/212/PNZ omejuje področje svoje uporabe na že usklajena 
kazniva dejanja samo v primeru razširjene zaplembe. Omejitev področja uporabe predlagane 
direktive na usklajena kazniva dejanja, našteta v seznamu v členu 6(2), bi pomenilo korak 
nazaj. Nasprotno pa opredelitev kaznivega dejanja kot dejanja, ki je kaznivo z zaporno 
kaznijo, katere maksimalna dolžina je najmanj 12 mesecev pomeni, da se ohranja enako 
področje uporabe kot v Direktivi 2005/212/PNZ, ki jo je potrebno uskladiti le glede razširjene 
zaplembe.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaplemba na podlagi obsodbe Zaplemba

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo narediti besedilo direktive jasnejše in zagotoviti 
skladnost s predlogi sprememb členov od 3 do 5. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki ji omogočijo, da na podlagi 
pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje 
bodisi v celoti bodisi delno zapleni
pripomočke za kazniva dejanja in 
premoženjsko korist.

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki omogočijo pravosodnim 
organom, da na podlagi pravnomočne 
obsodbe za kaznivo dejanje bodisi v celoti 
bodisi delno zaplenijo pripomočke za 
kazniva dejanja in premoženjsko korist.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo poudariti, da bi morali imeti pooblastilo za odredbo 
zaplembe samo pravosodni organi. 
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki ji omogočijo, da na podlagi 
pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje 
zapleni premoženje v vrednosti 
premoženjske koristi.

2. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki pravosodnim organom
omogočijo, kadar zaplemba iz odstavka 1 
ni mogoča, da na podlagi pravnomočne 
obsodbe za kaznivo dejanje zaplenijo 
premoženje v vrednosti premoženjske 
koristi.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo bolje opredeliti okoliščine, v katerih se lahko zapleni 
premoženje v vrednosti premoženjske koristi.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsaka država članica sprejme 
potrebne ukrepe, ki pravosodnim 
organom omogočijo, da kadar ni kazenske 
obsodbe, zaplenijo pripomočke za kazniva 
dejanja in premoženjsko korist, 
pridobljeno z ravnanjem, ki je nezakonito 
po kazenskem pravu, kadar sodišče po 
presoji verjetnosti ugotovi, da so se 
dogodile vse zadeve, ki pomenijo 
domnevno nezakonito ravnanje.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo okrepiti pooblastila pravosodnih organov na področju 
zaplembe pripomočkov za kazniva dejanja in premoženjske koristi, kar je tudi v skladu z 
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nacionalno zakonodajo nekaterih držav članic.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Pooblastilo, podeljeno v odstavku 2, je 
izvršljivo na vsakem premoženju (tudi 
denarju), ne glede na to, ali je bil začet 
sodni postopek v zvezi s kaznivim 
dejanjem v zvezi s premoženjem.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo jasno opredeliti vrsto premoženja, ki se ga lahko zapleni.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki ji omogočijo, da bodisi v celoti 
bodisi delno zapleni premoženje, ki je v 
lasti osebe, obsojene za kaznivo dejanje, če 
sodišče na podlagi posebnih dejstev meni, 
da je bistveno bolj verjetno, da je obsojena 
oseba zadevno premoženje pridobila iz
podobnih kriminalnih dejavnosti, kot pa iz 
drugih dejavnosti.

Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki ji omogočijo, da bodisi v celoti 
bodisi delno zapleni premoženje, ki je v 
lasti osebe, obsojene za kaznivo dejanje, če 
sodišče po presoji verjetnosti meni, da je 
obsojena oseba zadevno premoženje 
pridobila iz podobnih kriminalnih 
dejavnosti, kot pa iz drugih dejavnosti.

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo uskladiti določbe o dokaznih standardih z določbami iz 
predloga spremembe člena 3(2).
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zaplemba ni mogoča, če podobne 
kriminalne dejavnosti iz odstavka 1:

črtano

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ne morejo biti predmet kazenskega 
postopka zaradi zastaranja po 
nacionalnem kazenskem pravu; or

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) so že bile predmet kazenskega 
postopka, v katerem je bila oseba 
pravnomočno oproščena, ali v drugih 
primerih, ko velja načelo ne bis in idem.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Z zgornjimi tremi predlogi sprememb želimo omogočiti večja pooblastila organom za 
razširjeno zaplembo in bolje opredeliti primere, v katerih jim naj bi jim bila ta na voljo.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 5 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki ji omogočijo, da zapleni 
premoženjske koristi in pripomočke za 
kaznivo dejanje brez kazenske obsodbe po 
postopku, v katerem bi bil osumljenec ali 
obtoženec, če bi lahko sodeloval v 
postopku, obsojen za kaznivo dejanje, in 
sicer v primeru:

črtano

Or. en

Obrazložitev

Besedilo členov 3 in 5 je združeno, da se zagotovijo jasnejše in strožje določbe o zaplembi.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 5 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) smrti ali kronične bolezni osumljenca 
ali obtoženca, ki preprečuje nadaljnji 
kazenski pregon; or

črtano

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo uskladiti uvodno izjavo s spremenjenim členom 5.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 5 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) bolezni osumljenca ali obtoženca ali črtano
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njegovega bega pred kazenskim pregonom 
ali kaznovanjem, ki preprečuje učinkovit 
kazenski pregon v razumnem času in 
pomeni resno tveganje, da bi bil kazenski 
pregon onemogočen zaradi zastaranja.

Or. en

Obrazložitev

Z zgornjima dvema predlogoma želimo uskladiti besedilo direktive s predlogi spremembe 
člena 3, saj so razmere iz točk a in b člena 5 zajete v spremenjenem besedilu člena 5, ki ima 
sedaj širše področje uporabe.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) premoženjsko korist, ki jo je na tretje 
osebe prenesel obsojenec ali nekdo v 
njegovem imenu, ali osumljenec ali 
obtoženec v okoliščinah iz člena 5, ali

(a) premoženjsko korist, ki je bila 
neposredno ali posredno prenesena na 
tretje osebe, ali

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) drugo premoženje obsojenca, ki je bilo 
preneseno na tretje osebe v izogib 
zaplembi premoženja, in sicer v vrednosti 
premoženjske koristi.

(b) drugo premoženje, ki je bilo preneseno 
na tretje osebe v izogib zaplembi 
premoženja, in sicer v vrednosti 
premoženjske koristi.

Or. en
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Obrazložitev

Zgornji spremembi sta bili predlagani zato, da bi se uskladilo besedilo direktive s predlogi 
sprememb členov 3 in 5. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ocena na podlagi posebnih dejstev v 
zvezi z obsojencem, osumljencem ali 
obtožencem kaže, da bo zaplemba 
premoženja obsojenca, osumljenca ali 
obtoženca v okoliščinah iz člena 5 verjetno 
neuspešna, in

(a) ocena na podlagi posebnih kaže, da bo 
zaplemba premoženja v okoliščinah iz 
člena 3 verjetno neuspešna, in

Or. en

Obrazložitev

Z zgornjima predlogoma sprememb želimo zagotoviti skladnost z določbami člena 3, ki ima 
sedaj širše področje uporabe.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sta bila premoženjska korist ali 
premoženje prenesena neodplačno ali proti 
plačilu zneska, ki je nižji od tržne 
vrednosti, če je tretja oseba:

b) sta bila premoženjska korist ali 
premoženje prenesena neodplačno ali proti 
plačilu zneska, ki je nižji od tržne 
vrednosti.

Or. en
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Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v primeru premoženjske koristi vedela 
za njen nezakoniti izvor, ali, če tega ni 
vedela, če bi razumna oseba na njenem 
mestu domnevala, da je njen izvor 
nezakonit, in sicer na podlagi konkretnih 
dejstev in okoliščin;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) v primeru drugega premoženja vedela, 
da je bilo preneseno v izogib zaplembi 
premoženja v vrednosti premoženjske 
koristi, ali, če tega ni vedela, če bi 
razumna oseba na njenem mestu 
domnevala, da je bilo premoženje 
preneseno v izogib takšni zaplembi, in 
sicer na podlagi konkretnih dejstev in 
okoliščin. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zgornji trije predlogi spremembe so predlagani, ker so njihove določbe nakazane v uvodnem 
besedilu odstavka 2. Očitno je, da bi lahko oseba, ki prejme premoženje zastonj ali za vsoto, 
ki je nižja od tržne vrednosti, razumno dvomila v izvor tega premoženja.
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki ji omogočijo zamrznitev 
premoženja, za katerega obstaja 
nevarnost, da se zapravi, skrije ali prenese 
izven njene pristojnosti, in sicer z 
namenom morebitne poznejše zaplembe.
Take ukrepe odredi sodišče.

Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, ki ji omogočijo takojšnjo
zamrznitev premoženja z namenom 
morebitne poznejše zaplembe. Oseba, na 
katero vplivajo ukrepi iz tega člena, se 
lahko pritoži na sodišče.

Or. en

Obrazložitev

Zamrznitev je najpomembnejše orodje in prvi ukrep za povrnitev pripomočkov za kazniva 
dejanja in premoženjske koristi, zato bi bilo treba okrepiti pravila, ki urejajo ta ukrep.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsaka država članica sprejme vse 
potrebne ukrepe, da lahko njeni pristojni 
organi zamrznejo premoženje takoj, ko se 
pojavi velika nevarnost, da se navedeno
premoženje pred izdajo sodne odločbe 
zapravi, skrije ali prenese. Take ukrepe 
potrdi sodišče, kakor hitro je to mogoče.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo zagotoviti skladnost s predlogom spremembe člena 7(1).
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, da se osebam, na katere vplivajo 
ukrepi iz te direktive, zagotovi in varuje
pravica do učinkovitega pravnega sredstva,
osumljencem pa pravica do
nepristranskega sodišča.

1. Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, da se osebam, katerih pripomočki 
za kazniva dejanja in premoženjske koristi 
so zaplenjene po tej direktivi, ne glede na
lastništvo v času zaplembe, zagotovi 
pravica do učinkovitega pravnega sredstva
in nepristranskega sodišča.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasni, da imajo pravico do pravnega sredstva in nepristranskega 
sodišča zaradi odločitve o zakonitosti zaplembe tiste osebe, ki so uporabile pripomočke za 
kazniva dejanja in/ali pridobile premoženjske koristi, ne glede na lastništvo tega blaga v 
trenutku zaplembe. 

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. V postopku iz člena 4 ima osumljenec 
ali obtoženec učinkovito možnost 
izpodbijanja domneve, na podlagi katere 
naj bi bilo zadevno premoženje 
premoženjska korist.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo vnesti več jasnosti v besedilo, saj so njegove določbe že 
zajete v členu 8(3). 
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V primerih iz člena 5 osebo, na katere 
premoženje vpliva odločba o zaplembi, 
zastopa odvetnik ves čas postopka z 
namenom uveljavljanja njenih pravic 
obrambe v zvezi z dokazovanjem 
kaznivega dejanja ter določitvijo 
premoženjske koristi in pripomočkov za 
kaznivo dejanje.

črtano

Or. en

Obrazložitev

S tem predlogom spremembe želimo omogočiti, da bi osebe, ki so do tega upravičene, 
zastopal odvetnik v skladu s postopkovnimi pravili posamezne države članice. Vsak, ki želi 
najeti odvetnika, lahko to stori v kateri koli jurisdikciji in ni potrebno, da bi direktiva uvajala 
nove obveznosti za države članice na tem področju. 

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, da omogoči določitev natančnega 
obsega premoženja, ki se zapleni na 
podlagi pravnomočne obsodbe za kaznivo 
dejanje ali postopka iz člena 5, v katerem 
je bila izdana odločba o zaplembi, in da 
omogoči sprejetje nadaljnjih ukrepov v 
obsegu, ki je potreben za učinkovito 
izvršbo navedene odločbe o zaplembi.

Vsaka država članica sprejme potrebne 
ukrepe, da omogoči določitev natančnega 
obsega premoženja, ki se zapleni, in da 
omogoči sprejetje nadaljnjih ukrepov v 
obsegu, ki je potreben za učinkovito 
izvršbo navedene odločbe o zaplembi.

Or. en
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Obrazložitev

Člen je treba spremeniti zaradi skladnosti s predlogi sprememb členov 3 in 5.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je Komisijo dolgo pozival, naj predlaga novo zakonodajo o zaplembi. V 
svojem samoiniciativnem poročilu, sprejetem oktobra 2011, je Parlament zlasti poudaril 
potrebo po pravilih o učinkoviti uporabi razširjene zaplembe in zaplembe, ki ne temelji na 
obsodbi, ter pravilih, ki dovoljujejo zaplembo premoženja, prenesenega na tretjo osebo.
Spodbujal je tudi, naj se v nacionalne pravne sisteme uvedejo instrumenti, ki bodo v okviru 
kazenskega, civilnega ali davčnega prava ustrezno omogočili uporabo obrnjenega dokaznega 
bremena v povezavi z izvorom premoženja v lasti osebe, obtožene kaznivega dejanja, 
povezanega z organiziranim kriminalom;

Predlog direktive o zamrznitvi in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 
dejanjem, v Evropski uniji je bil sprejet 12. marca 2012. Določa minimalna pravila za države 
članice v zvezi z zamrznitvijo in zaplembo sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, in 
sicer z neposredno zaplembo, zaplembo vrednosti, razširjeno zaplembo, zaplembo, ki ne 
temelji na obsodbi, in zaplembo sredstev tretji osebi.

Poročevalka na splošno podpira predlog Komisije. Sprejetje teh minimalnih pravil bo 
uskladilo pravno ureditev držav članic na področju zamrznitve in zaplembe, ter tako olajšalo 
medsebojno zaupanje in učinkovito čezmejno sodelovanje. Pomeni tudi korak k okrepitvi 
medsebojnega priznavanja nalogov za zamrznitev in zaplembo, kar je pomemben vidik v boju 
proti hudi in organizirani čezmejni kriminaliteti v EU. 

Poročevalka želi s tem poročilom okrepiti določbe o zaplembah, ki ne temeljijo na obsodbi, 
ter razširjeno zaplembo, da bi bile bolj učinkovite in dejansko služile namenu preprečevanja 
uporabe premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem, za prihodnja kazniva 
dejanja ali naložbe v zakonite dejavnosti.

Poročevalka glede zaplembe, ki ne temelji na obsodbi, meni, da postaja sistem, ki je bil prvič 
uporabljen v ZDA, po svetu vse bolj razširjen. Med jurisdikcijami, ki so uvedle zaplembe, ki 
ne temeljijo na zakonodaji o zaplembi, so tudi: Italija, Irska, Združeno kraljestvo, Albanija, 
Bolgarija, Slovaška, Avstralija, Južna Afrika ter kanadski provinci Alberta in Ontario. Na 
evropski ravni se je o sedanjih sistemih zaplemb, ki ne temeljijo na obsodbi, razpravljalo tako 
pred nacionalnimi sodišči kot na Evropskem sodišču za človekove pravice in so bili ocenjeni 
za skladne z nacionalnimi ustavnimi zahtevani in zahtevami Sodišča, pod pogojem, da jih s 
prejeme pravosodni organ, da celovito spoštujejo pravico do obrambe in pravice tretjih 
dobrovernih oseb ter se jih lahko izpodbija pred sodiščem. Ti osnovni zaščitni ukrepi so tudi 
vključeni v to direktivo.

Določbe o razširjeni zaplembi so bile okrepljene tako, da zagotavljajo enoten minimalni 
standard, ki ni pod ravnjo, ko jo določa Okvirni sklep 2005/212/PNZ.


