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PR_COD_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande 
av vinning av brott i Europeiska unionen 
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0085),

– med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 82.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag 
(C7-0075/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den ...1

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C ...
2 EUT C ...
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den viktigaste drivkraften bakom den
gränsöverskridande organiserade 
brottsligheten är ekonomisk vinning. För 
att vara effektiva bör de myndigheter som 
ansvarar för brottsbekämpning och de 
rättsliga myndigheterna ges möjlighet att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning 
av brott.

(1) Den viktigaste drivkraften bakom 
merparten av brottsligheten och framför 
allt för gränsöverskridande organiserad 
brottslighet är ekonomisk vinning. För att 
vara effektiva bör de myndigheter som 
ansvarar för brottsbekämpning och de 
rättsliga myndigheterna ges möjlighet att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning 
av brott.

Or. en

Motivering

De flesta brotten, och inte bara gränsöverskridande organiserad brottslighet, betingas av 
ekonomisk vinningslystnad.

Då man tänker på hur föga effektivt det nuvarande systemet är bör man göra allt för att 
spåra, frysa, förvalta och förverka vinning av brott.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionenss förslag Ändringsförslag

(3) Även om den befintliga statistiken är 
begränsad förefaller de belopp som 
återvinns ur tillgångar som härrör från 
brottslig verksamhet i unionen otillräckliga
jämfört med den uppskattade vinningen av 
brott. Undersökningar har visat att 
förfarandena för förverkande fortfarande är 
underutnyttjade, trots att de regleras av 
både på EU-nivå och i nationell 
lagstiftning.

(3) Även om den befintliga statistiken är 
begränsad förefaller de belopp som 
återvinns ur tillgångar som härrör från 
brottslig verksamhet i unionen ytterst små
jämfört med den uppskattade vinningen av 
brott. Undersökningar har visat att 
förfarandena för förverkande fortfarande är 
underutnyttjade, trots att de regleras av 
både på EU-nivå och i nationell 
lagstiftning och att den nationella 
lagstiftningen är oenhetlig.
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Or. en

Motivering

Huvudpunkten är inte att alltför lite återvinns, utan att nog så lite återvinns jämfört med den 
vinning i form av pengar som brottsligheten uppskattas föra med sig.
Bland de bakomliggande orsakerna till detta förslag till direktiv måste det påpekas att den 
nationella lagstiftningen är oenhetlig. Denna oenhetlighet påverkar effektiviteten och 
samarbetet, framför allt i frågor som gäller gränsöverskridande organiserad brottslighet och 
annan brottslighet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I enlighet med principen ne bis in 
idem bör utvidgat förverkande inte 
tillämpas på vinning av påstådd brottslig 
verksamhet för vilken den berörda 
personen har frikänts i en tidigare 
rättegång eller i andra fall där principen 
ne bis in idem gäller. Utvidgat 
förverkande bör också uteslutas om 
liknande brottslig verksamhet inte kan bli 
föremål för straffrättsliga förfaranden till 
följd av preskription enligt nationell 
straffrätt.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns två orsaker till att detta skäl bör utgå:(i) det inskränker den nuvarande ramen för 
utvidgat förverkande i rådets beslut 2005/212/RIF, något som går emot själva grundtanken 
bakom detta förslag, nämligen att stärka det nuvarande systemet och göra det effektivare och 
(ii) för att konsekvens ska råda med att artikel 4.2 b föreslås utgå.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 

(12) För att utfärda ett beslut om 
förverkande krävs det i allmänhet en 
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brottmålsdom. Även om en brottmålsdom 
inte kan erhållas, bör det i vissa fall ändå 
vara möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den olagliga ekonomin. 
Vissa medlemsstater tillåter förverkande 
om det inte finns tillräckliga bevis för ett 
straffrättsligt förfarande, om en domstol 
efter en bedömning av vad som är mest 
sannolikt anser att egendomen är av 
olaglig ursprung, och även i situationer 
där en misstänkt eller tilltalad flyr för att 
undvika lagföring, inte kan stå inför rätta 
av andra skäl eller har avlidit innan de 
straffrättsliga förfarandena har avslutats. 
Detta kallas förverkande utan föregående 
fällande dom. Man bör införa 
bestämmelser som åtminstone i 
sistnämnda, väl avgränsade fall, 
möjliggör förverkande utan föregående 
fällande dom i alla medlemsstater. Detta 
överensstämmer med artikel 54.1 c i 
Förenta nationernas konvention mot 
korruption, enligt vilken varje part ska 
överväga att vidta de åtgärder som krävs 
för att möjliggöra förverkande av olagligt 
förvärvad egendom utan en fällande dom, 
även i fall där gärningsmannen inte kan 
åtalas på grund av dödsfall, flykt eller 
frånvaro.

brottmålsdom. Även i avsaknad av en 
brottmålsdom bör det i vissa fall ändå vara 
möjligt att förverka tillgångar för att 
avbryta brottslig verksamhet och se till att 
vinningen från brottslig verksamhet inte 
återinvesteras i den lagliga ekonomin eller 
i brottslig verksamhet.

Or. en

Motivering

Detta skäl bör ändras för att konsekvens ska råda med att artikel 5 a och b föreslås utgå.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) brott: en brottslig gärning som omfattas (6) brott: en brottslig gärning som är 
belagd med ett maximalt frihetsstraff på 
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av minst 12 månader.

(a) den konvention som utarbetats på 
grundval av artikel K 3.2 c i fördraget om 
Europeiska unionen om kamp mot 
korruption som tjänstemän i Europeiska 
gemenskaperna eller Europeiska 
unionens medlemsstater är delaktiga i, 
(b) rådets rambeslut 2000/383/RIF av den 
29 maj 2000 om förstärkning av skyddet 
mot förfalskning i samband med 
införandet av euron genom straffrättsliga 
och andra påföljder,
(c) rådets rambeslut 2001/413/RIF av den 
28 maj 2001 om bekämpning av bedrägeri 
och förfalskning som rör andra 
betalningsmedel än kontanter,
(d) rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 
13 juni 2002 om bekämpande av 
terrorism51, ändrat genom rådets 
rambeslut 2008/919/RIF av den 
9 december 200852

(e) rådets rambeslut 2001/500/RIF av den 
26 juni 2001 om penningtvätt, 
identifiering, spårande, spärrande, beslag 
och förverkande av hjälpmedel till och 
vinning av brott,
(f) rådets rambeslut 2003/568/RIF om 
kampen mot korruption inom den privata 
sektorn,
(g) rådets rambeslut 2004/757/RIF av den 
25 oktober 2004 om minimibestämmelser 
för brottsrekvisit och påföljder för olaglig 
narkotikahandel,
(h) rådets rambeslut 2005/222/RIF av den 
24 februari 2005 om angrepp mot 
informationssystem,
(i) rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 
24 oktober 2008 om kampen mot 
organiserad brottslighet,
(j) direktiv 2011/36/EU av den 5 april 
2011 om förebyggande och bekämpande 
av människohandel, om skydd av dess 
offer och om ersättande av rådets 
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rambeslut 2002/629/RIF,
(k) direktiv 2011/92/EU av den 13 
december 2011 om bekämpande av 
sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn och barnpornografi 
samt om ersättande av rådets rambeslut 
2004/68/RIF.

51 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3.
52 EUT L 330, 9.12.2008, s. 21.

Or. en

Motivering

I rambeslutet 2005/212/RIF begränsas tillämpningsområdet till redan harmoniserade brott 
endast i fall av utvidgat förverkande. Om det föreslagna direktivets räckvidd skulle inskränkas 
till de brott som harmoniserats och förtecknats i artikel 2.6 innebure detta ett steg bakåt. Om 
däremot ett ”brott” betraktas som en brottslig gärning som är belagd med ett maximalt 
frihetsstraff på minst 12 månader innebär detta att samma räckvidd får kvarstå som i direktiv 
2005/212/RIF, där harmonisering krävdes endast för utvidgat förverkande.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förverkande efter fällande dom Förverkande

Or. en

Motivering

För att texten i direktivet ska bli tydligare och konsekvens råda med ändringsförslagen till 
artiklarna 3 och 5.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
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som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka hjälpmedel och 
vinning efter en slutgiltig fällande 
brottmålsdom.

som krävs för att de rättsliga 
myndigheterna ska kunna helt eller delvis 
förverka hjälpmedel och vinning efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

Or. en

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att understryka att endast de rättsliga myndigheterna bör 
ha befogenhet att beordra förverkande.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att
förverka egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att de rättsliga 
myndigheterna, när förverkande av det 
slag som avses i punkt 1 inte är möjligt, 
ska kunna förverka egendom till ett värde 
som motsvarar vinningen av brott efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att det tydligare ska definieras under vilka omständigheter 
egendom med samma värde som vinningen av brottet får förverkas.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje medlemsstat ska vidta de 
åtgärder som krävs för att de rättsliga 
myndigheterna utan en fällande 
brottmålsdom ska kunna förverka 
hjälpmedel vid och vinning av straffbara 
handlingar om en domstol, efter en 
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sannolikhetsavvägning, anser att sådana 
handlingar begåtts.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att ge de rättsliga myndigheterna ökade befogenheter att 
förverka hjälpmedel vid och vinning av brottslig verksamhet. Detta stämmer också överens 
med somliga medlemsstaters nationella lagstiftning.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. De befogenheter som ges genom punkt 
2a ska vara tillämpliga på all egendom 
(också kontanter), oavsett några 
straffrättsliga förfaranden inletts med 
anknytning till egendomen eller inte.

Or. en

Motivering

Syftet är att klargöra vad slags egendom som får förverkas.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen på grundval av konkreta 
uppgifter finner det betydligt mer 
sannolikt att den dömde har erhållit 
egendomen i fråga genom en liknande 
brottslig verksamhet än genom annan 
verksamhet.

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att helt 
eller delvis förverka egendom som tillhör 
en person som har dömts för ett brott om 
domstolen, efter en 
sannolikhetsbedömning, anser att den 
dömde har erhållit egendomen i fråga 
genom en liknande brottslig verksamhet 
snarare än genom annan verksamhet.
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Or. en

Motivering

Syftet är att bevisnormerna ska sammanjämkas med dem som återfinns i ändringsförslaget till 
artikel 3.2.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förverkande ska uteslutas om den 
liknande brottsliga verksamhet som avses 
i punkt 1

utgår

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) inte kan bli föremål för straffrättsliga 
förfaranden till följd av preskription 
enligt nationell straffrätt, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) redan har varit föremål för 
straffrättsliga förfaranden som lett till att 
personen slutgiltigt frikänts eller kan 

utgår
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hänföras till andra situationer där 
principen ne bis in idem är tillämplig.

Or. en

Motivering

De tre ovanstående ändringsförslagen har lagts fram för att myndigheterna ska få förstärkta 
befogenheter till utvidgat förverkande och för att bättre definiera i vilka fall sådana 
befogenheter bör komma i fråga.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
förverka vinning och hjälpmedel utan en 
fällande brottmålsdom, efter förfaranden 
som, om den misstänkte eller tilltalade 
hade kunnat stå inför rätta, skulle ha 
kunnat leda till en fällande brottmålsdom, 
om

utgår

Or. en

Motivering

Texten i artiklarna 3 och 5 sammanfördes för att bestämmelserna om förverkande skulle bli 
tydligare och mera kraftfulla.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ytterligare lagföring förhindras av att 
den misstänkte eller tilltalade avlidit eller 
drabbats av varaktig sjukdom, eller

utgår

Or. en
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Motivering

Denna ändring syftar till att anpassa skälet efter ändringarna av artikel 5.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om en effektiv lagföring inom rimlig 
tid förhindras av att den misstänkte eller 
tilltalade har drabbats av sjukdom eller 
flytt från lagföring eller påföljder, och om 
detta medför en allvarlig risk för att en 
effektiv lagföring kan förhindras till följd 
av lagstadgade preskriptionsfrister.

utgår

Or. en

Motivering

De två ovanstående ändringsförslagen lades fram för att texten i detta direktiv skulle 
anpassas efter ändringarna av artikel 3. De situationer som förtecknades i artikel 5 a och b 
omfattas nu av artikel 3, som fått utökad räckvidd i sin ändrade lydelse.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vinning som överförts till tredje man av 
en dömd person eller för dennes räkning, 
eller av misstänkta eller tilltalade 
personer under de omständigheter som 
anges i artikel 5, eller

(a) vinning som direkt eller indirekt
överförts till tredje man, eller 

Or. en
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) annan egendom som tillhör den dömda 
personen, som överförts till tredje man för 
att undvika förverkande av egendom till ett 
värde som motsvarar vinningen.

(b) annan egendom som överförts till tredje 
man för att undvika förverkande av 
egendom till ett värde som motsvarar 
vinningen.

Or. en

Motivering

De två ovanstående ändringsförslagen lades fram för att texten i detta direktiv skulle 
anpassas efter ändringarna av artiklarna 3 och 5.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) en bedömning, som grundar sig på 
konkreta uppgifter rörande den misstänkte 
eller tilltalade, visar att förverkande av den 
dömda personens egendom, eller av den
misstänkte eller tilltalade personens 
egendom under de omständigheter som 
anges i artikel 5, sannolikt inte kommer att 
lyckas, och

(a) en bedömning, som grundar sig på 
konkreta uppgifter, visar att förverkande av 
egendomen under de omständigheter som 
anges i artikel 3, sannolikt inte kommer att 
lyckas, och

Or. en

Motivering

De två ovanstående ändringsförslagen lades fram för att texten skulle bli konsekvent med 
föreskrifterna i artikel 3 som nu fått bredare räckvidd.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) vinningen eller egendomen överfördes 
kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp 
som var lägre än deras marknadsvärde om 
berörd tredje man

b) vinningen eller egendomen överfördes 
kostnadsfritt eller i utbyte mot ett belopp 
som var lägre än deras marknadsvärde.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) när det gäller vinning, kände till dess 
olagliga ursprung, eller, vid avsaknad av 
sådan kunskap, om en omdömesgill 
person i dess ställe skulle ha misstänkt att 
den hade ett olagligt ursprung, på 
grundval av konkreta fakta och 
omständigheter,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) när det gäller annan egendom, kände 
till att den överfördes för att undvika 
förverkande av egendom till ett värde som 
motsvarar vinningen eller, vid avsaknad 
av sådan kunskap, om en omdömesgill 

utgår
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person i dess ställe på grundval av 
konkreta fakta och omständigheter skulle 
ha misstänkt att den hade överförts för att 
undvika sådant förverkande. 

Or. en

Motivering

De tre ovanstående ändringsförslagen lades fram eftersom det som föreskrivs i dem 
underförstått framgår av inledningen till punkt 2. Det är ju uppenbart att om någon får 
egendom gratis eller till ett pris som understiger marknadsvärdet, då kan personen i fråga 
hysa skälig misstanke om egendomens ursprung.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att frysa 
egendom som riskerar att skingras, döljas 
eller föras ut ur jurisdiktionen med tanke 
på ett eventuellt senare förverkande. 
Sådana åtgärder ska beslutas av domstol.

Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
omedelbart frysa egendom med tanke på 
ett eventuellt senare förverkande. Den 
person som berörs av de åtgärder som 
föreskrivs i denna artikel ska ha rätt att 
överklaga till domstol.

Or. en

Motivering

Frysning är det viktigaste redskapet för och ett första steg på väg mot återvinning av 
hjälpmedel vid och vinning av brott och därför behövs det skärpta bestämmelser för denna 
åtgärd.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt för dess 

utgår
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behöriga myndigheter att omedelbart 
frysa egendom när det finns en hög risk 
att denna egendom skingras, döljs eller 
överförs innan en domstol har fattat sitt 
beslut. Sådana åtgärder ska så snart som 
möjligt bekräftas av en domstol.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget lades fram för att det skulle råda konsekvens med ändringen av artikel 7.1.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att personer som
berörs av de åtgärder som föreskrivs
enligt detta direktiv har rätt till ett effektivt 
rättsmedel och att misstänkta har rätt till 
en rättvis rättegång, så att deras rättigheter 
tillvaratas.

1. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att personer vilkas 
hjälpmedel vid och vinning av brott 
förverkas enligt detta direktiv, oavsett 
deras ägande vid tiden för förverkandet,
har rätt till ett effektivt rättsmedel bland 
annat i form av rätt till en rättvis rättegång.

Or. en

Motivering

Här görs det klart att de personer som har rätt till rättsmedel och rättvis rättegång för att det 
ska fastställas om förverkandet skett lagligen är just de personer som använde hjälpmedel vid 
och /eller fick vinning av brottslighet, oavsett om de ägde dessa hjälpmedel vid tiden för 
förverkandet eller inte.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I de förfaranden som avses i artikel 4 
ska den misstänkte eller tilltalade ha en 
faktisk möjlighet att bestrida den 

utgår



PE494.663v01-00 20/22 PR\911182SV.doc

SV

sannolikhetskalkyl som ligger till grund 
för att klassificera den berörda 
egendomen som vinning av brott.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag lades fram för att texten skulle bli tydligare, eftersom det som 
föreskrivs här redan omfattas av artikel 8.3.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I de fall som avses i artikel 5 ska den 
person vars egendom berörs av beslutet 
om förverkande företrädas av en advokat 
under hela förfarandet, så att personens 
rätt till försvar kan tillvaratas vid 
fastställandet av brottet och av vinningen 
av och hjälpmedlen vid detta brott.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget lades fram eftersom de processrättsliga reglerna i varje medlemsstat 
förutsätter att en advokat tillhandahålls de personer som är berättigade till det. Alla som vill 
anlita advokat kan fritt göra det inom vilken jurisdiktion som helst och i detta direktiv behöver 
det inte införas någon ny skyldighet för medlemsstaterna i detta hänseende.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
fastställa den exakta omfattningen av den 

Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder 
som krävs för att göra det möjligt att 
fastställa den exakta omfattningen av den 
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egendom som ska förverkas efter en 
slutgiltig fällande brottmålsdom eller efter 
förfaranden enligt artikel 5 som har lett 
till ett beslut om förverkande, samt skapa 
förutsättningar att vidta ytterligare åtgärder 
i den utsträckning som krävs för att 
effektivt verkställa beslutet om 
förverkande.

egendom som ska förverkas samt skapa 
förutsättningar att vidta ytterligare åtgärder 
i den utsträckning som krävs för att 
effektivt verkställa beslutet om 
förverkande.

Or. en

Motivering

Den här artikeln måste ändras, av omsorg om konsekvensen med ändringsförslagen till 
artiklarna 3 och 5. 
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MOTIVERING

Europaparlamentet har länge uppmanat kommissionen att föreslå ny lagstiftning om 
förverkande. I ett initiativbetänkande som antogs i oktober 2011 betonade parlamentet 
framför allt att det behövdes bestämmelser för effektiv användning av utvidgat förverkande 
och förverkande utan föregående fällande dom, bestämmelser som skulle möjliggöra 
förverkande av tillgångar som överförts på tredje part. Dessutom uppmuntrade parlamentet 
införandet av instrument i de nationella rättssystemen som, där det är lämpligt (inom ramen 
för straffrätten, civilrätten eller skatterätten), mildrar bevisbördan vad avser ursprunget för de 
tillgångar som innehas av en person som åtalats för ett brott som har anknytning till 
organiserad brottslighet,

Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning 
av brott i Europeiska unionen antogs av kommissionen den 12 mars 2012. I detta direktiv 
fastställs minimireglerna för medlemsstaterna i fråga om frysning och förverkande av 
tillgångar som härrör från brott genom direkt förverkande, förverkande av värde, utvidgat 
förverkande, förverkande utan föregående fällande dom och förverkande hos tredje man.

Föredraganden stöder överlag kommissionens förslag. Genom att anta dessa minimiregler 
kommer man att harmonisera medlemsstaternas system för frysning och förverkande, och 
göra det lättare att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och ett effektivt gränsöverskridande 
samarbete. Det kommer också att innebära ett steg på väg mot förstärkt ömsesidigt 
erkännande av systemen för frysning och förverkande och detta är ett viktigt inslag inom 
kampen mot den gränsöverskridande grova och organiserade brottsligheten inom EU.

Med detta betänkande ämnar föredraganden skärpa bestämmelserna om förverkande utan 
föregående fällande dom och om utvidgat förverkande, för att de effektivare ska hindra att 
vinningen av brott används för begående av brott i framtiden eller återinvesteras i laglig 
verksamhet.

I fråga om förverkande utan föregående fällande dom konstaterar föredraganden att detta, som 
först kommit till användning i Förenta staterna, numera verkar bli allt vanligare runtom i 
världen. Lagstiftning om förverkande utan föregående fällande dom har införts bland annat i 
Italien, Irland, Storbritannien, Albanien, Bulgarien, Slovakien, Australien, Sydafrika och de 
kanadensiska provinserna Alberta och Ontario. På europeisk nivå har de nuvarande systemen 
för förverkande utan föregående fällande dom diskuterats både inför nationella domstolar och 
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och ansetts förenliga både med de 
nationella statsförfattningarnas krav och med kraven från Europadomstolen under 
förutsättning att de antagits av en rättslig myndighet under full respekt för försvarets 
rättigheter och för tredje man i god tro samt att de kan överklagas till domstol. Dessa 
grundläggande garantier har också tagits med i det föreliggande direktivet.

Bestämmelserna om utvidgat förverkande skärptes så att de tillhandahåller en enda 
minimistandard som inte understiger den gräns som fastställs i rambeslut 2005/212/RIF.


