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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 

komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Finantsteenuste alal on mitmes 

finantsturge käsitlevas liidu õigusaktis 

finantseerimisasutustele suunatud 

karistusmeetmetena ette nähtud arestimis- 

ja konfiskeerimisotsused. 

Kriminaalkohtute ja muude pädevate 

riiklike asutuste tulemuslik piiriülene 

koostöö on liidu finantssüsteemi 

stabiilsuse ja usaldusväärsuse jaoks 

ülimalt oluline. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (11 a) Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikune tunnustamine liidus on 

oluline samm võitluses kuritegevuse 

vastu, sellegipoolest hoitakse 

märkimisväärset hulka deklareerimata ja 

maksustamata varasid maksuparadiisides 

kolmandates riikides väljaspool Euroopa 

Liitu. Suur edasiminek oleks töötada välja 

terviklik kava eesmärgiga takistada 

varade ülekandmist kolmandatesse 

riikidesse ning leida tõhus viis nende 

sissenõudmiseks. 
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Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Tähtis on hõlbustada vara 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikust tunnustamist ja täitmist 

eeskirjade abil, mis kohustaksid 

liikmesriike tunnustama ja oma 

territooriumil täitma teise liikmesriigi 

kriminaalmenetluse raames tehtud 

konfiskeerimisotsuseid. 

(12) Tähtis on hõlbustada vara 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste 

vastastikust tunnustamist ja täitmist 

eeskirjade abil, mis kohustaksid 

liikmesriike tunnustama ja oma 

territooriumil täitma teise liikmesriigi 

kriminaal-, tsiviil- ja haldusmenetluse 
raames tehtud konfiskeerimisotsuseid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste 

suhtes, mille kohus on teinud pärast kuriteo 

menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste 

suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema 

konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks 

määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on 

hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning 

muid otsuseid, mis on tehtud 

kriminaalmenetluse raames ilma lõpliku 

süüdimõistmiseta. Käesolevat määrust ei 

tuleks kohaldada tsiviil- või 

haldusmenetluste raames tehtud 

arestimis- ja konfiskeerimisotsuste suhtes. 

(13) Käesolevat määrust tuleks 

kohaldada kõigi konfiskeerimisotsuste 

suhtes, mille kohus või pädev asutus on 

teinud pärast kuriteo, tsiviilõiguse 

rikkumise või haldusõigusrikkumise 
menetlemist, ning kõigi arestimisotsuste 

suhtes, mis on tehtud võimaliku hilisema 

konfiskeerimise eesmärgil. Seega peaks 

määrus hõlmama iga liiki otsuseid, mis on 

hõlmatud direktiiviga 2014/42/EL, ning 

muid otsuseid, mis on tehtud kriminaal-, 

tsiviil- või haldusmenetluse raames ilma 

lõpliku süüdimõistmiseta. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Käesolev määrus peaks hõlmama 

nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud 

süütegudega seotud konfiskeerimis- ja 

(14) Käesolev määrus peaks hõlmama 

nii direktiiviga 2014/42/EL hõlmatud 

süütegudega seotud konfiskeerimis- ja 
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arestimisotsuseid kui ka muude 

süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei 

tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, 

piiriülese mõõtmega kuritegudega, kuna 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, 

millega kehtestada eeskirjad ja menetlused 

kriminaalasjades tehtud otsuste 

vastastikuse tunnustamise tagamiseks. 

arestimisotsuseid kui ka muude 

süütegudega seotud otsuseid. Süüteod ei 

tohiks seetõttu piirduda eriti ohtlike, 

piiriülese mõõtmega kuritegudega, kuna 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 

82 ei nõuta sellist piirangut meetmetele, 

millega kehtestada eeskirjad ja menetlused 

kriminaalasjades tehtud otsuste 

vastastikuse tunnustamise tagamiseks. 

Maksupettus, raskendavatel asjaoludel 

toimepandud maksupettus ja maksudest 

kõrvalehoidumine on eriti rasked 

piiriülesed süüteod, mis tuleks kanda 

käesoleva määrusega hõlmatud süütegude 

loetelusse. Kuna aga teatavates 

liikmesriikides ei ole sellised 

õigusrikkumised karistatavad 

vabadusekaotusega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kolm aastat, tuleks 

nimetatud süütegude eest määratavat 

maksimaalset vabadusekaotust vähendada 

kahele aastale. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 2010/64/EU30, 

2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 

2016/80034 ja 2016/191935, mis käsitlevad 

menetlusõigusi kriminaalmenetluses. 

(18) Käesoleva määruse kohaldamisel 

tuleks võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiive 2010/64/EU30, 

2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 

2016/80034 ja 2016/191935, mis käsitlevad 

menetlusõigusi kriminaalmenetluses, ja 

finantsturge käsitlevaid liidu õigusakte. 

Kui konfiskeerimine ilma süüdimõistva 

kohtuotsuseta kujutab endast ennetavat 

konfiskeerimist pärast kuriteoga seotud 

menetlust, on äärmiselt oluline tagada, et 

oleksid täidetud järgmised ranged 

tingimused: konfiskeerimist ilma 

süüdimõistva kohtuotsuseta tuleks 

kohaldada ainult seadusega kindlaks 

määratud lõpliku sihtrühma suhtes, kuhu 

kuuluvad näiteks organiseeritud 

kuritegevuses või terrorismis 
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kahtlustatavad isikud; süüdistuse 

esitamisel tuleks tõendada, et vara 

päritolu ei ole põhjendatud ja et 

konfiskeeritav vara on 

ebaproportsionaalse suurusega võrreldes 

deklareeritud sissetuleku või tegevusega, 

või see vara on ebaseaduslikku päritolu, 

või kuritegelikul teel saadud tulu 

taasinvesteerimise tulemus; tuleks 

kehtestada tõhusad menetluslikud 

tagatised, et tagada nende isikute, kellele 

kohaldatakse konfiskeerimist ilma 

süüdimõistva kohtuotsuseta, õigus 

õiglasele kohtulikule arutamisele ja 

tõhusale õiguskaitsevahendile ning nende 

süütuse presumptsiooni austamine. 

__________________ __________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL 

õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kriminaalmenetluses (ELT L 280, 

26.10.2010, lk 1). 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL 

õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kriminaalmenetluses (ELT L 280, 

26.10.2010, lk 1). 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 

2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles 

käsitletakse õigust saada 

kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 

1.6.2012, lk 1). 

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 

2012. aasta direktiiv 2012/13/EL, milles 

käsitletakse õigust saada 

kriminaalmenetluses teavet (ELT L 142, 

1.6.2012, lk 1). 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, 

mis käsitleb õigust kaitsjale 

kriminaalmenetluses ja Euroopa 

vahistamismäärusega seotud menetluses 

ning õigust lasta teavitada vabaduse 

võtmisest kolmandat isikut ja suhelda 

vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute 

ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 

6.11.2013, lk 1). 

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/48/EL, 

mis käsitleb õigust kaitsjale 

kriminaalmenetluses ja Euroopa 

vahistamismäärusega seotud menetluses 

ning õigust lasta teavitada vabaduse 

võtmisest kolmandat isikut ja suhelda 

vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute 

ja konsulaarasutustega (ELT L 294, 

6.11.2013, lk 1). 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 

märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, 

millega tugevdatakse süütuse 

presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust 

viibida kriminaalmenetluses kohtulikul 

arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1). 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. 

märtsi 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/343, 

millega tugevdatakse süütuse 

presumptsiooni teatavaid aspekte ja õigust 

viibida kriminaalmenetluses kohtulikul 

arutelul (ELT L 65, 11.3.2016, lk 1). 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 

2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis 

käsitleb kriminaalmenetluses 

kahtlustatavate või süüdistatavate laste 

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 

2016. aasta direktiiv (EL) 2016/800, mis 

käsitleb kriminaalmenetluses 

kahtlustatavate või süüdistatavate laste 
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menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 

21.5.2016, lk 1). 

menetluslikke tagatisi (ELT L 132, 

21.5.2016, lk 1). 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/1919, milles käsitletakse tasuta 

õigusabi andmist kahtlustatavatele ja 

süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning 

isikutele, kelle üleandmist taotletakse 

Euroopa vahistamismäärusega seotud 

menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1). 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 

2016/1919, milles käsitletakse tasuta 

õigusabi andmist kahtlustatavatele ja 

süüdistatavatele kriminaalmenetluses ning 

isikutele, kelle üleandmist taotletakse 

Euroopa vahistamismäärusega seotud 

menetluses (ELT L 297, 4.11.2016, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab 

ja täidab oma territooriumil arestimis- või 

konfiskeerimisotsust, mille mõni teine 

liikmesriik on kriminaalmenetluse raames 

teinud. 

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse 

eeskirjad, mille alusel liikmesriik tunnustab 

ja täidab oma territooriumil arestimis- või 

konfiskeerimisotsust, mille mõni teine 

liikmesriik on kriminaal-, tsiviil- või 

haldusmenetluse raames teinud. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) „Konfiskeerimisotsus“ – lõplik 

karistus või meede, mida kohus rakendab 

pärast kuriteoga seotud menetlust ja mille 

tagajärjeks on füüsilise või juriidilise isiku 

vara lõplik äravõtmine. 

(1) „Konfiskeerimisotsus“ – lõplik 

karistus või meede, mida kohus või pädev 

asutus rakendab pärast kuriteoga, 

tsiviilõiguse rikkumisega või 

haldusõigusrikkumisega seotud menetlust 

ja mille tagajärjeks on füüsilise või 

juriidilise isiku vara lõplik äravõtmine. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) „Tulu“ – kuriteost otseselt või 

kaudselt saadud mis tahes majanduslik 

kasu; see võib olla mis tahes vara, sh otsese 

tulu kõik hilisemad taasinvesteeringud või 

muundused ja igasugune väärtust omav 

tulem. 

(4) „Tulu“ – kuriteost, tsiviilõiguse 

rikkumisest või haldusõigusrikkumisest 
otseselt või kaudselt saadud mis tahes 

majanduslik kasu; see võib olla mis tahes 

vara, sh otsese tulu kõik hilisemad 

taasinvesteeringud või muundused ja 

igasugune väärtust omav tulem. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) „Kuriteovahend“ – mis tahes vara, 

mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada 

mis tahes viisil täielikult või osaliselt 

kuriteo või kuritegude toimepanemiseks. 

(5) „Kuriteovahend” – mis tahes vara, 

mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada 

mis tahes viisil täielikult või osaliselt 

kuriteo, tsiviilõiguse rikkumise või 

haldusõigusrikkumise toimepanemiseks. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) „Otsuse teinud riik“ – liikmesriik, 

kus on tehtud arestimis- või 

konfiskeerimisotsus seoses 

kriminaalmenetlusega. 

(6) „Otsuse teinud riik“ – liikmesriik, 

kus on tehtud arestimis- või 

konfiskeerimisotsus seoses kriminaal-, 

tsiviil- või haldusmenetlusega. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt a – alapunkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) otsuse teinud riigi mis tahes muu 

pädev asutus, kes on pädev otsustama vara 

arestimise üle kriminaalmenetluses või 

(2) otsuse teinud riigi mis tahes muu 

pädev asutus, kes on pädev otsustama vara 

arestimise üle kriminaal-, tsiviil- või 
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täitma arestimisotsust kooskõlas 

liikmesriigi õigusega. Lisaks kinnitab 

otsuse teinud riigi kohtunik, kohus, 

eeluurimiskohtunik või prokurör 

arestimisotsuse enne täitvale asutusele 

edastamist, olles enne kontrollinud selle 

vastavust otsuse tegemise nõuetele 

käesoleva määruse, eelkõige artikli 13 

lõikes 1 sätestatud tingimuste alusel. Kui 

selline asutus kinnitab otsuse, võib seda 

asutust otsuse edastamisel käsitada ka 

otsuse teinud asutusena; 

haldusmenetluses või täitma 

arestimisotsust kooskõlas liikmesriigi 

õigusega. Lisaks kinnitab otsuse teinud 

riigi kohtunik, kohus, eeluurimiskohtunik 

või prokurör arestimisotsuse enne täitvale 

asutusele edastamist, olles enne 

kontrollinud selle vastavust otsuse 

tegemise nõuetele käesoleva määruse, 

eelkõige artikli 13 lõikes 1 sätestatud 

tingimuste alusel. Kui selline asutus 

kinnitab otsuse, võib seda asutust otsuse 

edastamisel käsitada ka otsuse teinud 

asutusena; 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) mis puutub 

konfiskeerimisotsusesse, siis on otsuse 

teinud riigi määratud pädeval asutusel 

pädevus täita kohtu tehtud 

konfiskeerimisotsuseid kooskõlas 

liikmesriigi õigusega. 

(b) mis puutub 

konfiskeerimisotsusesse, siis on otsuse 

teinud riigi määratud pädeval asutusel 

kriminaal-, tsiviil- või haldusmenetluses 
pädevus täita kohtu tehtud 

konfiskeerimisotsuseid kooskõlas 

liikmesriigi õigusega. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– arvutikuriteod; – küberkuritegevus; 

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 18 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– rassism ja ksenofoobia; – rassism, ksenofoobia ja 

antisemitism; 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – turu kuritarvitamine; 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – niisuguste indeksite 

manipuleerimine, mida kasutatakse 

finantsinstrumentides ja finantslepingutes 

võrdlusalustena või investeerimisfondide 

tootluse mõõtmiseks; 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 21 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – finantsinstrumentide turgudega 

manipuleerimine; 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 1 a. Arestimis- või konfiskeerimisotsus 

täidetakse ilma teo topeltkaristatavuse 

kindlakstegemiseta, kui arestimis- või 

konfiskeerimisotsuse aluseks olevad teod 

hõlmavad ühte või mitut alljärgnevat 

süütegu, nagu see on määratletud otsuse 

teinud riigi õigusega, ja kui need on 

otsuse teinud riigis karistatavad 

vabadusekaotusega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kaks aastat: 

 – maksupettus; 

 – raskendavatel asjaoludel 

toimepandud maksupettus; 

 – maksudest kõrvalehoidumine. 

 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kooskõlas artikliga 37 on 

komisjonil õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte lõikes 1 esitatud süütegude 

nimekirja korrapäraseks 

ajakohastamiseks. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev 

tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; 

seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja 

rahavahetustehingutega ei tohi keelduda 

konfiskeerimisotsuse täitmisest siiski 

põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei 

ole kehtestatud samasuguseid tolli- või 

muid makse või et nendes puuduvad 

(f) artikli 3 lõikes 2 osutatud juhul ei 

kujuta konfiskeerimisotsuse aluseks olev 

tegu täidesaatva riigi õiguse alusel süütegu; 

seoses maksude, tollimaksude, tolli- ja 

rahavahetustehingutega ei tohi keelduda 

konfiskeerimisotsuse täitmisest siiski 

põhjusel, et täidesaatva riigi õigusaktides ei 

ole kehtestatud samasuguseid tolli- või 

muid makse või et nendes puuduvad 
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samasugused makse, tollimakse, tolli- ja 

rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad 

nagu otsuse teinud riigi õigusaktides; 

samasugused makse, tollimakse, tolli- ja 

rahavahetustehinguid käsitlevad eeskirjad 

või süüteod nagu otsuse teinud riigi 

õigusaktides; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud juhtudel 

konsulteerib täitev asutus enne 

konfiskeerimisotsuse täieliku või osalise 

tunnustamata ja täitmata jätmise üle 

otsustamist sobival viisil otsuse teinud 

asutusega ja palub vajaduse korral otsuse 

teinud asutusel edastada talle viivitamata 

kogu vajalik teave. 

2. Lõikes 1 osutatud juhtudel 

konsulteerib täitev asutus enne 

konfiskeerimisotsuse täieliku või osalise 

tunnustamata ja täitmata jätmise üle 

otsustamist otsuse teinud asutusega 

sobival viisil, millest jääb kirjalik tõend, ja 

palub vajaduse korral otsuse teinud 

asutusel edastada talle viivitamata kogu 

vajalik teave. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Seda punkti kohaldatakse siiski 

üksnes juhul, kui niisugune otsus on 

liikmesriigi õiguse kohaselt 

kriminaalmenetlustega seoses tehtavate 

edaspidiste riigisiseste arestimisotsuste 

suhtes ülimuslik. 

(4) Seda punkti kohaldatakse siiski 

üksnes juhul, kui niisugune otsus on 

liikmesriigi õiguse kohaselt kriminaal-, 

tsiviil- või haldusmenetlustega seoses 

tehtavate edaspidiste riigisiseste 

arestimisotsuste suhtes ülimuslik. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Täidesaatev riik haldab arestitud 

või konfiskeeritud vara nii, et hoida ära 

selle väärtuse langust, ning kooskõlas 

1. Täidesaatev riik haldab arestitud 

või konfiskeeritud vara nii, et hoida ära 

selle väärtuse langust, ning kooskõlas 
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direktiivi 2014/42/EL artikliga 10. direktiivi 2014/42/EL artikliga 10. 

Täidesaatev liikmesriik hindab 

nõuetekohaselt kõiki konfiskeeritud 

kaupu. Arestimise või konfiskeerimise 

esemeks olevate varade turvalisuse 

tagamiseks võib õigusasutus kasutada 

avalikke ülesandeid täitvaid õigusala 

spetsialiste, näiteks notareid. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastab täidesaatev riik sellest 50 % otsuse 

teinud riigile. 

(b) kui konfiskeerimisotsuse täitmisel 

saadud summa on suurem kui 10 000 eurot, 

edastab täidesaatev riik otsuse teinud 

riigile sellest 75 %, millest lahutatakse 

konfiskeerimisotsuse täitmisega seotud 

kulud, ületamata seejuures 50 % 

summast. 

 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 35 – lõik 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Komisjon esitab Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ja Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele igal 

aastal aruande, milles tehakse kokkuvõte 

kogutud statistikast ja esitatakse võrdlev 

analüüs. 

 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 38 – lõik -1 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1. Hiljemalt ... [üks aasta pärast 

käesoleva määruse kohaldamise 

kuupäeva] esitab komisjon Euroopa 

Parlamendile, nõukogule ning Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomiteele hinnangu 

ennetava konfiskeerimise otsuste kohta 

käiva statistika ja nende otsuste mõju 

kohta ning selle kohta, millised on 

tagajärjed piiriülesele koostööle juhul, kui 

kõnealuste otsuste kohaldamisala 

laiendatakse kõikidele liikmesriikidele. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– arvutikuriteod – küberkuritegevus 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

□  rassism ja ksenofoobia □  rassism, ksenofoobia ja 

antisemitism 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 21 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 □  turu kuritarvitamine 
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 21 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 □ niisuguste indeksite 

manipuleerimine, mida kasutatakse 

finantsinstrumentides ja finantslepingutes 

võrdlusalustena või investeerimisfondide 

tootluse mõõtmiseks 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – H jagu – punkt 3 – taane 21 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 □ finantsinstrumentide turgudega 

manipuleerimine 

 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – H jagu – punkt 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Kas süütegu, millega seoses 

konfiskeerimisotsus on tehtud, on otsuse 

teinud riigis karistatav 

vabadusekaotusliku karistuse või 

vabadust piirava julgeolekumeetmega, 

mille maksimaalne pikkus on otsuse 

teinud riigi õiguse kohaselt vähemalt kaks 

aastat ja mis on lisatud allpool esitatud 

süütegude loetelusse? (Märkige 

asjakohane ruut ristiga.) 

 – maksupettus 

 – raskendavatel asjaoludel 

toimepandud maksupettus 

 – maksudest kõrvalehoidumine 
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