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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Na področju finančnih storitev so 

odredbe o zamrznitvi in zaplembi kot 

sankcije za finančne institucije določene v 

več pravnih aktih Unije o finančnih trgih. 

Učinkovito čezmejno sodelovanje 

kazenskih sodišč in drugih pristojnih 

nacionalnih organov je bistvenega 

pomena za stabilnost, pa tudi zaupanje, v 

finančni sistem Unije. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Vzajemno priznavanje odredb o 

zamrznitvi in zaplembi premoženja v Uniji 

je pomemben korak v boju proti 

kriminalu, saj je v davčnih oazah v tretjih 

državah zunaj Unije shranjenih precej 

sredstev, ki niso prijavljena in obdavčena. 

Celovit načrt za odvračanje od prenosa 

sredstev in iskanje učinkovitih načinov za 

njihovo izterjavo bi pomenilo velik korak 

naprej. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pomembno je olajšati vzajemno 

priznavanje in izvrševanje odredb o 

zamrznitvi in zaplembi premoženja, in 

sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo 

državo članico, da na svojem ozemlju 

prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in 

zaplembi, ki jih izda druga država članica v 

okviru kazenskih postopkov. 

(12) Pomembno je olajšati vzajemno 

priznavanje in izvrševanje odredb o 

zamrznitvi in zaplembi premoženja, in 

sicer z določitvijo pravil, ki zavezujejo 

državo članico, da na svojem ozemlju 

prizna in izvrši odredbe o zamrznitvi in 

zaplembi, ki jih izda druga država članica v 

okviru kazenskih, civilnih in upravnih 

postopkov. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Ta uredba bi se morala uporabljati 

za vse odredbe o zaplembi, ki jih je izreklo 

sodišče po zaključku postopkov v zvezi s 

kaznivim dejanjem, in vse odredbe o 

zamrznitvi, izdane zaradi morebitne 

poznejše zaplembe. Zato bi morala 

zajemati vse vrste odredb, ki jih zajema 

Direktiva 2014/42/EU, ter druge vrste 

odredb, izdane brez pravnomočne obsodbe 

v okviru kazenskih postopkov. Ne bi se 

smela uporabljati za odredbe o zamrznitvi 

in zaplembi, izdane v okviru civilnih ali 

upravnih postopkov. 

(13) Ta uredba bi se morala uporabljati 

za vse odredbe o zaplembi, ki jih je izreklo 

sodišče ali pristojni organ po zaključku 

postopkov v zvezi s prekrškom, upravnim 

prekrškom ali kaznivim dejanjem, in vse 

odredbe o zamrznitvi, izdane zaradi 

morebitne poznejše zaplembe. Zato bi 

morala zajemati vse vrste odredb, ki jih 

zajema Direktiva 2014/42/EU, ter druge 

vrste odredb, izdane brez pravnomočne 

obsodbe v okviru kazenskih, civilnih in 

upravnih postopkov. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Ta uredba bi morala zajemati 

odredbe o zamrznitvi in zaplembi v zvezi s 

kaznivimi dejanji, ki jih zajema Direktiva 

2014/42/EU, ter odredbe v zvezi z drugimi 

kaznivimi dejanji. Zato kazniva dejanja ne 

bi smela biti omejena na področja posebno 

(14) Ta uredba bi morala zajemati 

odredbe o zamrznitvi in zaplembi v zvezi s 

kaznivimi dejanji, ki jih zajema Direktiva 

2014/42/EU, ter odredbe v zvezi z drugimi 

kaznivimi dejanji. Zato kazniva dejanja ne 

bi smela biti omejena na področja posebno 
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hudih oblik kriminala s čezmejnimi 

posledicami, saj člen 82 PDEU ne zahteva 

take omejitve za ukrepe v zvezi z 

določitvijo pravil in postopkov za 

zagotovitev vzajemnega priznavanja sodb 

v kazenskih zadevah. 

hudih oblik kaznivih dejanj s čezmejnimi 

posledicami, saj člen 82 PDEU ne zahteva 

take omejitve za ukrepe v zvezi z 

določitvijo pravil in postopkov za 

zagotovitev vzajemnega priznavanja sodb 

v kazenskih zadevah. Davčne goljufije, 

hude davčne goljufije in utaje davkov so 

na primer še posebej huda čezmejna 

kazniva dejanja, ki bi jih bilo treba 

vključiti na seznam kaznivih dejanj v tej 

uredbi. Ker v nekaterih državah članicah 

za ta kazniva dejanja ni predvidena 

najvišja zagrožena zaporna kazen 

najmanj treh let, bi jo bilo treba za ta 

kazniva dejanja zmanjšati na dve leti. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) To uredbo bi bilo treba uporabljati 

ob upoštevanju Direktive 2010/64/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta30, 

Direktive 2012/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta31, Direktive 

2013/48/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta32, Direktive (EU) 2016/343 

Evropskega parlamenta in Sveta33, 

Direktive (EU) 2016/800 Evropskega 

parlamenta in Sveta34 ter Direktive (EU) 

2016/1919 Evropskega parlamenta in 

Sveta35, ki se nanašajo na procesne pravice 

v kazenskih postopkih. 

(18) To uredbo bi bilo treba uporabljati 

ob upoštevanju Direktive 2010/64/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta30, 

Direktive 2012/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta31, Direktive 

2013/48/EU Evropskega parlamenta in 

Sveta32, Direktive (EU) 2016/343 

Evropskega parlamenta in Sveta33, 

Direktive (EU) 2016/800 Evropskega 

parlamenta in Sveta34 ter Direktive (EU) 

2016/1919 Evropskega parlamenta in 

Sveta35, ki se nanašajo na procesne pravice 

v kazenskih postopkih, in pravne akte 

Unije o finančnih trgih. Kadar zaplemba 

brez kazenske obsodbe predstavlja 

preventivno zaplembo po postopku glede 

kriminalnih dejavnosti, je zelo 

pomembno, da so izpolnjeni naslednji 

strogi pogoji: zaplembo brez kazenske 

obsodbe je mogoče izvesti samo zoper 

tarče, uvrščene na dokončni seznam 

možnih tarč, opredeljen z zakonodajo, na 

primer osebe, osumljene organiziranega 

kriminala ali terorizma; tožilstvo mora 

dokazati, da izvora premoženja ni mogoče 
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pojasniti in da premoženje, ki naj bi bilo 

zaplenjeno, ni sorazmerno s prijavljenim 

prihodkom ali opravljeno dejavnostjo 

oziroma njegov izvor ni zakonit ali pa je 

rezultat ponovnega vlaganja 

premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem; obstajati morajo 

učinkoviti postopkovni zaščitni ukrepi, da 

se zagotovi, da imajo tarče zaplembe 

premoženja brez kazenske obsodbe 

pravico do poštenega sojenja in 

učinkovitih pravnih sredstev ter da se 

spoštuje načelo domneve nedolžnosti. 

__________________ __________________ 

30 Direktiva 2010/64/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 

o pravici do tolmačenja in prevajanja v 

kazenskih postopkih (UL L 280, 

26.10.2010, str. 1). 

30 Direktiva 2010/64/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 

o pravici do tolmačenja in prevajanja v 

kazenskih postopkih (UL L 280, 

26.10.2010, str. 1). 

31 Direktiva 2012/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o 

pravici do obveščenosti v kazenskem 

postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1). 

31 Direktiva 2012/13/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o 

pravici do obveščenosti v kazenskem 

postopku (UL L 142, 1.6.2012, str. 1). 

32 Direktiva 2013/48/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 

o pravici do dostopa do odvetnika v 

kazenskem postopku in v postopkih na 

podlagi evropskega naloga za prijetje ter 

pravici do obvestitve tretje osebe ob 

odvzemu prostosti in do komunikacije s 

tretjimi osebami in konzularnimi organi 

med odvzemom prostosti (UL L 294, 

6.11.2013, str. 1). 

32 Direktiva 2013/48/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 

o pravici do dostopa do odvetnika v 

kazenskem postopku in v postopkih na 

podlagi evropskega naloga za prijetje ter 

pravici do obvestitve tretje osebe ob 

odvzemu prostosti in do komunikacije s 

tretjimi osebami in konzularnimi organi 

med odvzemom prostosti (UL L 294, 

6.11.2013, str. 1). 

33 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o 

krepitvi nekaterih vidikov domneve 

nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč 

na sojenju v kazenskem postopku (UL L 

65, 11.3.2016, str. 1). 

33 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o 

krepitvi nekaterih vidikov domneve 

nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč 

na sojenju v kazenskem postopku (UL L 

65, 11.3.2016, str. 1). 

34 Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 

procesnih jamstvih za otroke, ki so 

osumljene ali obdolžene osebe v 

kazenskem postopku (UL L 132, 

21.5.2016, str. 1). 

34 Direktiva (EU) 2016/800 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 

procesnih jamstvih za otroke, ki so 

osumljene ali obdolžene osebe v 

kazenskem postopku (UL L 132, 

21.5.2016, str. 1). 

35 Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega 35 Direktiva (EU) 2016/1919 Evropskega 
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parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 

o brezplačni pravni pomoči za osumljene 

in obdolžene osebe v kazenskem postopku 

ter za zahtevane osebe v postopku na 

podlagi evropskega naloga za prijetje (UL 

L 297, 4.11.2016, str. 1). 

parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 

o brezplačni pravni pomoči za osumljene 

in obdolžene osebe v kazenskem postopku 

ter za zahtevane osebe v postopku na 

podlagi evropskega naloga za prijetje (UL 

L 297, 4.11.2016, str. 1). 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta uredba določa pravila, v skladu s 

katerimi država članica na svojem ozemlju 

prizna in izvrši odredbo o zamrznitvi ali 

zaplembi, ki jo izda druga država članica v 

okviru kazenskih postopkov. 

1. Ta uredba določa pravila, v skladu s 

katerimi država članica na svojem ozemlju 

prizna in izvrši odredbo o zamrznitvi ali 

zaplembi, ki jo izda druga država članica v 

okviru kazenskih, civilnih in upravnih 

postopkov. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) „odredba o zaplembi“ pomeni 

dokončno kazen ali ukrep, ki ga je izreklo 

sodišče po zaključku postopkov v zvezi s 

kaznivim dejanjem, kar vodi k 

dokončnemu odvzemu premoženja fizične 

ali pravne osebe; 

(1) „odredba o zaplembi“ pomeni 

dokončno kazen ali ukrep, ki ga je izreklo 

sodišče ali pristojni organ po zaključku 

postopkov v zvezi s kaznivim dejanjem, 

prekrškom ali upravnim prekrškom, kar 

vodi k dokončnemu odvzemu premoženja 

fizične ali pravne osebe; 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) „premoženjska korist“ pomeni 

kakršno koli gospodarsko korist, 

neposredno ali posredno pridobljeno s 

(4) „premoženjska korist“ pomeni 

kakršno koli gospodarsko korist, 

neposredno ali posredno pridobljeno s 
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kaznivim dejanjem; predstavlja lahko 

kakršno koli obliko premoženja ter 

vključuje vsakršno nadaljnje ponovno 

vlaganje ali preoblikovanje neposredne 

premoženjske koristi in vse koristi, ki 

imajo določeno vrednost; 

kaznivim dejanjem, prekrškom ali 

upravnim prekrškom; predstavlja lahko 

kakršno koli obliko premoženja ter 

vključuje vsakršno nadaljnje ponovno 

vlaganje ali preoblikovanje neposredne 

premoženjske koristi in vse koristi, ki 

imajo določeno vrednost; 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „predmeti, ki so bili uporabljeni za 

kazniva dejanja“ pomenijo kakršno koli 

premoženje, ki se uporablja ali je na 

kakršen koli način v celoti ali delno 

namenjeno storitvi kaznivih dejanj; 

(5) „predmeti, ki so bili uporabljeni za 

kazniva dejanja“ pomenijo katero koli 

premoženje, ki se uporablja ali je na 

kakršen koli način, v celoti ali delno 

namenjeno storitvi kaznivega dejanja, 

prekrška ali upravnega prekrška; 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) „država izdajateljica“ pomeni 

državo članico, v kateri se v okviru 

kazenskih postopkov izda odredba o 

zamrznitvi ali zaplembi; 

(6) „država izdajateljica“ pomeni 

državo članico, v kateri se v okviru 

kazenskih, civilnih in upravnih postopkov 

izda odredba o zamrznitvi ali zaplembi; 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka a – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) kateri koli drug pristojni organ, ki 

ga opredeli država izdajateljica in je 

pristojen, da v kazenskih postopkih odredi 

zamrznitev premoženja ali izvrši odredbo o 

zamrznitvi v skladu z nacionalno 

(2) kateri koli drug pristojni organ, ki 

ga opredeli država izdajateljica in je 

pristojen, da v kazenskih, civilnih in 

upravnih postopkih odredi zamrznitev 

premoženja ali izvrši odredbo o zamrznitvi 
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zakonodajo. Poleg tega odredbo o 

zamrznitvi, preden se posreduje 

izvršitvenemu organu in po proučitvi njene 

skladnosti s pogoji za izdajo take odredbe 

iz te uredbe, zlasti pogoji iz člena 13(1), 

potrdi sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik 

ali državni tožilec države izdajateljice. 

Kadar tak organ potrdi odredbo, se lahko 

obravnava tudi kot organ izdajatelj za 

namene posredovanja odredbe; 

v skladu z nacionalno zakonodajo. Poleg 

tega odredbo o zamrznitvi, preden se 

posreduje izvršitvenemu organu in po 

proučitvi njene skladnosti s pogoji za 

izdajo take odredbe iz te uredbe, zlasti 

pogoji iz člena 13(1), potrdi sodnik, 

sodišče, preiskovalni sodnik ali državni 

tožilec države izdajateljice. Kadar tak 

organ potrdi odredbo, se lahko obravnava 

tudi kot organ izdajatelj za namene 

posredovanja odredbe; 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) v smislu odredbe o zaplembi 

pristojni organ, ki ga opredeli država 

izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih 

postopkih izvrši odredbo o zaplembi, ki jo 

izda sodišče v skladu z nacionalno 

zakonodajo; 

(b) v smislu odredbe o zaplembi 

pristojni organ, ki ga opredeli država 

izdajateljica in je pristojen, da v kazenskih, 

civilnih in upravnih postopkih izvrši 

odredbo o zaplembi, ki jo izda sodišče v 

skladu z nacionalno zakonodajo; 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– računalniška kriminaliteta, – kibernetska kriminaliteta, 

 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– rasizem in ksenofobija, – rasizem, ksenofobija in 

antisemitizem, 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – zloraba trga, 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 21 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – manipulacija indeksov, ki se 

uporabljajo kot referenčne vrednosti v 

finančnih instrumentih in finančnih 

pogodbah ali za merjenje uspešnosti 

investicijskih skladov, 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 – alinea 21 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 – manipulacija trgov finančnih 

instrumentov, 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Odredba o zamrznitvi ali zaplembi 

privede do izvršitve brez preverjanja 

dvojne kaznivosti dejanj, če ta dejanja, za 

katera je bila taka odredba izdana, 

predstavljajo eno ali več naslednjih 
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kaznivih dejanj, kot jih opredeljuje 

zakonodaja države izdajateljice, in se v 

državi izdajateljici kaznujejo z najvišjo 

zagroženo zaporno kaznijo najmanj dveh 

let: 

 – davčna goljufija, 

 – huda davčna goljufija, 

 – davčna utaja. 

 

 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Na Komisijo se prenese pooblastilo 

za sprejemanje delegiranih aktov v skladu 

s členom 37 v zvezi z rednim 

posodabljanjem seznama kaznivih dejanj 

iz odstavka 1. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka f 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) v primeru iz člena 3(2) ravnanje, na 

katerem temelji odredba o zaplembi, ni 

kaznivo dejanje po zakonodaji države 

izvršiteljice. Vendar se v povezavi z davki 

ali drugimi dajatvami, carinami in 

deviznim poslovanjem izvršitev odredbe o 

zaplembi ne zavrne iz razloga, da 

zakonodaja države izvršiteljice ne nalaga 

enakih davkov ali drugih dajatev ali da ne 

vključuje enakih pravil glede davkov, 

drugih dajatev ter carinskih in deviznih 

predpisov kot zakonodaja države 

izdajateljice; 

(f) v primeru iz člena 3(2) ravnanje, na 

katerem temelji odredba o zaplembi, ni 

kaznivo dejanje po zakonodaji države 

izvršiteljice. Vendar se v povezavi z davki 

ali drugimi dajatvami, carinami in 

deviznim poslovanjem izvršitev odredbe o 

zaplembi ne zavrne iz razloga, da 

zakonodaja države izvršiteljice ne nalaga 

enakih davkov ali drugih dajatev ali da ne 

vključuje enakih pravil ali kaznivih dejanj 

glede davkov, drugih dajatev ter carinskih 

in deviznih predpisov kot zakonodaja 

države izdajateljice; 
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Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V primerih iz odstavka 1 se 

izvršitveni organ pred odločitvijo o 

popolnem ali delnem nepriznanju in 

neizvršitvi odredbe o zaplembi posvetuje z 

organom izdajateljem na kakršen koli 

ustrezen način in po potrebi od njega 

zahteva, da nemudoma predloži potrebne 

informacije. 

2. V primerih iz odstavka 1 se 

izvršitveni organ pred odločitvijo o 

popolnem ali delnem nepriznanju in 

neizvršitvi odredbe o zaplembi posvetuje z 

organom izdajateljem na kakršen koli 

ustrezen način, ki omogoča pisni zapis, in 

po potrebi od njega zahteva, da nemudoma 

predloži potrebne informacije. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 20 – odstavek 1 – točka 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(4) Vendar se ta točka uporablja samo, 

kadar bi taka odredba imela prednost pred 

nadaljnjimi nacionalnimi odredbami o 

zamrznitvi v kazenskih postopkih po 

nacionalni zakonodaji. 

(4) Vendar se ta točka uporablja samo, 

kadar bi taka odredba imela prednost pred 

nadaljnjimi nacionalnimi odredbami o 

zamrznitvi v kazenskih, civilnih ali 

upravnih postopkih po nacionalni 

zakonodaji. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Država izvršiteljica upravlja 

zamrznjeno ali zaplenjeno premoženje za 

preprečitev zmanjšanja njegove vrednosti 

in v skladu s členom 10 Direktive 

2014/42/EU. 

1. Država izvršiteljica upravlja 

zamrznjeno ali zaplenjeno premoženje za 

preprečitev zmanjšanja njegove vrednosti 

in v skladu s členom 10 Direktive 

2014/42/EU. Država članica izvršiteljica 

ustrezno oceni vse zaplenjeno blago. 

Pravosodni organ lahko za zaščito 

sredstev, ki so predmet zasega ali 

zaplembe, uporabi delavce v pravni stroki, 

ki opravljajo javno funkcijo, na primer 
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notarje. 

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če znesek, pridobljen z izvršitvijo 

odredbe o zaplembi, znaša več kot 10 000 

EUR, država izvršiteljica prenese 50 % 

zneska na državo izdajateljico. 

(b) če znesek, pridobljen z izvršitvijo 

odredbe o zaplembi, znaša več kot 

10 000 EUR, država izvršiteljica prenese 

75 % zneska na državo izdajateljico, od 

česar odšteje stroške izvršitve odredbe o 

zaplembi, ki pa ne smejo preseči 50 % 

tega zneska. 

 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 1 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija Evropskemu parlamentu, 

Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru 

predloži letno poročilo, v katerem so 

zbrani prejeti statistični podatki skupaj s 

primerjalno analizo. 

 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek -1 (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Komisija do [eno leto po začetku 

uporabe te uredbe] Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Evropskemu 

ekonomsko-socialnemu odboru predloži 

oceno statističnih podatkov in učinka 

odredb o preventivni zaplembi ter posledic 

za čezmejno sodelovanje v primerih, 
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kadar te odredbe veljajo za vse države 

članice. 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 12 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

– računalniška kriminaliteta, – kibernetska kriminaliteta, 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

□  rasizem in ksenofobija, □  rasizem, ksenofobija in 

antisemitizem, 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 □  zloraba trga, 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 21 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 □ manipulacija indeksov, ki se 

uporabljajo kot referenčne vrednosti v 

finančnih instrumentih in finančnih 

pogodbah ali za merjenje uspešnosti 

investicijskih skladov, 

 



 

AD\1137449SL.docx 15/17 PE608.163v02-00 

 SL 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Priloga I – oddelek H – točka 3 – alinea 21 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 □ manipulacija trgov finančnih 

instrumentov, 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Priloga I – oddelek H – točka 3 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Ali se kaznivo dejanje, zaradi 

katerega je bila izdana odredba o 

zaplembi, v državi izdajateljici v skladu z 

njeno zakonodajo kaznuje z najvišjo 

zagroženo zaporno kaznijo ali varnostnim 

ukrepom odvzema prostosti najmanj dveh 

let in je navedeno na spodnjem seznamu 

kaznivih dejanj? (označite ustrezno 

okence) 

 – davčna goljufija, 

 – huda davčna goljufija, 

 – davčna utaja. 
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