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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande 

ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) På området för finansiella tjänster 

föreskriver ett flertal unionsrättsakter som 

gäller de finansiella marknaderna beslut 

om frysning och förverkande som 

sanktioner för finansinstitut. Effektivt 

gränsöverskridande samarbete mellan 

brottmålsdomstolar och andra behöriga 

nationella myndigheter är av största vikt 

när det gäller stabilitet och tilltro till 

unionens finansiella system. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Även om ömsesidigt erkännande 

av beslut om frysning och förverkande i 

unionen är ett viktigt steg i kampen mot 

brottslighet, finns det en stor mängd 

orapporterade och obeskattade tillgångar 

i tredjeländer utanför unionen. En 

övergripande plan för att avskräcka 

överföring av tillgångar till tredjeländer 

och finna effektiva sätt att driva in dem 

skulle innebära ett stort steg framåt. 

 

 



 

PE608.163v02-00 4/18 AD\1137449SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Det är viktigt att underlätta 

ömsesidigt erkännande och verkställighet 

av beslut om att frysa och förverka 

egendom genom att fastställa regler som 

ålägger en medlemsstat att på sitt 

territorium erkänna och verkställa beslut 

som har utfärdats av en annan medlemsstat 

i samband med ett straffrättsligt 

förfarande. 

(12) Det är viktigt att underlätta 

ömsesidigt erkännande och verkställighet 

av beslut om att frysa och förverka 

egendom genom att fastställa regler som 

ålägger en medlemsstat att på sitt 

territorium erkänna och verkställa beslut 

som har utfärdats av en annan medlemsstat 

i samband med straffrättsliga, 

civilrättsliga och förvaltningsrättsliga 

förfaranden. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Denna förordning bör tillämpas på 

alla beslut om förverkande som meddelats 

av en domstol efter rättegång på grund av 

brottslig gärning och alla beslut om 

frysning som utfärdats för att möjliggöra 

ett eventuellt senare förverkande. Den bör 

därför omfatta alla slag av beslut som 

omfattas av direktiv 2014/42/EU, liksom 

andra slag av beslut som utfärdats utan 

slutlig fällande dom inom ramen för 

straffrättsliga förfaranden. Denna 

förordning bör inte tillämpas på beslut om 

frysning och förverkande som utfärdats 

inom ramen för civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga förfaranden. 

(13) Denna förordning bör tillämpas på 

alla beslut om förverkande som meddelats 

av en domstol eller en behörig myndighet 

efter rättsförfaranden till följd av 

straffrättsliga, civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga brott, och alla beslut 

om frysning som utfärdats för att 

möjliggöra ett eventuellt senare 

förverkande. Den bör därför omfatta alla 

slag av beslut som omfattas av direktiv 

2014/42/EU, liksom andra slag av beslut 

som utfärdats utan slutlig fällande dom 

inom ramen för straffrättsliga, civilrättsliga 

eller förvaltningsrättsliga förfaranden. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Denna förordning bör omfatta 

beslut om förverkande och beslut om 

frysning som avser de brott som omfattas 

av direktiv 2014/42/EU samt beslut som 

avser andra brott. Brotten bör därför inte 

begränsas till områdena med särskilt 

allvarlig brottslighet med ett 

gränsöverskridande inslag, eftersom artikel 

82 i EUF-fördraget inte kräver en sådan 

begränsning för åtgärder som fastställer 

regler och förfaranden för att säkerställa 

ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar. 

(14) Denna förordning bör omfatta 

beslut om förverkande och beslut om 

frysning som avser de brott som omfattas 

av direktiv 2014/42/EU samt beslut som 

avser andra brott. Brotten bör därför inte 

begränsas till områdena med särskilt 

allvarliga brott med ett gränsöverskridande 

inslag, eftersom artikel 82 i EUF-fördraget 

inte kräver en sådan begränsning för 

åtgärder som fastställer regler och 

förfaranden för att säkerställa ömsesidigt 

erkännande av brottmålsdomar. 

Skattebedrägeri, grovt skattebedrägeri och 

skatteundandragande är exempel på 

särskilt allvarliga gränsöverskridande 

brott som bör tas med i förteckningen över 

brott som omfattas av denna förordning. 

Eftersom sådana brott i vissa 

medlemsstater inte är belagda med 

fängelsestraff på upp till minst tre år bör 

emellertid det maximala fängelsestraffet 

sänkas till två år för dessa specifika brott. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Vid tillämpningen av denna 

förordning bör hänsyn tas till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 

2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 

2016/80034 och (EU) 2016/191935, som 

avser processuella rättigheter i 

straffrättsliga förfaranden. 

(18) Vid tillämpningen av denna 

förordning bör hänsyn tas till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/64/EU30, 2012/13/EU31, 

2013/48/EU32, (EU) 2016/34333, (EU) 

2016/80034 och (EU) 2016/191935, som 

avser processuella rättigheter i 

straffrättsliga förfaranden, och 

unionsrättsakter avseende 

finansmarknader. Om förverkande utan 

föregående fällande dom utgör 

förebyggande förverkande efter rättegång 

på grund av brottslig verksamhet, är det 

ytterst viktigt att följande stränga villkor 

är uppfyllda: förverkande utan 

föregående fällande dom får endast 
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utdömas utifrån en begränsad förteckning 

över möjliga fall som fastställs i lag, 

såsom misstänkta för organiserad 

brottslighet eller terrorism, dessutom bör 

det straffrättsliga förfarandet visa att 

egendomens ursprung inte kan bestyrkas 

och att egendomen som ska förverkas 

antingen är oproportionerlig i förhållande 

till den deklarerade inkomsten eller till 

den utförda verksamheten eller är av 

olagligt ursprung eller resultatet av 

återinvestering av vinning av brott, och 

det bör finnas verkningsfulla 

rättssäkerhetsgarantier för att se till att de 

som är föremål för förverkande utan 

föregående fällande dom har rätt till en 

rättvis rättegång och rätt till ett effektivt 

rättsmedel och att principen om 

oskuldspresumtion respekteras. 

__________________ __________________ 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om 

rätt till tolkning och översättning vid 

straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 

26.10.2010, s. 1). 

30 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/64/EU av den 20 oktober 2010 om 

rätt till tolkning och översättning vid 

straffrättsliga förfaranden (EUT L 280, 

26.10.2010, s. 1). 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten 

till information vid straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1). 

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten 

till information vid straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1). 

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om 

rätt till tillgång till försvarare i 

straffrättsliga förfaranden och förfaranden i 

samband med en europeisk 

arresteringsorder samt om rätt att få en 

tredje part underrättad vid frihetsberövande 

och rätt att kontakta tredje parter och 

konsulära myndigheter under 

frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, 

s. 1). 

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2013/48/EU av den 22 oktober 2013 om 

rätt till tillgång till försvarare i 

straffrättsliga förfaranden och förfaranden i 

samband med en europeisk 

arresteringsorder samt om rätt att få en 

tredje part underrättad vid frihetsberövande 

och rätt att kontakta tredje parter och 

konsulära myndigheter under 

frihetsberövandet (EUT L 294, 6.11.2013, 

s. 1). 

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om 

förstärkning av vissa aspekter av 

oskuldspresumtionen och av rätten att 

närvara vid rättegången i straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1). 

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/343 av den 9 mars 2016 om 

förstärkning av vissa aspekter av 

oskuldspresumtionen och av rätten att 

närvara vid rättegången i straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 65, 11.3.2016, s. 1). 
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34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om 

rättssäkerhetsgarantier för barn som är 

misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1). 

34 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/800 av den 11 maj 2016 om 

rättssäkerhetsgarantier för barn som är 

misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga 

förfaranden (EUT L 132, 21.5.2016, s. 1). 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 

om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i 

straffrättsliga förfaranden och för 

eftersökta personer i förfaranden i samband 

med en europeisk arresteringsorder (EUT L 

297, 4.11.2016, s. 1). 

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 

om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i 

straffrättsliga förfaranden och för 

eftersökta personer i förfaranden i samband 

med en europeisk arresteringsorder (EUT L 

297, 4.11.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Denna förordning föreskriver de 

regler enligt vilka en medlemsstat på sitt 

territorium ska erkänna och verkställa ett 

beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande som utfärdats av en annan 

medlemsstat i samband med ett 

straffrättsligt förfarande. 

1. Denna förordning föreskriver de 

regler enligt vilka en medlemsstat på sitt 

territorium ska erkänna och verkställa ett 

beslut om frysning eller ett beslut om 

förverkande som utfärdats av en annan 

medlemsstat i samband med straffrättsliga, 

civilrättsliga och förvaltningsrättsliga 

förfaranden. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) beslut om förverkande: en slutlig 

påföljd eller åtgärd som har beslutats av en 

domstol efter rättegång på grund av en 

brottslig gärning, som innebär slutligt 

berövande av egendom från en fysisk eller 

juridisk person. 

(1) beslut om förverkande: en slutlig 

påföljd eller åtgärd som har beslutats av en 

domstol eller en behörig myndighet efter 

rättsförfaranden till följd av 

straffrättsliga, civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga brott och som 

innebär slutligt berövande av egendom från 

en fysisk eller juridisk person. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) vinning: varje ekonomisk fördel 

som direkt eller indirekt härrör från ett 

brott; den kan bestå av alla former av 

egendom och innefattar all efterföljande 

återinvestering eller omvandling av direkt 

vinning och eventuella värdefulla fördelar. 

(4) vinning: varje ekonomisk fördel 

som direkt eller indirekt härrör från ett 

straffrättsligt, civilrättsligt eller 

förvaltningsrättsligt brott; den kan bestå av 

alla former av egendom och innefattar all 

efterföljande återinvestering eller 

omvandling av direkt vinning och 

eventuella värdefulla fördelar. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) hjälpmedel: all slags egendom som 

på något sätt, helt eller delvis, använts eller 

varit avsedd att användas för att begå ett 

eller flera brott. 

(5) hjälpmedel: all slags egendom som 

på något sätt, helt eller delvis, använts eller 

varit avsedd att användas för att begå ett 

straffrättsligt, civilrättsligt eller 

förvaltningsrättsligt brott. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) utfärdande stat: den medlemsstat 

där ett beslut om frysning eller förverkande 

har utfärdats i samband med ett 

straffrättsligt förfarande. 

(6) utfärdande stat: den medlemsstat 

där ett beslut om frysning eller förverkande 

har utfärdats i samband med straffrättsliga, 

civilrättsliga eller förvaltningsrättsliga 

förfaranden. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 8 – led a – led 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) varje annan behörig myndighet, 

enligt den utfärdande statens definition, 

som i straffrättsliga förfaranden har 

behörighet att besluta om frysning av 

egendom eller om verkställighet av ett 

beslut om frysning av egendom i enlighet 

med nationell lagstiftning. Dessutom ska 

beslutet om frysning, efter prövning av 

dess överensstämmelse med villkoren för 

utfärdande av ett sådant beslut enligt denna 

förordning, särskilt villkoren i artikel 13.1, 

och innan den översänds till den 

verkställande myndigheten, godkännas av 

en domare, domstol, undersökningsdomare 

eller allmän åklagare i den utfärdande 

staten. Om beslutet har godkänts av en 

sådan myndighet, får den myndigheten 

också betraktas som en utfärdande 

myndighet med avseende på översändandet 

av beslutet, 

(2) varje annan behörig myndighet, 

enligt den utfärdande statens definition, 

som i straffrättsliga, civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga förfaranden har 

behörighet att besluta om frysning av 

egendom eller om verkställighet av ett 

beslut om frysning av egendom i enlighet 

med nationell lagstiftning. Dessutom ska 

beslutet om frysning, efter prövning av 

dess överensstämmelse med villkoren för 

utfärdande av ett sådant beslut enligt denna 

förordning, särskilt villkoren i artikel 13.1, 

och innan den översänds till den 

verkställande myndigheten, godkännas av 

en domare, domstol, undersökningsdomare 

eller allmän åklagare i den utfärdande 

staten. Om beslutet har godkänts av en 

sådan myndighet, får den myndigheten 

också betraktas som en utfärdande 

myndighet med avseende på översändandet 

av beslutet, 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 8 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) i fråga om ett beslut om 

förverkande, en behörig myndighet, enligt 

den utfärdande statens definition, som i 

straffrättsliga förfaranden har behörighet 

att verkställa ett beslut om förverkande 

som har utfärdats av en domstol i enlighet 

med nationell lagstiftning. 

(b) i fråga om ett beslut om 

förverkande, en behörig myndighet, enligt 

den utfärdande statens definition, som i 

straffrättsliga, civilrättsliga eller 

förvaltningsrättsliga förfaranden har 

behörighet att verkställa ett beslut om 

förverkande som har utfärdats av en 

domstol i enlighet med nationell 

lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 12 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– IT-brottslighet. – It-brottslighet. 

 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– Rasism och främlingsfientlighet. – Rasism, främlingsfientlighet och 

antisemitism. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 21a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Marknadsmissbruk. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 21b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Manipulering av index som 

används som riktmärken i finansiella 

instrument och finansiella kontrakt eller 

för att mäta investeringsfonders resultat. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 21c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 – Manipulering av marknader i 



 

AD\1137449SV.docx 11/18 PE608.163v02-00 

 SV 

finansiella instrument. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Ett beslut om frysning eller 

förverkande ska verkställas utan kontroll 

av dubbel straffbarhet om de gärningar 

som föranleder beslutet om frysning eller 

förverkande utgör ett eller flera av 

följande brott, enligt definitionen i den 

utfärdande statens lagstiftning, och de i 

den utfärdande staten bestraffas med ett 

fängelsestraff på minst två år: 

 – Skattebedrägeri. 

 – Grovt skattebedrägeri. 

 – Skatteundandragande. 

 

 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 37 avseende den regelbundna 

uppdateringen av brottsförteckningen i 

punkt 1. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) i något av de fall som avses i artikel (f) i något av de fall som avses i artikel 



 

PE608.163v02-00 12/18 AD\1137449SV.docx 

SV 

3.2, den gärning som ligger till grund för 

beslutet om förverkande inte utgör ett brott 

enligt den verkställande statens 

lagstiftning; när det gäller skatter eller 

avgifter, tullar och valutatransaktioner får 

dock verkställighet av beslutet om 

förverkande inte vägras på den grunden att 

den verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller samma 

slags regler om skatter, avgifter, tullar och 

valutatransaktioner som den utfärdande 

statens lagstiftning, 

3.2, den gärning som ligger till grund för 

beslutet om förverkande inte utgör ett brott 

enligt den verkställande statens 

lagstiftning; när det gäller skatter eller 

avgifter, tullar och valutatransaktioner får 

dock verkställighet av beslutet om 

förverkande inte vägras på den grunden att 

den verkställande statens lagstiftning inte 

föreskriver samma slags skatter eller 

avgifter eller att den inte innehåller samma 

slags regler eller brott i fråga om skatter, 

avgifter, tullar och valutatransaktioner som 

den utfärdande statens lagstiftning, 

 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I de fall som avses i punkt 1 ska 

den verkställande myndigheten, innan den 

beslutar att helt eller delvis inte erkänna 

och verkställa ett beslut om förverkande, 

på lämpligt sätt samråda med den 

utfärdande myndigheten och om lämpligt 

anmoda den utfärdande myndigheten att 

utan dröjsmål tillhandahålla alla 

nödvändiga uppgifter. 

2. I de fall som avses i punkt 1 ska 

den verkställande myndigheten, innan den 

beslutar att helt eller delvis inte erkänna 

och verkställa ett beslut om förverkande, 

på ett lämpligt sätt som ger någon form av 

utskrift eller avskrift, samråda med den 

utfärdande myndigheten och om lämpligt 

anmoda den utfärdande myndigheten att 

utan dröjsmål tillhandahålla alla 

nödvändiga uppgifter. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 20 – punkt 1 – led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Denna punkt ska dock tillämpas 

endast om ett sådant beslut skulle ha 

prioritet över senare nationella beslut om 

frysning vid straffrättsliga förfaranden 

enligt nationell lagstiftning. 

(4) Denna punkt ska dock tillämpas 

endast om ett sådant beslut skulle ha 

prioritet över senare nationella beslut om 

frysning vid straffrättsliga, civilrättsliga 

eller förvaltningsrättsliga förfaranden 

enligt nationell lagstiftning. 
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Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Den verkställande staten ska 

förvalta den frysta eller förverkade 

egendomen med syftet att förhindra att den 

minskar i värde och i enlighet med artikel 

10 i direktiv 2014/42/EU. 

1. Den verkställande staten ska 

förvalta den frysta eller förverkade 

egendomen med syftet att förhindra att den 

minskar i värde och i enlighet med artikel 

10 i direktiv 2014/42/EU. En korrekt 

värdering av alla beslagtagna varor ska 

utföras av den verkställande 

medlemsstaten. För att garantera att 

tillgångar som är föremål för 

beslagtagande eller förverkande skyddas, 

får den rättsliga myndigheten använda 

jurister som anförtrotts offentliga 

uppdrag, t.ex. notarier. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro ska den 

verkställande staten överföra 50 % av 

beloppet till den utfärdande staten. 

(b) Om det belopp som erhållits vid 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande överstiger 10 000 euro, ska 

den verkställande staten överföra 75 % av 

beloppet minus kostnaderna för 

verkställigheten av beslutet om 

förverkande, utan att överstiga 50 % av 

beloppet, till den utfärdande staten. 

 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 1a. Kommissionen ska årligen 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet, till rådet och till 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén med en sammanställning av 

insamlad statistik tillsammans med en 

jämförande analys. 

 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt -1 (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Senast den ... [ett år efter datumet 

för tillämpning av denna förordning] ska 

kommissionen lägga fram en utvärdering 

för Europaparlamentet, för rådet och för 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén av statistik och effekter 

avseende förebyggande beslut om 

förverkande och av konsekvenser av 

gränsöverskridande samarbete i händelse 

av utvidgning av dessa beslut till alla 

medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– IT-brottslighet – It-brottslighet. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

□  Rasism och främlingsfientlighet. □  Rasism, främlingsfientlighet och 

antisemitism. 
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Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 21a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 □  Marknadsmissbruk. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 21b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 □ Manipulering av index som 

används som riktmärken i finansiella 

instrument och finansiella kontrakt eller 

för att mäta investeringsfonders resultat. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3 – strecksats 21c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 □ Manipulering av marknader i 

finansiella instrument. 

 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Bilaga I – avsnitt H – led 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Bestraffas det brott för vilket 

beslutet om förverkande utfärdas i den 

utfärdande staten med fängelse eller 

annan frihetsberövande åtgärd i minst två 

år enligt den utfärdande statens 
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lagstiftning och ingår det i den 

förteckning över brott som anges nedan? 

(markera relevant ruta) 

 – Skattebedrägeri 

 – Grovt skattebedrägeri 

 – Skatteundandragande 
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