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Avalik konsultatsioon ELi poliitikaalgatuste 
kohta vara sissenõudmise ja konfiskeerimise 
kohta

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.

Sissejuhatus

Organiseeritud kuritegevus, mis on oma läbipaistmatuse tõttu avalikkuse eest varjatud, kujutab endast 
märkimisväärset ohtu Euroopa kodanikele, ettevõtjatele, riigiasutustele ning majandusele tervikuna. Nagu 
on rõhutatud viimases , Euroopa Liidu raske ja organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnangus
tegutsevad kuritegelikud organisatsioonid kõikides liikmesriikides. Organiseeritud kuritegevust 
iseloomustab võrgustikustruktuur, milles kurjategijatevaheline koostöö on kiiresti muutuv, süstemaatiline ja 
tulu saamisele orienteeritud.

Komisjon võttis 14. aprillil 2021 vastu , mis organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise strateegia
keskendub neljale prioriteedile: 1) õiguskaitse- ja õigusalase koostöö edendamine, 2) tulemuslikumate 
uurimiste korraldamine, et lõhkuda organiseeritud kuritegelikke struktuure, 3) organiseeritud kuritegevuse 
kaudu saadud tulu konfiskeerimine - rahavoo jälgimise põhimõte ning 4) õiguskaitse ja kohtusüsteemi 
digitaalajastuga vastavusse viimine.

Peaaegu kõigi raske ja organiseeritud kuritegevuse vormide puhul on peamiseks motivatsiooniks rahaline 
kasu. andmete kohaselt moodustas 2019. aastal üheksal Euroopa Liidu suurimal kuritegelikul Viimaste 
turul saadud kriminaaltulu 139 miljardit eurot, mis vastab 1%-le liidu sisemajanduse koguproduktist. 
Vaatamata kasumil põhineva motivatsiooni äratundmisele ning ohule, mida raske ja organiseeritud 
kuritegevus endast kujutab, Europoli hinnangul vaid 2% kriminaaltulust ja 1% arestitakse ELis 
konfiskeeritakse. Nii madalad arestimis- ja konfiskeerimismäärad võimaldavad organiseeritud kuritegelikel 
ühendustel kasutada oma suurt ebaseaduslikku kasumit seaduslikku majandustegevusse ja avaliku sektori 
asutustesse sisseimbumiseks, muu hulgas korruptsiooni teel, õõnestades õigusriiki ja põhiõigusi ning 
kahjustades inimeste õigust turvalisusele ja nende usaldust ametiasutuste vastu.

Praegune vara sissenõudmise ja konfiskeerimise ELi raamistik tugineb kahele peamisele õigusaktile, mida 
täiendab määrus (EL) 2018/1805, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust 
tunnustamist: i) direktiiv 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta 
Euroopa Liidus ja ii) nõukogu otsus 2007/845/JSK, mis käsitleb kriminaaltulu jälitamise talituste vahelist 
koostööd.

Määrust (EL) 2018/1805, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist, 
kohaldatakse kõikide arestimis- või konfiskeerimisotsuste suhtes, mis on tehtud kriminaalasjades 
läbiviidavate menetluste raames, hõlmates seega konfiskeerimist süüdimõistva kohtuotsuse alusel ja 
konfiskeerimist ilma süüdimõistva kohtuotsuseta. Direktiivis 2014/42/EL on sätestatud miinimumnormid, 
mille alusel võib kogu Euroopa Liidus kuriteovahendeid ja kriminaaltulu arestida ja konfiskeerida, samas kui 
nõukogu otsusega 2007/845/JSK nõutakse liikmesriikidelt riiklike kriminaaltulu jälitamise talituste loomist 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/14042021_eu_strategy_to_tackle_organised_crime_2021-2025_com-2021-170-1_en.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2837/64101
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/does-crime-still-pay
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või määramist eesmärgiga hõlbustada sellise kuritegelikul teel saadud tulu või kuritegevusega seotud muu 
vara tuvastamist ja päritolu kindlakstegemist, mille kohta võidakse teha vara arestimise otsus koos valduse 
ülevõtmisega või ilma selleta või konfiskeerimise otsus.

Käesolev avalik konsultatsioon käsitleb direktiivi 2014/42/EL ja nõukogu otsuse 2007/845/JSK 
läbivaatamist, andes kodanikele ja sidusrühmadele võimaluse avaldada oma arvamust vara 
sissenõudmise ja konfiskeerimisega seotud praeguste ja võimalike probleemide kohta ELis, sealhulgas 
võimaluste kohta olemasolevat raamistikku ühtlustada, täiustada, arendada, ajakohastada ja lihtsustada. 
Käesolev avalik konsultatsioon annab kodanikele ja sidusrühmadele ka võimaluse avaldada arvamust 
direktiivi 2014/42/EL ja nõukogu otsuse 2007/845/JSK hindamise kohta.

Teie andmed

Minu vastus on järgmises keeles:
bulgaaria
eesti
hispaania
hollandi
horvaadi
iiri
inglise
itaalia
kreeka
läti
leedu
malta
poola
portugali
prantsuse
rootsi
rumeenia
saksa
slovaki
sloveeni
soome
taani
tšehhi
ungari

*
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Vastan kui
akadeemiline asutus / teadusasutus
ettevõtjate ühendus
ettevõtja/äriorganisatsioon
tarbijaorganisatsioon
ELi kodanik
keskkonnaorganisatsioon
ELi mittekuuluva riigi kodanik
vabaühendus
avaliku sektori asutus
ametiühing
muu

Eesnimi

Perekonnanimi

E-posti aadress (ei avalikustata)

Tegevuse ulatus:
rahvusvaheline
kohalik
riiklik
piirkondlik

Valitsemistasand:
kohalik asutus
kohalik amet

Valitsemistasand:
parlament
asutus

*

*

*

*

*

*

*
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amet

Organisatsiooni nimi
kuni 255 tähemärki

Organisatsiooni suurus:
mikroorganisatsioon (1-9 töötajat)
väikeorganisatsioon (10-49 töötajat)
keskmine organisatsioon (50-249 töötajat)
suurorganisatsioon (250 või rohkem töötajat)

Organisatsioonile läbipaistvusregistris määratud tunnusnumber
kuni 255 tähemärki

Kas Teie organisatsioon on registreeritud ? See on vabatahtlik andmebaas läbipaistvusregistris
organisatsioonidele, kes soovivad mõjutada ELi otsustusprotsessi.

Päritoluriik
Märkige enda või oma organisatsiooni päritoluriik.

Afganistan Gambia Lõuna-Aafrika Saint Kitts ja 
Nevis

Ahvenamaa Ghana Lõuna-Georgia 
ja Lõuna-
Sandwichi 
saared

Saint Lucia

Albaania Gibraltar Lõuna-Korea Saint-Martin
Alžeeria Grenada Lõuna-Sudaan Saint-Pierre ja 

Miquelon
Ameerika 
Samoa

Gröönimaa Luksemburg Saint Vincent

Ameerika 
Ühendriigid

Gruusia Macau Saksamaa

Andorra Guadeloupe Madagaskar Sambia
Angola Guam Madalmaad Samoa
Anguilla Guatemala Malaisia San Marino

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Antarktis Guernsey Malawi São Tomé ja 
Príncipe

Antigua ja 
Barbuda

Guinea Maldiivid Saudi Araabia

Araabia 
Ühendemiraadid

Guinea-Bissau Mali Seišellid

Argentina Guyana Malta Senegal
Armeenia Haiti Mani saar Serbia
Aruba Heard ja 

McDonald
Maroko Sierra Leone

Aserbaidžaan Hiina Marshalli 
Saared

Singapur

Austraalia Hispaania Martinique Sint-Maarten
Austria Honduras Mauritaania Slovakkia
Bahama Hongkong Mauritius Sloveenia
Bahrein Horvaatia Mayotte Somaalia
Bangladesh Ida-Timor Mehhiko Soome
Barbados Iirimaa Mikroneesia Sri Lanka
Belau Iisrael Moldova Sudaan
Belgia India Monaco Suriname
Belize Indoneesia Mongoolia Süüria
Benin Iraak Montenegro Svalbard ja 

Jan Mayen
Bermuda Iraan Montserrat Šveits
Bhutan Island Mosambiik Taani
Boliivia Itaalia Myanmar/Birma Tadžikistan
Bonaire, Sint 
Eustatius ja 
Saba

Jaapan Namiibia Tai

Bosnia ja 
Hertsegoviina

Jamaica Nauru Taiwan

Botswana Jeemen Nepal Tansaania
Bouvet' saar Jersey Nicaragua Togo
Brasiilia Jordaania Nigeeria Tokelau
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Briti India 
ookeani ala

Jõulusaar Niger Tonga

Briti 
Neitsisaared

Kaimanisaared Niue Trinidad ja 
Tobago

Brunei Kambodža Norfolki saar Tšaad
Bulgaaria Kamerun Norra Tšehhi
Burkina Faso Kanada Omaan Tšiili
Burundi Kasahstan Paapua Uus-

Guinea
Tuneesia

Cabo Verde Katar Pakistan Türgi
Clipperton Keenia Palestiina Türkmenistan
Colombia Kesk-Aafrika 

Vabariik
Panama Turks ja 

Caicos
Cooki saared Kiribati Paraguay Tuvalu
Costa Rica Komoorid Peruu Uganda
Côte d’Ivoire Kongo 

Demokraatlik 
Vabariik

Pitcairn Ühendkuningrii
k

Curaçao Kongo Vabariik Põhja-Korea Ühendriikide 
hajasaared

Djibouti Kookossaared Põhja-
Makedoonia

Ühendriikide 
Neitsisaared

Dominica Kõrgõzstan Põhja-
Mariaanid

Ukraina

Dominikaani 
Vabariik

Kosovo Poola Ungari

Ecuador Kreeka Portugal Uruguay
Eesti Küpros Prantsuse 

Antarktilised ja 
Lõunaalad

Usbekistan

Egiptus Kuuba Prantsuse 
Guajaana

Uus-
Kaledoonia

Ekvatoriaal-
Guinea

Kuveit Prantsuse 
Polüneesia

Uus-Meremaa

El Salvador Lääne-Sahara Prantsusmaa Valgevene
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Eritrea Laos Puerto Rico Vanuatu
Eswatini Läti Réunion Vatikani 

Linnriik
Etioopia Leedu Rootsi Venemaa
Fääri saared Lesotho Rumeenia Venezuela
Falklandi saared Libeeria Rwanda Vietnam
Fidži Liechtenstein Saalomoni 

Saared
Wallis ja 
Futuna

Filipiinid Liibanon Saint-
Barthélemy

Zimbabwe

Gabon Liibüa Saint Helena, 
Ascension ja 
Tristan da 
Cunha

Komisjon avaldab kõik selle avaliku konsultatsiooni raames laekunud vastused. Saate valida, kas nõustute 
oma andmete avaldamisega või eelistate jääda vastuse avaldamisel anonüümseks. Läbipaistvuse 
huvides avaldatakse alati vastaja liik (näiteks „ettevõtjate ühendus“, „tarbijaorganisatsioon“ või 
„ELi kodanik“), päritoluriik, organisatsiooni nimi ja suurus ning sellele läbipaistvusregistris 

 Valige enda jaoks kõige sobivamad määratud tunnusnumber. Teie e-posti aadressi ei avaldata.
privaatsussätted. Vaikimisi kasutatavad privaatsussätted olenevad sellest, kellena vastatakse (vastaja liik).

Privaatsussätted
Komisjon avaldab selle avaliku konsultatsiooni raames laekunud vastused. Saate valida, kas andmed avalikustada 
või jääda anonüümseks.

Jään anonüümseks.
Avaldatakse vastaja liik, päritoluriik ja esitatud vastus muutmata kujul. Teie 
nime ei avaldata. Palun ärge esitage vastuses oma isikuandmeid.
Luban andmed avalikustada.
Avaldatakse nimi, vastaja liik, päritoluriik ja esitatud vastus.

Privaatsussätted
Komisjon avaldab selle avaliku konsultatsiooni raames laekunud vastused. Saate valida, kas andmed avalikustada 
või jääda anonüümseks.

*

*
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Jään anonüümseks.
Avaldatakse ainult organisatsiooni andmed: vastaja liik, selle organisatsiooni 
nimi, mille nimel vastati, läbipaistvusregistris määratud tunnusnumber, 
organisatsiooni suurus ja päritoluriik ning esitatud vastus muutmata kujul. 
Teie nime ei avaldata. Kui soovite jääda anonüümseks, siis ärge esitage 
vastuses oma isikuandmeid.
Luban andmed avalikustada. 
Avaldatakse organisatsiooni ja vastaja andmed: vastaja liik, selle 
organisatsiooni nimi, mille nimel vastati, läbipaistvusregistris määratud 
tunnusnumber, organisatsiooni suurus ja päritoluriik ning esitatud vastus. 
Avaldatakse ka Teie nimi.

Olen nõus .isikuandmete kaitse valdkonnas kohaldatavate sätetega

I OSA - PROBLEEMID JA EESMÄRGID

1. Kui oluline on Teie arvates, et õiguskaitseasutused teevad ELi tasandil 
koostööd võitluses raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Ebaoluline
Vähesel määral oluline
Üsna oluline
Oluline
Väga oluline
Ei oska öelda

2. Kas Teie arvates on kuritegelikul teel saadud tulu arestimine ja 
konfiskeerimine hea võimalus muuta raske ja organiseeritud kuritegevus 
vähem atraktiivseks?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Jah
Ei
Ei oska öelda

3. Europoli hinnangul arestitakse ELis vaid umbes 2% kriminaaltulust ja 1% 
konfiskeeritakse. Kas Teie arvates peaksid need määrad olema suuremad?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

*

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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Jah
Ei
Ei oska öelda

4. Millisel määral mõjutavad järgmised elemendid negatiivselt varade 
piiriülest sissenõudmist? 

Üldse 
mitte

Vähesel 
määral

Keskmisel 
määral

Suurel 
määral

Väga 
suurel 
määral

Ei 
oska 
öelda

Kuritegeliku vara tuvastamise 
madal määr

Mitte kogu tuvastatud vara ei 
arestita ja/või konfiskeerita

Arestitud ja konfiskeeritud 
kuritegelikku vara hallatakse ja 
käsutatakse puudulikult

Arestitud ja konfiskeeritud vara 
kohta ei koguta piisavalt andmeid 
või ei ole need kvaliteetsed

Kriminaaltulu jälitamise talituste 
andmekaitseraamistik ei ole 
kooskõlas andmekaitse- ja 
politseidirektiiviga (direktiiv 2016
/680)

5. Komisjon on eelnevalt kindlaks teinud mitu probleemi, mis takistavad 
kuritegeliku vara . Millisel määral mõjutavad need Teie arvates tuvastamist
kuritegeliku vara tuvastamist?

Üldse 
mitte

Vähesel 
määral

Keskmisel 
määral

Suurel 
määral

Väga 
suurel 
määral

Ei 
oska 
öelda

Kriminaaltulu jälitamise talitustel ei 
ole piisavalt tegevusvolitusi vara 
päritolu kindlakstegemiseks ja 
tuvastamiseks - näiteks puudub 
neil kiireloomuline vara arestimise 
õigus

Kriminaaltulu jälitamise talitustel 
on piiratud inim-, rahalised ja 
tehnilised ressursid

*

*

*

*

*

*

*
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Kriminaaltulu jälitamise talitustel 
on piiratud juurdepääs riiklikele 
andmebaasidele ning nad ei saa 
sellistes andmebaasides 
sisalduvat teavet ELi tasandil 
jagada

Finantsuurimisi ei algatata kõikide 
juhtumite puhul automaatselt

Puuduvad standardeeskirjad 
finantsuurimise läbiviimiseks

6. Komisjon on eelnevalt kindlaks teinud mitu probleemi, mis takistavad 
kuritegeliku vara . Millisel määral mõjutavad arestimist ja konfiskeerimist
need Teie arvates kuritegeliku vara arestimist ja konfiskeerimist?

Üldse 
mitte

Vähesel 
määral

Keskmisel 
määral

Suurel 
määral

Väga 
suurel 
määral

Ei 
oska 
öelda

Kriminaaltulu jälitamise talitused ei 
ole konfiskeerimisprotsessi 
piisavalt kaasatud

Direktiivi 2014/42/EL kohaldatakse 
ainult piiratud arvu kuritegude 
suhtes

Liikmesriigid on lisaks direktiivile 
2014/42/EL töötanud välja 
täiendavad eeskirjad Sellised 
erinevused muudavad piiriülese 
koostöö vara sissenõudmise 
valdkonnas keeruliseks, eelkõige 
seoses arestimise, ilma 
süüdimõistva kohtuotsuseta 
konfiskeerimise ning laiendatud 
konfiskeerimisega

Probleemid piiriüleste ELi asutuste 
kindlakstegemisel ja teabe 
vahetamisel

7. Komisjon on eelnevalt kindlaks teinud mitu probleemi, mis takistavad 
kuritegeliku vara . Millisel määral mõjutavad need haldamist ja käsutamist
Teie arvates kuritegeliku vara haldamist ja käsutamist?

Üldse 
mitte

Vähesel 
määral

Keskmisel 
määral

Suurel 
määral

Väga 
suurel 
määral

Ei 
oska 
öelda

*

*

*

*

*

*

*
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Varasemates vara sissenõudmise 
etappides osalenud asutuste 
vaheline teabevahetusahel sageli 
katkeb

Puuduvad ühtlustatud eeskirjad 
arestitud ja konfiskeeritud vara 
haldamise ja käsutamise kohta

Kriminaaltulu jälitamise talitused ja 
õigusasutused ei ole 
nõuetekohaselt kaasatud 
süüdimõistvale kohtuotsusele 
järgnevatesse päritolu 
kindlakstegemise ja arestimise 
toimingutesse

Piiriüleste juhtumite puhul puudub 
selgus liikmesriikidevahelise 
kulude jagamise eeskirjade osas

Arestitud ja konfiskeeritud vara 
haldamiseks ei eraldata piisavalt 
inim-, rahalisi ja tehnilisi ressursse

Puuduvad ühtlustatud eeskirjad 
kuriteoohvritele hüvitiste maksmise 
kohta

Arestitud ja konfiskeeritud vara 
puhul ei kohaldata sageli 
sotsiaalset taaskasutamist, st ei 
tagastata ühiskonnale sellelt raske 
ja organiseeritud kuritegevuse 
poolt ära võetud vara

8. Kui näete täiendavaid probleeme, mis võivad takistada vara piiriülest 
sissenõudmist ja konfiskeerimist, siis palun kirjeldage neid, märkides ära 
nende suhtelise tähtsuse. Palun täpsustage, millise vara sissenõudmise 
etapiga on see seotud, ning seda, kas sellel on üksnes rahvusvaheline või 
riiklik mõõde.

9. Milline on Teie arvates kriminaaltuluga seotud kuritegevuse areng ELis 
järgmise 5-10 aasta jooksul ilma ELi täiendava seadusandliku sekkumiseta?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Olukord halveneb: kehtivast õigusraamistikust ei piisa kuritegeliku vara 
tagasisaamiseks

*

*

*

*

*

*

*

*
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Olukord jääb samaks: kehtival õigusraamistikul on mõju kriminaaltulule, kuid 
mitte oluliselt
Olukord paraneb: kehtivast õigusraamistikust piisab kuritegeliku vara 
tagasisaamiseks
Ei oska öelda

10. Kas soovite veel midagi lisada või mainida vara sissenõudmise ja 
konfiskeerimisega seotud probleemide ja eesmärkide kohta?

II OSA - KÜSIMUSED, MIS ON SEOTUD DIREKTIIVI 2014/42/EL (KURITEOVAHENDITE JA 
KRIMINAALTULU ARESTIMISE JA KONFISKEERIMISE KOHTA EUROOPA LIIDUS) HINDAMISEGA

11. Kas Teie arvates on hetkel oluline arestida ja konfiskeerida kuritegelikul 
teel saadud tulu ja kuriteovahendeid, et võidelda raske ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Jah
Ei
Ei oska öelda

12. Millisel määral on Teie arvates osutunud direktiiv 2014/42/EL tõhusaks 
järgmistes valdkondades:

Ei 
ole 

tõhus

Vähesel 
määral 
tõhus

Tõhus
Suurel 
määral 
tõhus

Väga 
suurel 
määral 
tõhus

Ei 
oska 
öelda

Raske ja organiseeritud kuritegevuse 
vastane võitlus

Raske ja organiseeritud kuritegevuse 
vähem atraktiivseks muutmine

Vara sissenõudmise edendamine

Kuritegelikul teel saadud tulu ja 
kuriteovahendite arestimise määra 
suurenemine

Kuritegelikul teel saadud tulu ja 
kuriteovahendite konfiskeerimise 
määra suurenemine

*

*

*

*

*

*
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Arestitud ja konfiskeeritud vara tõhus 
haldamine

Piisavate kaitsemeetmete tagamine 
mõjutatud osapooltele

Sissenõutud vara sotsiaalse 
taaskasutamise edendamine

Piisava ja asjakohase statistika 
kogumine arestimise, konfiskeerimise, 
arestitud ja sissenõutud vara väärtuse 
kohta

13. Kas Teie arvates saavutati direktiivi 2014/42/EL tulemused mõistlike 
kuludega?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Jah
Ei
Ei oska öelda

14. Kas leiate, et direktiivi 2014/42/EL sätted on kooskõlas muude ELi 
asjakohaste poliitikavaldkondadega? 

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Jah
Ei
Ei oska öelda

15. Kas Teie arvates oleks ilma direktiivita 2014/42/EL olnud liikmesriikidel 
lihtsam või raskem võidelda raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu 
individuaalselt?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

See oleks olnud raskem
Veidi raskem
Ei lihtsam ega raskem
Vähesel määral lihtsam
See oleks olnud lihtsam
Ei oska öelda

16. Kas soovite direktiivi 2014/42/EL kohta veel midagi lisada või märkida?

*

*

*

*

*

*

*
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III OSA - KÜSIMUSED, MIS KÄSITLEVAD NÕUKOGU OTSUSE 2007/845/JSK (KRIMINAALTULU 
JÄLITAMISE TALITUSTE KOHTA) HINDAMIST

17. Kui oluline on Teie arvates:

Ebaoluline
Vähesel 
määral 
oluline

Üsna 
oluline

Oluline
Väga 
oluline

Ei 
oska 
öelda

Ebaseadusliku tulu ja 
konfiskeerimisele kuuluva muu 
vara päritolu kindlakstegemine

Kriminaaltulu jälitamise talituste 
vaheline suhtlus, teabevahetus ja 
koostöö

18. Millisel määral on Teie arvates kriminaaltulu jälitamise talitused Teie 
liikmesriigis tulemuslikud seoses järgmisega:

Ei ole 
tõhusad

Vähesel 
määral 
tõhusad

Tõhusad
Suurel 
määral 
tõhusad

Väga 
suurel 
määral 
tõhusad

Ei 
oska 
öelda

Kriminaaltulu ja 
konfiskeerimisele kuuluva muu 
vara päritolu kindlakstegemine

Suhtlus, teabevahetus ja 
koostöö teiste kriminaaltulu 
jälitamise talitustega

19. Kas Teie arvates saavutati nõukogu otsuse 2007/845/JSK tulemused 
mõistlike kuludega?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Jah
Ei
Ei oska öelda

20. Kas leiate, et nõukogu otsuse 2007/845/JSK sätted on kooskõlas muude 
ELi asjakohaste poliitikavaldkondadega? 

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Jah
Ei
Ei oska öelda

*

*

*

*

*

*
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21. Kas Teie arvates oleks ilma nõukogu otsuseta 2007/845/JSK ning 
kriminaaltulu jälitamise talitusteta olnud liikmesriikidel lihtsam või raskem 
võidelda raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu individuaalselt?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

See oleks olnud raskem
Veidi raskem
Ei lihtsam ega raskem
Vähesel määral lihtsam
See oleks olnud lihtsam
Ei oska öelda

22. Kas soovite nõukogu otsuse 2007/845/JSK kohta veel midagi lisada või 
märkida? 

IV OSA - VAJADUS ELi MEETMETE JÄRELE JA VÕIMALIKUD POLIITIKAVALIKUD

23. Kas Teie arvates aitaks kuritegelikul teel saadud tulu konfiskeerimine ära 
hoida rasket ja organiseeritud kuritegevust tulevikus?

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Jah
Ei
Ei oska öelda

24. Kas Teie arvates on vaja ELi tasandil sekkumist, et parandada võitlust 
raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu ning suurendada ELi vara 
sissenõudmise määra? 

mitte rohkem kui 1 valik(ut)

Jah
Ei
Ei oska öelda

25. Kui arvate, et vaja oleks sekkumist ELi tasandil, siis millele peaks see 
eelkõige keskenduma? (valige kõik sobivad variandid)

1 kuni 3 valikut

Kehtivate seadusandlike meetmete läbivaatamine ja ajakohastamine

*

*

*

*
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Muude kui seadusandlike meetmete (nt suunised, soovitused, head tavad) 
läbivaatamine ja ajakohastamine
Ei oska öelda

26. Millisel määral annaks ELi tasandil sekkumine järgmistes valdkondades 
lisaväärtust võrreldes sellega, mida liikmesriigid saaksid saavutada 
olemasoleva ELi raamistiku alusel:

Üldse 
mitte

Vähesel 
määral

Keskmisel 
määral

Suurel 
määral

Väga 
suurel 
määral

Ei 
oska 
öelda

Raske ja organiseeritud 
kuritegevuse vastane võitlus

Vara sissenõudmise määra 
suurendamine

Kas võiksite palun täpsustada ja märkida, miks Te nii arvate?

27. Millisel määral aitavad järgmised algatused Teie arvates parandada 
varade sissenõudmist ja konfiskeerimist ELis? 

Üldse 
mitte

Vähesel 
määral

Keskmisel 
määral

Suurel 
määral

Väga 
suurel 
määral

Ei 
oska 
öelda

Direktiivi 2014/42/EL 
kohaldamisala laiendamine, et 
hõlmata täiendavaid 
kriminaalkuritegusid

Ilma süüdimõistva kohtuotsuseta 
konfiskeerimise ja laiendatud 
konfiskeerimise sätete 
kohaldamisala laiendamine

Kriminaaltulu jälitamise talituste 
staatuse ja volituste tugevdamine

Kriminaaltulu jälitamise talitustele 
kiireloomulise vara arestimise 
õiguse andmine

Süstemaatiliste finantsuurimiste 
algatamine ja volituste tagamine, 
et pärast süüdimõistvat 
kohtuotsust läbi viia läbi 
finantsuurimisi

*

*

*

*

*

*

*
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Kriminaaltulu jälitamise talitustele 
otsese juurdepääsu andmine 
miinimumteabele ja 
andmebaasidele (nt 
kinnistusraamatud, 
sõidukiregistrid, äriregistrid, 
karistusregistrid, mere- ja 
lennundusregistrid)

Miinimumteabe laiendamine 
kriminaaltulu jälitamise talituste 
vahelise piiriülese teabevahetuse 
korral

Kriminaaltulu jälitamise talituste 
volitamine teabe vahetamiseks 
Europoli turvalise 
teabevahetusvõrgu (SIENA) kaudu

Kvaliteetsemate statistiliste 
andmete kogumine ühtlustatud 
viisil

Kriminaaltulu jälitamise talituste 
loomine kõigis ELi liikmesriikides

Rangemate kohustuste 
kehtestamine seoses ohvritele 
hüvitise maksmise ning 
kuritegelikul teel saadud tulu ja 
kuriteovahendite sotsiaalse 
taaskasutamisega

Kriminaaltulu jälitamise talituste 
andmekaitseraamistiku kooskõlla 
viimine andmekaitse- ja 
politseidirektiiviga (direktiiv 2016
/680)

28. Kui teil on täiendavaid ettepanekuid, palun märkige need siin. 

29. Millisel määral aitaksid kuritegelikul teel saadud tulu madalad määrad 
kaasa järgmisele:

Üldse 
mitte

Vähesel 
määral

Keskmisel 
määral

Suurel 
määral

Väga 
suurel 
määral

Ei 
oska 
öelda

Kodanikud kaotavad usalduse 
kriminaalõigussüsteemi vastu

*

*

*

*

*

*

*

*
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Raske ja organiseeritud 
kuritegevuse imbumine 
seaduslikku majandustegevusse, 
kahjustades sellega 
seaduskuulekaid kodanikke ja 
ettevõtjaid

Raske ja organiseeritud 
kuritegevus reinvesteerib oma tulu 
uutesse kuritegudesse

Raske ja organiseeritud 
kuritegevuse kasvu ja leviku 
edendamine

Kodanike usalduse vähenemine 
õigusriigi vastu

30. Siin saate soovi korral lisada konsultatsioonis käsitletud teemade kohta 
lisateavet.

Soovi korral saate üles laadida lühikese dokumendi, näiteks kirjaliku 
seisukoha. Fail võib olla suurusega kuni 1 MB. Üleslaaditud dokument 
avaldatakse koos Teie vastustega, mis on selle avaliku konsultatsiooni 
põhimaterjal. Dokumendi lisamine on vabatahtlik ja selle eesmärk on anda 
täiendavat taustteavet Teie seisukoha kohta.
Lubatud on üksnes pdf,txt,doc,docx,odt,rtf tüüpi failid

*

*

*

*




