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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις 

ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τα 

συνδεδεμένα αδικήματα της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν 

σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο 

Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την 

ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη 

του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί 

την εσωτερική ασφάλεια και την 

εσωτερική αφορά της Ένωσης. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εν 

λόγω προβλήματα και να ενισχυθεί η 

εφαρμογή της οδηγίας 2015/849/ΕΕ34, η 

παρούσα οδηγία στοχεύει στην 

αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες μέσω του 

ποινικού δικαίου, ούτως ώστε να 

καταστήσει δυνατή την καλύτερη 

διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών. 

(1) Η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τα 

συνδεδεμένα αδικήματα της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος παραμένουν 

σημαντικά προβλήματα σε επίπεδο 

Ένωσης, γεγονός που βλάπτει την 

ακεραιότητα, τη σταθερότητα και τη φήμη 

του χρηματοπιστωτικού τομέα και απειλεί 

την εσωτερική ασφάλεια και την 

εσωτερική αφορά της Ένωσης. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το 

επείγον πρόβλημα και να ενισχυθεί επίσης 

και η εφαρμογή της οδηγίας 

2015/849/ΕΕ34, η παρούσα οδηγία 

στοχεύει στην αντιμετώπιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες μέσω του ποινικού 

δικαίου, ούτως ώστε να καταστήσει 

δυνατή την καλύτερη διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. 

_________________ _________________ 

34 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της 

34 Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη 

της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της 
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οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141 της 5.6.2015, σ. 73). 

οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141 της 5.6.2015, σ. 73). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 

συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις 

συστάσεις της Ομάδας 

Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), 

καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων 

που δραστηριοποιούνται στην 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι 

σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα 

πρέπει, όπου απαιτείται, να 

ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με τα διεθνή 

πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη FATF, 

τον Φεβρουάριο του 2012, για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της 

διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι 

«αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). 

Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και 

δήμευση των προϊόντων που προέρχονται 

από εγκληματικές δραστηριότητες και για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

(CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει να 

μεταφέρει τις απαιτήσεις της εν λόγω 

Σύμβασης στην έννομη τάξη της. 

(3) Η δράση της Ένωσης θα πρέπει να 

συνεχίσει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις 

συστάσεις της Ομάδας 

Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), 

καθώς και μέσα άλλων διεθνών φορέων 

που δραστηριοποιούνται στην 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι 

σχετικές νομικές πράξεις της Ένωσης θα 

πρέπει να ευθυγραμμίζονται περαιτέρω με 

τα διεθνή πρότυπα που εγκρίθηκαν από τη 

FATF, τον Φεβρουάριο του 2012, για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της 

διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (οι 

«αναθεωρημένες συστάσεις της FATF»). 

Ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης 

του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 

ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και 

δήμευση των προϊόντων που προέρχονται 

από εγκληματικές δραστηριότητες και για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

(CETS αριθ. 198), η Ένωση οφείλει 

επειγόντως να μεταφέρει τις απαιτήσεις 

της εν λόγω Σύμβασης στην έννομη τάξη 

της. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7 α) Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι 

ζωτικής σημασίας και έχει επινοηθεί για 

να προσφέρει, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

ενίσχυση και παροχή βοήθειας στα άτομα 

που την χρειάζονται. Τα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και της 

καταπολέμησης της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής δεν 

θα πρέπει να εμποδίζουν άτομα και 

οργανώσεις να παρέχουν ανθρωπιστική 

βοήθεια σε αυτούς που την χρειάζονται. 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Προκειμένου η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να 

αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των 

λεπτομερειών του αδικήματος από το 

οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να 

απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη 

καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην 

εμποδίζεται απλώς και μόνο από το 

γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε 

σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, 

εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν 

λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα. Τα 

κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ως 

προϋπόθεση το κύριο αδίκημα να 

αποτελούσε αδίκημα στην εθνική τους 

νομοθεσία, αν είχε διαπραχθεί εκεί. 

(9) Προκειμένου η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να 

αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος, δεν θα πρέπει να είναι 

απαραίτητος ο προσδιορισμός όλων των 

λεπτομερειών του αδικήματος από το 

οποίο προήλθε η περιουσία, ούτε να 

απαιτείται προηγούμενη ή παράλληλη 

καταδίκη για το εν λόγω αδίκημα. Η δίωξη 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να μην 

εμποδίζεται απλώς και μόνο από το 

γεγονός ότι το κύριο αδίκημα διαπράχθηκε 

σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, 

εφόσον αποτελεί ποινικό αδίκημα στο εν 

λόγω κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα με 

την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που 

ορίζονται στην παρούσα οδηγία. 

 

 

Τροπολογία  5 
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Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Είναι σημαντικό να διατίθενται 

στο κοινό υπό μορφότυπο ανοικτών 

δεδομένων οι πληροφορίες που αφορούν 

τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εταιρειών, 

εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης 

και άλλων μηχανισμών, ούτως ώστε να 

αποτρέπεται η μέσω ανώνυμων 

εικονικών εταιρειών και συγκρίσιμων 

νομικών οντοτήτων νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12 α) Η νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, η διαφθορά, 

οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, 

καθώς και η φοροδιαφυγή και η 

φοροαποφυγή, εξακολουθούν να 

εμποδίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, 

πλήττουν δυσανάλογα τις 

αναπτυσσόμενες χώρες και συνιστούν 

σοβαρή απειλή για το μέλλον τους. Η 

Ένωση, τα κράτη μέλη της και τρίτες 

χώρες έχουν κοινή ευθύνη για τη 

βελτίωση του συντονισμού των μέτρων 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

αυτής της αρνητικής και επιζήμιας 

συμπεριφοράς αλλά και για την 

ευθυγράμμιση των μέτρων αυτών με τις 

αναπτυξιακές τους στρατηγικές και 

πολιτικές. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) Τα εμβάσματα αποτελούν 

σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της 

οικογένειας και της κοινότητας και έχουν 

de facto καταστεί σημαντική πηγή 

εξωτερικής χρηματοδότησης για την 

ανάπτυξη. Ενώ αναγνωρίζεται η σημασία 

της πάταξης της φοροδιαφυγής, τα μέτρα 

που λαμβάνονται στο πλαίσιο αυτό δεν θα 

πρέπει να εμποδίζουν τις διεθνείς 

μεταφορές εμβασμάτων. Ένα τέτοιας 

μορφής εμπόδιο θα μπορούσε να 

επηρεάσει αρνητικά τα ανθρώπινα 

δικαιώματα των πληθυσμών που ζουν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι καίριας 

σημασίας να εφαρμόζει η Ένωση 

πολιτικές καταπολέμησης της 

τρομοκρατίας έτσι ώστε να διοχετεύονται 

τα εμβάσματα στους σωστούς διαύλους 

και να ενισχύεται η τυπική υποδομή τους, 

υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την 

πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες και 

μετατοπίζοντας τις ροές από τις 

δραστηριότητες του άτυπου τομέα στην 

επίσημη οικονομία, συμβάλλοντας έτσι 

στην πρόληψη της τρομοκρατίας. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 

η ακόλουθη συμπεριφορά συνιστά ποινικό 

αδίκημα όταν διαπράττεται σκόπιμα: 

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 

η ακόλουθη συμπεριφορά συνιστά ποινικό 

αδίκημα: 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση 

περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι 

προέρχεται από εγκληματική 

δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής 

σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό 

την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της 

παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή 

συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη 

δραστηριότητα αυτή, προκειμένου να 

αποφύγει τις έννομες συνέπειες της 

δραστηριότητάς του· 

α) η μετατροπή ή η μεταβίβαση 

περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι 

προέρχεται από εγκληματική 

δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής 

σε εγκληματική δραστηριότητα, με σκοπό 

την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της 

παράνομης προέλευσής της, ή την παροχή 

συνδρομής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη 

δραστηριότητα αυτή, ακόμα και μόνο 

προκειμένου να αποφύγει τις έννομες 

συνέπειες της δραστηριότητάς του· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση 

περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της 

κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία 

προέρχεται από εγκληματική 

δραστηριότητα ή από πράξη συμμετοχής 

σε εγκληματική δραστηριότητα. 

γ) η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση 

περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της 

κτήσης ή της χρησιμοποίησής της για 

οικονομική ή χρηματοπιστωτική 

δραστηριότητα, του γεγονότος ότι η 

περιουσία αυτή προέρχεται από 

εγκληματική δραστηριότητα ή από πράξη 

συμμετοχής σε εγκληματική 

δραστηριότητα. 

Αιτιολόγηση 

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un 
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momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in 

attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento 

del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La 

formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) 

esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora 

non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) κατά πόσο η εγκληματική 

δραστηριότητα από την οποία προέρχεται 

η περιουσία διεξήχθη στο έδαφος τρίτης 

χώρας, όταν, σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο του κράτους μέλους που μεταφέρει 

ή εφαρμόζει το παρόν άρθρο, εάν είχε 

διεξαχθεί στο δικό του έδαφος, η σχετική 

πράξη θα συνιστούσε αδίκημα υπαγόμενο 

στις κατηγορίες της τρομοκρατίας ή της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του 

οργανωμένου εγκλήματος, της 

διαφθοράς, της παράνομης διακίνησης 

ανθρώπων, της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης, της υποδούλωσης 

ανθρώπων, του λαθρεμπορίου 

αποβλήτων, ή του λαθρεμπορίου αγρίων 

ειδών ή του φορολογικού αδικήματος· 

Αιτιολόγηση 

Το διττό αξιόποινο ορισμένων αδικημάτων θα σήμαινε διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των 

εγκληματιών ή των εγκληματικών ομάδων που εκμεταλλεύονται τα νομοθετικά κενά στο δίκαιο 

μερικών τρίτων χωρών για να επενδύσουν στη συνέχεια στην Ευρώπη τα έσοδά τους. Τα 

απαριθμούμενα αδικήματα είναι τόσο σοβαρά και η μη νομιμότητα των σχετικών πράξεων 

είναι τόσο φανερή, που το να έχει γίνει δυνατή η τέλεση της πράξης στο πλαίσιο μιας έννομης 

τάξης όπου δεν χαρακτηρίζεται ως αδίκημα δεν αρκεί για να γίνει επίκληση της αρχής nullum 

crimen sine lege. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 



 

PE608.037v02-00 10/21 AD\1136496EL.docx 

EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές 

κυρώσεις. 

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 

και 4 τιμωρούνται με αυτόνομες, 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις, 

τηρώντας αυστηρά τα θεμελιώδη 

δικαιώματα και τις γενικές αρχές του 

ποινικού δικαίου που προστατεύουν τα 

δικαιώματα της υπεράσπισης και του 

κατηγορούμενου. 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 

3 τιμωρούνται με στερητική της 

ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της 

οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα 

έτη, τουλάχιστον στις σοβαρές 

περιπτώσεις. 

2. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 

3 τιμωρούνται με στερητική της 

ελευθερίας ποινή, το ανώτατο όριο της 

οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον τέσσερα 

έτη. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 

ότι τα φυσικά πρόσωπα που ευθύνονται 

για αδικήματα προβλεπόμενα στα άρθρα 

3 και 4, συμπεριλαμβανομένων και των 

περιπτώσεων όπου έχουν ενεργήσει με 

την κάλυψη ενός νομικού προσώπου, 

τιμωρούνται επίσης με συνοδευτικές 

κυρώσεις όπως: 

 α)  προσωρινή ή οριστική 

απαγόρευση της σύναψης συμβάσεων με 

τη δημόσια διοίκηση, με εξαίρεση τις 
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συμβάσεις εργασίας· 

 β)  προσωρινή απαγόρευση της 

άσκησης εμπορικής δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Η Επιτροπή μεριμνά για την 

εναρμόνιση και τον συντονισμό του 

επιπέδου των κυρώσεων, ελαχίστου και 

μεγίστου, που προβλέπεται σε αυτόν τον 

τομέα στα εθνικά δίκαια των κρατών 

μελών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του νομικού συστήματος 

κάθε κράτους μέλους. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 γ (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2γ.  Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 

ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στο 

άρθρο 3 τιμωρούνται με στερητική της 

ελευθερίας ποινή, το ελάχιστο όριο της 

οποίας ανέρχεται σε τουλάχιστον δυο έτη 

σε περίπτωση που εφαρμόζεται μια από 

τις επιβαρυντικές περιστάσεις μνεία των 

οποίων γίνεται στο άρθρο 6. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  β α) τα χρήματα ή η περιουσία που 

είναι αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες 

προέρχονται από τρομοκρατία ή 

παράνομη εμπορία και διακίνηση όπλων 

ή η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες αποσκοπεί στη 

χρηματοδότηση τρομοκρατικών 

δραστηριοτήτων ή παράνομης εμπορίας 

και διακίνησης όπλων. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  β β) η περιουσία ή τα χρήματα που 

είναι αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες είναι 

αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 

πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το 

νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη 

για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 

υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές 

και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή 

πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες 

κυρώσεις, όπως: 

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι το 

νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη 

για αδικήματα βάσει του άρθρου 6 

υπόκειται σε αποτελεσματικές, αναλογικές 

και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες 

περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή 

πρόστιμα, και, ενδεχομένως, άλλες 

κυρώσεις, τηρώντας αυστηρά τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τις γενικές 

αρχές του ποινικού δικαίου που 

προστατεύουν τα δικαιώματα της 

υπεράσπισης και του κατηγορούμενου, 
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όπως: 

 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1α) οριστική απαγόρευση της 

σύναψης συμβάσεων με τη δημόσια 

διοίκηση· 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Δήμευση περιουσιακών στοιχείων και 

εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές 

δραστηριότητες 

 1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει 

ότι θα δημευθούν όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τα έσοδα που προέρχονται 

από εγκληματική δραστηριότητα κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2, όταν το 

δικαστήριο, βάσει των περιστάσεων της 

υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των 

συγκεκριμένων πραγματικών 

περιστατικών και των διαθέσιμων 

αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των 

οποίων π.χ. ότι η αξία του περιουσιακού 

στοιχείου είναι δυσανάλογη προς το 

νόμιμο εισόδημα του καταδικασθέντος, 

κρίνει ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό 

στοιχείο προέρχεται από εγκληματική 

δραστηριότητα, σε μια από τις κατωτέρω 

περιπτώσεις: 

 α) το αδίκημα της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
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όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα 

οδηγία, προσδιορίστηκε με 

καταδικαστική απόφαση με ισχύ 

δεδικασμένου σε ένα κράτος μέλος ή, 

μετά από μη οριστική καταδικαστική 

απόφαση, επέρχεται παραγραφή ή 

εξάλειψη του αδικήματος λόγω θανάτου 

του αυτουργού· ή 

 β) το αδίκημα από το οποίο 

προέρχονται τα έσοδα (κύριο αδίκημα) 

προσδιορίστηκε με καταδικαστική 

απόφαση εκδοθείσα σε κράτος μέλος ή σε 

τρίτη χώρα ή, μετά από μη οριστική 

καταδικαστική απόφαση, επέρχεται 

παραγραφή ή εξάλειψη του αδικήματος 

λόγω θανάτου του αυτουργού· 

 2. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή 

ανεξάρτητα από το εάν το αδίκημα της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή το κύριο αδίκημα 

διαπράχθηκε από φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  β α) ο δράστης του αδικήματος έχει 

κατοικία ή συνήθη διαμονή στο έδαφος 

του συγκεκριμένου κράτους μέλους και 

δεν είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους·  

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  β β) το αδίκημα διαπράχθηκε προς 

όφελος νομικού προσώπου 
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εγκατεστημένου στο έδαφός του· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  β γ) τα περιουσιακά στοιχεία που είναι 

αντικείμενο νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή τα έσοδα 

που προέρχονται από την νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

βρίσκονται στο έδαφός του ή ανήκουν 

στη δικαιοδοσία του. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β δ (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  β δ) ο δράστης συνελήφθη στο έδαφός 

του. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9α 

 Δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός 

κρατών μελών 

 1. Για να διευκολύνουν τη 

συνεργασία των δικαστικών τους αρχών 

και το συντονισμό της δράσης τους, τα 

κράτη μέλη διασφαλίζουν τη βελτίωση 

της διασυνοριακής συνεργασίας και της 

ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ άλλων, 
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μέσω της Eurojust.  

 2.  Κάθε κράτος μέλος εγκρίνει 

νομοθετικά μέτρα που εξασφαλίζουν την 

αποτελεσματική και έγκαιρη επίλυση 

κάθε θετικής ή αρνητικής σύγκρουσης 

δικαιοδοσίας. Όταν ένα αδίκημα 

υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων 

του ενός κρατών μελών και μπορεί να 

διωχθεί από περισσότερα του ενός από 

αυτά τα κράτη μέλη, βάσει των ίδιων 

πραγματικών περιστατικών, αυτά τα 

κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου 

να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών έχει τη 

δικαιοδοσία με σκοπό, εφόσον είναι 

δυνατό, να συγκεντρωθεί η διαδικασία σε 

αυτό το κράτος μέλος.  

 Στα κράτη μέλη, μνεία των οποίων 

γίνεται στο πρώτο εδάφιο, 

περιλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη που 

διαθέτουν δικαιοδοσία ή έχουν 

θεμελιώσει τη δικαιοδοσία τους σύμφωνα 

με το άρθρο 9. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9β 

 Επιστροφή των παράνομων κεφαλαίων 

και περιουσιακών στοιχείων στην χώρα 

προέλευσής τους 

 Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για την επιστροφή των 

κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων 

που αποτελούν αντικείμενο ή προέρχονται 

από παράνομη δραστηριότητα στην τρίτη 

χώρα προέλευσης. Τα εν λόγω κεφάλαια 

και περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται 

στις αναπτυσσόμενες χώρες προέλευσης, 

υπό τον όρο ότι αυτά θα 

χρησιμοποιούνται για:  

 α) τη βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης του πληθυσμού αυτών των 
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χωρών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων 

ατόμων στην επικράτειά τους, 

 α) την ενίσχυση του κράτους δικαίου 

στις χώρες αυτές με στόχο τη συμβολή 

στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

και άλλων εγκληματικών πράξεων.  

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, 

μονάδων ή υπηρεσιών που είναι 

επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και 

δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 

στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά 

ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που 

χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου 

εγκλήματος ή άλλων σοβαρών 

εγκλημάτων.  

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι 

βρίσκονται στη διάθεση των προσώπων, 

μονάδων ή υπηρεσιών που είναι 

επιφορτισμένες με την ποινική έρευνα και 

δίωξη των αδικημάτων που αναφέρονται 

στα άρθρα 3 και 4, αποτελεσματικά 

ερευνητικά μέσα, όπως αυτά που 

χρησιμοποιούνται κατά του οργανωμένου 

εγκλήματος ή άλλων σοβαρών 

εγκλημάτων· αυτά περιλαμβάνουν 

επαρκείς πόρους και προσωπικό και μία 

ειδική και στοχευμένη κατάρτιση· 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 10α 

 Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

καθώς και μεταξύ Ένωσης και τρίτων 

χωρών 

 1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει 

αποτελεσματικά μέτρα για την ενίσχυση 

του συντονισμού και της ανταλλαγής 

πληροφοριών, καθώς και της 
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διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών και με την Ένωση, ούτως 

ώστε να αποτρέπεται το ρυθμιστικό 

αρμπιτράζ, να εντείνεται ο διάλογος και η 

συνεργασία με τρίτες χώρες, 

περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης 

αποτελεσματικής επικοινωνίας, και να 

καταπολεμείται η νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες. 

 2. Τα κράτη μέλη εντείνουν τη 

συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως για την 

προώθηση ορθών πρακτικών που 

αποσκοπούν στην ενίσχυση των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους. 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις 

μεταρρυθμίσεις με στόχο την εφαρμογή 

αποτελεσματικών μέτρων και 

μηχανισμών για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και την ανάπτυξη 

αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας 

όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με 

την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.  

 3. Η Επιτροπή εξετάζει τρόπους για 

τη βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας 

και τη στήριξη των αναπτυσσόμενων 

χωρών μέσω αποτελεσματικών μέτρων, 

ιδίως τη δημιουργία προγραμμάτων 

τεχνικής βοήθειας, προκειμένου να 

καταστεί δυνατόν για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες να βελτιώσουν τα διοικητικά και 

νομικά συστήματά τους με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις προκειμένου να 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις προκειμένου να 



 

AD\1136496EL.docx 19/21 PE608.037v02-00 

 EL 

συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 

αργότερο έως την [24 μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν 

αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 

λόγω διατάξεων. 

συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 

αργότερο έως την [12 μήνες από την 

ημερομηνία έκδοσης]. Κοινοποιούν 

αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 

λόγω διατάξεων. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [24 μήνες 

μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον 

βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 

λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. 

Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την [12 μήνες 

μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 

εφαρμογή της παρούσας οδηγίας], έκθεση 

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, στην οποία αξιολογεί τον 

βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν 

λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. 
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