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Τροπολογία  65 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η δέσμευση και η δήμευση 

οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 

συγκαταλέγονται στα πλέον 

αποτελεσματικά μέσα για την 

καταπολέμηση του εγκλήματος. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να 

εξασφαλίσει τον πιο αποτελεσματικό 

εντοπισμό, τη δήμευση και την 

επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων εγκληματικής προέλευσης24. 

(3) Η δέσμευση και η δήμευση 

οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 

συγκαταλέγονται στα πλέον 

αποτελεσματικά μέσα για την 

καταπολέμηση του εγκλήματος και της 

παραβατικότητας, ιδίως δε του 

οργανωμένου εγκλήματος και της 

τρομοκρατίας και μπορούν επίσης να 

έχουν αντίκτυπο στη μείωση και την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να 

εξασφαλίσει τον πιο αποτελεσματικό 

εντοπισμό, τη δήμευση και την 

επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων εγκληματικής προέλευσης24. 

_________________ _________________ 

24 «Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης — Μια 

ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που 

εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες», 

ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ.1. 

24 «Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης — Μια 

ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που 

εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες», 

ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ.1. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  66 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα 

έχει συχνά διακρατικό χαρακτήρα, η 

αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία 

είναι απαραίτητη για τη δέσμευση και 

(4) Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα 

έχει συχνά διακρατικό χαρακτήρα, η 

αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία 

είναι απαραίτητη για τη δέσμευση και 
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δήμευση προϊόντων και οργάνων 

εγκλήματος. 

δήμευση προϊόντων και οργάνων 

εγκλήματος. Ως εκ τούτου, οι φορείς και 

οι αρχές, τα πρόσωπα, οι μονάδες ή οι 

υπηρεσίες επιβολής του νόμου των 

κρατών μελών θα πρέπει να 

συνεργάζονται στενά και να 

επικοινωνούν, προκειμένου να 

βελτιστοποιήσουν τη διάρκεια και την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

δέσμευσης και δήμευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  67 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα 

έχει συχνά διακρατικό χαρακτήρα, η 

αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία 

είναι απαραίτητη για τη δέσμευση και 

δήμευση προϊόντων και οργάνων 

εγκλήματος. 

(4) Δεδομένου ότι η εγκληματικότητα 

έχει συχνά διακρατικό χαρακτήρα, η 

αποτελεσματική διασυνοριακή 

συνεργασία, η διαρκής ανταλλαγή 

πληροφοριών και η αμοιβαία στήριξη 
είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό, τη 

δέσμευση και τη δήμευση προϊόντων και 

οργάνων εγκλήματος. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  68 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι εκθέσεις εφαρμογής της 

Επιτροπής σχετικά με τις αποφάσεις-

πλαίσια 2003/577/ΔΕΥ και 2006/783/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου δείχνουν ότι το 

(6) Οι εκθέσεις εφαρμογής της 

Επιτροπής σχετικά με τις αποφάσεις-

πλαίσια 2003/577/ΔΕΥ και 2006/783/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου δείχνουν ότι το 
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υφιστάμενο καθεστώς για την αμοιβαία 

αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης 

και δήμευσης δεν είναι πλήρως 

αποτελεσματικό. Οι ισχύουσες πράξεις δεν 

έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί 

ομοιόμορφα στα κράτη μέλη, γεγονός το 

οποίο έχει οδηγήσει σε ανεπάρκειες ως 

προς την αμοιβαία αναγνώριση. 

υφιστάμενο καθεστώς για την αμοιβαία 

αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης 

και δήμευσης δεν είναι πλήρως 

αποτελεσματικό. Οι ισχύουσες πράξεις δεν 

έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί 

ομοιόμορφα στα κράτη μέλη, γεγονός το 

οποίο έχει οδηγήσει σε ανεπάρκειες ως 

προς την αμοιβαία αναγνώριση. Επιπλέον, 

σε ορισμένα κράτη μέλη, βασικά στοιχεία 

της οδηγίας 2014/42/ΕΕ (του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, 

σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση 

οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση), όπως οι ορισμοί ή η 

δήμευση εις χείρας τρίτου αγνοήθηκαν 

παντελώς ή ελήφθησαν ελάχιστα υπόψη 

στα σχέδια νόμου για τη μεταφορά της 

στο εθνικό δίκαιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι εκθέσεις εφαρμογής της 

Επιτροπής σχετικά με τις αποφάσεις-

πλαίσια 2003/577/ΔΕΥ και 2006/783/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου δείχνουν ότι το 

υφιστάμενο καθεστώς για την αμοιβαία 

αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης 

και δήμευσης δεν είναι πλήρως 

αποτελεσματικό. Οι ισχύουσες πράξεις δεν 

έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί 

ομοιόμορφα στα κράτη μέλη, γεγονός το 

οποίο έχει οδηγήσει σε ανεπάρκειες ως 

προς την αμοιβαία αναγνώριση. 

(6) Οι εκθέσεις εφαρμογής της 

Επιτροπής σχετικά με τις αποφάσεις-

πλαίσια 2003/577/ΔΕΥ και 2006/783/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου δείχνουν ότι το 

υφιστάμενο καθεστώς για την αμοιβαία 

αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης 

και δήμευσης δεν είναι πλήρως 

αποτελεσματικό. Οι ισχύουσες πράξεις δεν 

έχουν υλοποιηθεί και εφαρμοστεί 

ομοιόμορφα στα κράτη μέλη, γεγονός το 

οποίο έχει οδηγήσει σε ανεπάρκειες ως 

προς την αμοιβαία αναγνώριση και σε μη 

αποτελεσματική διασυνοριακή 

συνεργασία. 

Or. ro 
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Τροπολογία  70 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Η εκτεταμένη δήμευση και η 

δήμευση εις χείρας τρίτου πρέπει να 

τηρούν τις εγγυήσεις που κατοχυρώνονται 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ιδίως τα άρθρα 6 και 7, 

και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η απόφαση των αρμοδίων αρχών πρέπει 

να βασίζεται σε διεξοδική αξιολόγηση της 

μεμονωμένης περίπτωσης του προσώπου 

το οποίο αφορά η απόφαση δήμευσης, 

καθώς και στη βεβαιότητα ότι τα 

περιουσιακά στοιχεία που δημεύτηκαν 

προήλθαν ή αποκτήθηκαν από 

εγκληματικές δραστηριότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  71 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Κατά την έκδοση της οδηγίας 

2014/42/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο δήλωσαν ότι ένα 

αποτελεσματικό σύστημα δέσμευσης και 

δήμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

εγγενώς συνδεδεμένο με την εύρυθμη 

λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη θέσπισης 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος 

(8) Κατά την έκδοση της οδηγίας 

2014/42/ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο δήλωσαν ότι ένα 

αποτελεσματικό σύστημα δέσμευσης και 

δήμευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

εγγενώς συνδεδεμένο με την εύρυθμη 

λειτουργία της αμοιβαίας αναγνώρισης των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη θέσπισης 

ενός ευρωπαϊκού συστήματος δέσμευσης 
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δέσμευσης και δήμευσης προϊόντων και 

οργάνων εγκλήματος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν 

την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική 

πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης. 

και δήμευσης προϊόντων και οργάνων 

εγκλήματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο κάλεσαν την Επιτροπή 

να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 

αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων 

δέσμευσης και δήμευσης. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  72 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, θα 

πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά 

με την αναγνώριση και την εκτέλεση των 

αποφάσεων αυτών μέσω νομικά 

δεσμευτικής και άμεσα εφαρμόσιμης 

νομικής πράξης της Ένωσης. 

(11) Για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματική αμοιβαία αναγνώριση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης, θα 

πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες σχετικά 

με την αναγνώριση και την εκτέλεση των 

αποφάσεων αυτών μέσω κανονισμού, ο 

οποίος αποτελεί νομικά δεσμευτική και 

άμεσα εφαρμόσιμη νομική πράξη της 

Ένωσης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 

να θεσπίζει κανόνες για την αμοιβαία 

αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης 

και δήμευσης που να αφορούν τους 

κύριους τύπους δήμευσης που υπάρχουν 

στα κράτη μέλη: απλή δήμευση, 

εκτεταμένη δήμευση, δήμευση εις χείρας 

τρίτου, δήμευση αντίστοιχης αξίας και μη 

βασιζόμενη σε καταδίκη δήμευση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 



 

PE612.375v01-00 8/118 AM\1138070EL.docx 

EL 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η 

αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης 

περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση 

κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη 

να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο 

έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και 

δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής 

διαδικασίας. 

(12) Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η 

αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης 

περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση 

κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη 

να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο 

έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και 

δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής 

δίωξης. Η αμοιβαία αναγνώριση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης 

περιουσιακών στοιχείων σε ποινικές 

υποθέσεις αποσκοπεί στην καθιέρωση 

αποτελεσματικού μηχανισμού 

διασυνοριακής αναγνώρισης και 

εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων σε 

θέματα δέσμευσης και δήμευσης 

περιουσιακών στοιχείων, κάτι που 

συνιστά ένα από τα πιο αποτελεσματικά 

μέσα στην καταπολέμηση της 

εγκληματικότητας. Για την 

αποτελεσματικότητα αυτού του 

μηχανισμού, θα πρέπει να διασφαλίζεται 

η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων 

δέσμευσης και δήμευσης, εφόσον οι 

σχετικές αποφάσεις εκδίδονται στο 

πλαίσιο διαδικασιών που εφαρμόζονται 

από τα εθνικά δικαστήρια και 

συγκεντρώνουν τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά ποινικής διαδικασίας, 

χωρίς να πρόκειται κατ’ ανάγκην για 

ποινική διαδικασία. 

Or. it 

 

Τροπολογία  74 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η (12) Είναι σημαντικό να διευκολυνθεί η 
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αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης 

περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση 

κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη 

να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο 

έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και 

δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής 

διαδικασίας. 

αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης 

περιουσιακών στοιχείων με τη θέσπιση 

κανόνων που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη 

να αναγνωρίζουν και να εκτελούν στο 

έδαφός τους αποφάσεις δέσμευσης και 

δήμευσης που έχουν εκδοθεί από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής, 

αστικής ή διοικητικής διαδικασίας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  75 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης 

που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα 

από διαδικασίες για ποινικό αδίκημα και 

σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται 

με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη 

δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να 

καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων 

που καλύπτονται από την οδηγία 

2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους 

αποφάσεω/.ν που εκδίδονται χωρίς 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ο παρών 

κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 

σε αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης 

που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή 

διοικητικών διαδικασιών. 

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης 

που επιβάλλεται από δικαστήριο και 

εκδίδεται στο πλαίσιο ποινικής δίωξης 
και σε κάθε απόφαση δέσμευσης που 

εκδίδεται με σκοπό μια ενδεχόμενη 

μεταγενέστερη δήμευση. Επομένως, θα 

πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους 

αποφάσεων που καλύπτονται από την 

οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους 

τύπους αποφάσεων δέσμευσης και 

δήμευσης που εκδίδονται στο πλαίσιο 

ποινικής δίωξης, συμπεριλαμβανομένων 

των αποφάσεων εκτεταμένης δήμευσης, 

των αποφάσεων δήμευσης εις χείρας 

τρίτου και των μη βασιζόμενων σε 

καταδίκη αποφάσεων δήμευσης. Σε 

περίπτωση που δεν προβλέπονται τέτοιες 

αποφάσεις στο νομικό σύστημα ενός 

κράτους μέλους, το ενδιαφερόμενο 

κράτος μέλος θα πρέπει να μπορεί να 

αναγνωρίζει και να εκτελεί απόφαση που 

έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, όταν 

έχει επιβληθεί από δικαστήριο αρμόδιο σε 

ποινικές υποθέσεις και έχει εκδοθεί στο 

πλαίσιο διαδικασίας που σέβεται πλήρως 
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τα δικονομικά δικαιώματα των 

κατηγορουμένων και των προσώπων 

κατά των οποίων έχει κινηθεί ποινική 

διαδικασία σχετικά με περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία θεωρούνται - βάσει 

πραγματικών περιστατικών - ότι 

προέρχονται από αξιόποινες πράξεις. Ο 

παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε αποφάσεις δέσμευσης και 

δήμευσης που εκδίδονται στο πλαίσιο 

αστικών διαδικασιών. 

Or. it 

 

Τροπολογία  76 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης 

που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα 

από διαδικασίες για ποινικό αδίκημα και 

σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται 

με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη 

δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να 

καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων 

που καλύπτονται από την οδηγία 

2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους 

αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ο παρών 

κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 

σε αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης 

που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή 

διοικητικών διαδικασιών. 

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης 

που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα 

από διαδικασίες για ποινικό αδίκημα και 

σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται 

με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη 

δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να 

καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων 

που καλύπτονται από την οδηγία 

2014/42/ΕΕ. Ο παρών κανονισμός δεν θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε αποφάσεις 

δέσμευσης και δήμευσης που εκδίδονται 

στο πλαίσιο αστικών ή διοικητικών 

διαδικασιών. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  77 

Monica Macovei 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης 

που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα 

από διαδικασίες για ποινικό αδίκημα και 

σε κάθε απόφαση δέσμευσης που εκδίδεται 

με σκοπό μια ενδεχόμενη μεταγενέστερη 

δήμευση. Επομένως, θα πρέπει να 

καλύπτει όλους τους τύπους αποφάσεων 

που καλύπτονται από την οδηγία 

2014/42/ΕΕ, καθώς και άλλους τύπους 

αποφάσεων που εκδίδονται χωρίς 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ο παρών 

κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 

σε αποφάσεις δέσμευσης και δήμευσης 

που εκδίδονται στο πλαίσιο αστικών ή 

διοικητικών διαδικασιών. 

(13) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε απόφαση δήμευσης 

που επιβάλλεται από δικαστήριο έπειτα 

από διαδικασίες για ποινικό, αστικό ή 

διοικητικό αδίκημα και σε κάθε απόφαση 

δέσμευσης που εκδίδεται με σκοπό μια 

ενδεχόμενη μεταγενέστερη δήμευση. 

Επομένως, θα πρέπει να καλύπτει όλους 

τους τύπους αποφάσεων που καλύπτονται 

από την οδηγία 2014/42/ΕΕ, καθώς και 

άλλους τύπους αποφάσεων που εκδίδονται 

χωρίς τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, 

στο πλαίσιο ποινικών, αστικών ή 

διοικητικών διαδικασιών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) Η εκτεταμένη δήμευση και η 

δήμευση εις χείρας τρίτου πρέπει να 

τηρούν τις εγγυήσεις που κατοχυρώνονται 

στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ιδίως τα άρθρα 6 και 7, 

και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η απόφαση των αρμοδίων αρχών πρέπει 

να βασίζεται σε διεξοδική αξιολόγηση της 

μεμονωμένης περίπτωσης του προσώπου 

το οποίο αφορά η απόφαση δήμευσης, 

καθώς και στη βεβαιότητα ότι τα 
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περιουσιακά στοιχεία που δημεύτηκαν 

προήλθαν ή αποκτήθηκαν από 

εγκληματικές δραστηριότητες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και 

δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα 

τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 

2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις 

που σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα 

αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να 

περιορίζονται στους τομείς ιδιαζόντως 

σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή 

διάσταση, καθώς το άρθρο 82 της ΣΛΕΕ 

δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό σε σχέση 

με τα μέτρα για τη θέσπιση κανόνων και 

διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της 

αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 

αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. 

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και 

δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα 

τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 

2014/42/ΕΕ. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  80 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και 

δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα 

τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και 

δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα 

τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 
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2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις που 

σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα 

αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να 

περιορίζονται στους τομείς ιδιαζόντως 

σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή 

διάσταση, καθώς το άρθρο 82 της ΣΛΕΕ 

δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό σε σχέση 

με τα μέτρα για τη θέσπιση κανόνων και 

διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της 

αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 

αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. 

2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις που 

σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα 

αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να 

περιορίζονται στους τομείς ιδιαζόντως 

σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή 

διάσταση, καθώς το άρθρο 82 της ΣΛΕΕ 

δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό σε σχέση 

με τα μέτρα για τη θέσπιση κανόνων και 

διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της 

αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 

αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Για 

παράδειγμα, τα φορολογικά εγκλήματα 

συνιστούν ιδιαζόντως σοβαρά 

διασυνοριακά αδικήματα που πρέπει να 

περιληφθούν στον κατάλογο αδικημάτων 

που καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισμό, ωστόσο, δεδομένου ότι 

ορισμένες χώρες δεν τιμωρούν τα εν λόγω 

αδικήματα με μέγιστη ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον τριών ετών, το όριο 

μειώνεται σε δύο έτη για αυτά τα 

συγκεκριμένα αδικήματα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  81 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και 

δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα 

τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 

2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις που 

σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα 

αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να 

περιορίζονται στους τομείς ιδιαζόντως 

σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή 

διάσταση, καθώς το άρθρο 82 της ΣΛΕΕ 

δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό σε σχέση 

με τα μέτρα για τη θέσπιση κανόνων και 

διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της 

(14) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

καλύπτει τις αποφάσεις δήμευσης και 

δέσμευσης που σχετίζονται με αδικήματα 

τα οποία καλύπτονται από την οδηγία 

2014/42/ΕΕ, καθώς και τις αποφάσεις που 

σχετίζονται με άλλα αδικήματα. Τα 

αδικήματα δεν θα πρέπει επομένως να 

περιορίζονται στους τομείς ιδιαζόντως 

σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή 

διάσταση, αλλά να καλύπτουν επίσης τα 

φορολογικά εγκλήματα και τα εγκλήματα 

στον κυβερνοχώρο, καθώς το άρθρο 82 

της ΣΛΕΕ δεν απαιτεί τέτοιον περιορισμό 
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αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 

αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. 

σε σχέση με τα μέτρα για τη θέσπιση 

κανόνων και διαδικασιών με σκοπό τη 

διασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης 

των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές 

υποθέσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  82 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή της υποχρέωσης 

σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως 

κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ. 

(16) Ο παρών κανονισμός δεν έχει ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή της υποχρέωσης 

σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

και θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως 

κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΣΕΕ και 

στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(αποκαλούμενος εφεξής «Χάρτης»). 

Or. en 

 

Τροπολογία  83 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των 

οδηγιών 2010/64/ΕΕ30, 2012/13/ΕΕ31, 

2013/48/ΕΕ32, 2016/34333, 2016/80034 και 

2016/191935 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που 

αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. 

(18) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται λαμβανομένων υπόψη των 

οδηγιών 2010/64/ΕΕ30, 2012/13/ΕΕ31, 

2013/48/ΕΕ32, 2016/34333, 2016/80034 και 

2016/191935 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που 

αφορούν τα δικονομικά δικαιώματα στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Οι οδηγίες 

σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα 
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στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών 

εφαρμόζονται μόνο στις ποινικές 

διαδικασίες όσον αφορά τα κράτη μέλη 

που δεσμεύονται από αυτές. Επιπλέον, τα 

ουσιώδη χαρακτηριστικά μιας ποινικής 

διαδικασίας υπό την έννοια του Χάρτη 

εφαρμόζονται στις διαδικασίες που δεν 

είναι ποινικές υπό την αυστηρή έννοια 

του όρου, αλλά εφαρμόζονται στο πλαίσιο 

ποινικής δίωξης. 

_________________ _________________ 

30 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το 

δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση 

κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 

26.10.2010, σ. 1). 

30 Οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το 

δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση 

κατά την ποινική διαδικασία (ΕΕ L 280 της 

26.10.2010, σ. 1). 

31 Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα 

ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών 

διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1). 

31 Οδηγία 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Μαΐου 2012, σχετικά με το δικαίωμα 

ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών 

διαδικασιών (ΕΕ L 142 της 1.6.2012, σ. 1). 

32 Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το 

δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο 

πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και 

διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού 

εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά 

με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου 

προσώπου σε περίπτωση στέρησης της 

ελευθερίας του και με το δικαίωμα 

επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με 

προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της 

στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 

6.11.2013, σ. 1). 

32 Οδηγία 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το 

δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο 

πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και 

διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού 

εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά 

με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου 

προσώπου σε περίπτωση στέρησης της 

ελευθερίας του και με το δικαίωμα 

επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με 

προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της 

στέρησης της ελευθερίας (ΕΕ L 294 της 

6.11.2013, σ. 1). 

33 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση 

ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου 

αθωότητας και του δικαιώματος 

παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη 

του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ 

L 65 της 11.3.2016, σ. 1). 

33 Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

9ης Μαρτίου 2016, για την ενίσχυση 

ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου 

αθωότητας και του δικαιώματος 

παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη 

του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας (ΕΕ 

L 65 της 11.3.2016, σ. 1). 

34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού 34 Οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις 

δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που 

είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 

της 21.5.2016, σ. 1). 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις 

δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που 

είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ΕΕ L 132 

της 21.5.2016, σ. 1). 

35 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 

σχετικά με τη δικαστική αρωγή για 

υπόπτους και κατηγορουμένους στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για 

καταζητουμένους σε διαδικασίες 

εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος 

σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ.1). 

35 Οδηγία (ΕΕ) 2016/1919 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, 

σχετικά με τη δικαστική αρωγή για 

υπόπτους και κατηγορουμένους στο 

πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και για 

καταζητουμένους σε διαδικασίες 

εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος 

σύλληψης (ΕΕ L 297 της 4.11.2016, σ.1). 

Or. it 

 

Τροπολογία  84 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Για τον σκοπό αυτόν, οι αποφάσεις 

δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να 

διαβιβάζονται απευθείας από την αρχή 

έκδοσης στην αρχή εκτέλεσης ή, 

ενδεχομένως, σε κεντρική αρχή. 

(20) Για τον σκοπό αυτόν, οι αποφάσεις 

δέσμευσης και δήμευσης θα πρέπει να 

διαβιβάζονται απευθείας από την αρχή 

έκδοσης στην αρχή εκτέλεσης και να 

κοινοποιούνται σε κεντρική αρχή 

υπεύθυνη για την παροχή συνδρομής στις 

αρμόδιες αρχές, η οποία θα καταγράφει 

τις αποφάσεις δέσμευσης ή δήμευσης που 

διαβιβάζονται και παραλαμβάνονται σε 

εθνικό επίπεδο και θα εξορθολογίζει τη 

διαβίβαση και τη λήψη των αποφάσεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  85 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οι αποφάσεις δήμευσης θα πρέπει 

να διαβιβάζονται μαζί με ένα 

τυποποιημένο πιστοποιητικό. 

(21) Οι αποφάσεις δήμευσης ή 

δέσμευσης θα πρέπει να διαβιβάζονται 

μαζί με ένα τυποποιημένο πιστοποιητικό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  86 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Κατά την εκτέλεση μιας απόφασης 

δέσμευσης, η αρχή έκδοσης και η αρχή 

εκτέλεσης θα πρέπει να λαμβάνουν 

δεόντως υπόψη τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα της έρευνας. Ειδικότερα, η 

αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να εγγυάται την 

εμπιστευτικότητα των πραγματικών 

περιστατικών και της ουσίας της απόφασης 

δέσμευσης. 

(25) Με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος ενημέρωσης κάθε 

ενδιαφερομένου προσώπου, κατά την 

εκτέλεση μιας απόφασης δέσμευσης, η 

αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης θα 

πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον 

εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας. 

Ειδικότερα, η αρχή εκτέλεσης θα πρέπει να 

εγγυάται την εμπιστευτικότητα των 

πραγματικών περιστατικών και της ουσίας 

της απόφασης δέσμευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο σκιώδης εισηγητής συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι: «Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί η 

σχέση μεταξύ της υποχρέωσης ενημέρωσης και των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Ο 

εμπιστευτικός χαρακτήρας μιας έρευνας δεν μπορεί να στερήσει από ένα άτομο το δικαίωμα 

ενημέρωσής του.» 

 

Τροπολογία  87 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Δεν θα πρέπει να απορρίπτεται η 

αναγνώριση και η εκτέλεση απόφασης 

δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης για 

λόγους πλην αυτών που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, η αρχή 

εκτέλεσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να μην αναγνωρίζει και να μην εκτελεί μια 

απόφαση δήμευσης βάσει της αρχής του 

δεδικασμένου, των δικαιωμάτων 

οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή του 

δικαιώματος παράστασης σε δίκη. 

(26) Δεν θα πρέπει να απορρίπτεται η 

αναγνώριση και η εκτέλεση απόφασης 

δέσμευσης ή απόφασης δήμευσης για 

λόγους πλην αυτών που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, η αρχή 

εκτέλεσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να μην αναγνωρίζει και να μην εκτελεί μια 

απόφαση δήμευσης βάσει των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, της αρχής του 

δεδικασμένου, των δικαιωμάτων 

οποιουδήποτε ενδιαφερομένου ή του 

δικαιώματος παράστασης σε δίκη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  88 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Η δημιουργία ενός χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

στην Ένωση βασίζεται στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και σε τεκμήριο 

συμμόρφωσης των άλλων κρατών μελών 

με το δίκαιο της Ένωσης και ιδίως με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο το 

τεκμήριο αυτό είναι μαχητό. Συνεπώς, 

εάν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους 

οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση μιας 

απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης θα είχε 

ως αποτέλεσμα την παραβίαση 

θεμελιώδους δικαιώματος του 

ενδιαφερομένου και ότι το κράτος 

εκτέλεσης θα παρέβαινε τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

αναγνωρίζονται στον Χάρτη, η εκτέλεση 

της απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης θα 

πρέπει να απορρίπτεται. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  89 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Η δημιουργία ενός χώρου 

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 

στην Ένωση βασίζεται στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη και σε τεκμήριο 

συμμόρφωσης των άλλων κρατών μελών 

με το δίκαιο της Ένωσης και ιδίως με τα 

θεμελιώδη δικαιώματα. Ωστόσο το 

τεκμήριο αυτό είναι μαχητό. Συνεπώς, 

εάν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για τους 

οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση μιας 

απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης θα είχε 

ως αποτέλεσμα την παραβίαση 

θεμελιώδους δικαιώματος του 

ενδιαφερομένου και ότι το κράτος 

εκτέλεσης θα παρέβαινε τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

αναγνωρίζονται στον Χάρτη, η εκτέλεση 

της απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης θα 

πρέπει να απορρίπτεται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υποστηρίζω την τροπολογία που έχει καταθέσει η εισηγήτρια, η οποία αναπαράγει το κείμενο 

που εγκρίθηκε στην οδηγία 2014/41/ΕΚ περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές 

υποθέσεις («οδηγία ΕΕΕ»), της οποίας ήμουν εισηγητής. Η προαναφερθείσα οδηγία ενισχύει 

την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στον τομέα της δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για 

μελλοντικά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. 

 

Τροπολογία  90 

Barbara Spinelli 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26α) Η αρχή του δεδικασμένου 

αποτελεί θεμελιώδη αρχή δικαίου στην 

Ένωση, όπως αναγνωρίζεται στον Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ένωσης και αναπτύσσεται από τη 

νομολογία του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η αρχή 

εκτέλεσης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα 

να αρνείται την εκτέλεση μιας απόφασης 

δήμευσης ή δέσμευσης, εάν η εν λόγω 

εκτέλεση αντιβαίνει στην αρχή αυτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  91 

Birgit Sippel, Emilian Pavel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26β) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 

αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 

6 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη, ιδίως τον 

Τίτλο VI, από το διεθνές δίκαιο και τις 

διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι 

συμβαλλόμενα μέρη η Ένωση ή όλα τα 

κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, καθώς και από τα 

συντάγματα των κρατών μελών, 

αναλόγως του εκάστοτε πεδίου 

εφαρμογής. Καμία διάταξη του παρόντος 

κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

απαγορεύει την άρνηση εκτέλεσης 

απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης όταν 

υπάρχουν λόγοι, βάσει αντικειμενικών 
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στοιχείων, οι οποίοι οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η εν λόγω απόφαση 

εκδόθηκε με σκοπό τη δίωξη ή την 

τιμωρία προσώπου με βάση το φύλο, τη 

φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη 

θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, 

την ιθαγένεια, τη γλώσσα ή τις πολιτικές 

πεποιθήσεις του προσώπου αυτού, ή ότι 

το εν λόγω πρόσωπο ενδέχεται να 

περιέλθει σε δυσμενή θέση για 

οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  92 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26β) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 

αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 

6 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη, ιδίως τον 

Τίτλο VI, από το διεθνές δίκαιο και τις 

διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι 

συμβαλλόμενα μέρη η Ένωση ή όλα τα 

κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, καθώς και από τα 

συντάγματα των κρατών μελών, 

αναλόγως του εκάστοτε πεδίου 

εφαρμογής. Καμία διάταξη του παρόντος 

κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

απαγορεύει την άρνηση εκτέλεσης 

απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης όταν 

υπάρχουν λόγοι, βάσει αντικειμενικών 

στοιχείων, οι οποίοι οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η εν λόγω απόφαση 

εκδόθηκε με σκοπό τη δίωξη ή την 

τιμωρία προσώπου με βάση το φύλο, τη 

φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη 



 

PE612.375v01-00 22/118 AM\1138070EL.docx 

EL 

θρησκεία, τον γενετήσιο προσανατολισμό, 

την ιθαγένεια, τη γλώσσα ή τις πολιτικές 

πεποιθήσεις του προσώπου αυτού, ή ότι 

το εν λόγω πρόσωπο ενδέχεται να 

περιέλθει σε δυσμενή θέση για 

οποιονδήποτε από τους λόγους αυτούς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υποστηρίζω την τροπολογία που έχει καταθέσει η εισηγήτρια, η οποία αναπαράγει το κείμενο 

που εγκρίθηκε στην οδηγία 2014/41/ΕΚ περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές 

υποθέσεις («οδηγία ΕΕΕ»), της οποίας ήμουν εισηγητής. Η προαναφερθείσα οδηγία ενισχύει 

την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στον τομέα της δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για 

μελλοντικά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. 

 

Τροπολογία  93 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26β) Εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

μιας απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης θα 

είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση 

θεμελιώδους δικαιώματος του 

ενδιαφερομένου και ότι το κράτος 

εκτέλεσης θα παρέβαινε τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την προστασία των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

αναγνωρίζονται στον Χάρτη, η εκτέλεση 

της απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης θα 

πρέπει να απορρίπτεται. 

Or. en 

 

Τροπολογία  94 

Barbara Spinelli 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (26γ) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 

αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 

6 της ΣΕΕ και από τον Χάρτη, ιδίως τον 

Τίτλο VI, από το διεθνές δίκαιο και τις 

διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι 

συμβαλλόμενα μέρη η Ένωση ή όλα τα 

κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 

Προάσπιση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 

Ελευθεριών, καθώς και από τα 

συντάγματα των κρατών μελών, 

αναλόγως του εκάστοτε πεδίου 

εφαρμογής. Καμία διάταξη του παρόντος 

κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 

απαγορεύει την άρνηση εκτέλεσης 

απόφασης δήμευσης ή δέσμευσης όταν 

υπάρχουν λόγοι, βάσει αντικειμενικών 

στοιχείων, οι οποίοι οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η εν λόγω απόφαση 

εκδόθηκε με σκοπό τη δίωξη ή την 

τιμωρία προσώπου με βάση το φύλο, τη 

φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή, τη 

θρησκεία, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, την ιθαγένεια, τη 

γλώσσα ή τις πολιτικές πεποιθήσεις του 

προσώπου αυτού, ή ότι το εν λόγω 

πρόσωπο ενδέχεται να περιέλθει σε 

δυσμενή θέση για οποιονδήποτε από τους 

λόγους αυτούς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Η εκτέλεση μιας απόφασης 

δέσμευσης ή δήμευσης θα πρέπει να 

διέπεται από το δίκαιο του κράτους 

εκτέλεσης και οι αρχές του θα πρέπει να 

είναι οι μόνες αρμόδιες να αποφασίζουν 

σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. en 

 

Τροπολογία  96 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Στις διασυνοριακές υποθέσεις, δεν 

θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα 

αποζημίωσης και αποκατάστασης των 

θυμάτων. Οι κανόνες για τη διάθεση των 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα 

πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην 

αποζημίωση των θυμάτων και την 

επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων σε 

αυτά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις τους να 

συνδράμουν στην είσπραξη φορολογικών 

απαιτήσεων από άλλα κράτη μέλη 

σύμφωνα με την οδηγία 2010/24/ΕΕ36. 

(32) Στις διασυνοριακές υποθέσεις, δεν 

θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα 

αποζημίωσης και αποκατάστασης των 

θυμάτων. Οι κανόνες για τη διάθεση των 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα 

πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην 

αποζημίωση των θυμάτων και την 

επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων σε 

αυτά, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το 

γεγονός ότι, για παράδειγμα, σε 

περιπτώσεις διαφθοράς, μαζικής 

φοροδιαφυγής, φορολογικής απάτης ή 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, τα θύματα είναι μεγάλες 

κοινότητες και ακόμη και ολόκληρες 

χώρες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις τους να 

συνδράμουν στην είσπραξη φορολογικών 

απαιτήσεων από άλλα κράτη μέλη 

σύμφωνα με την οδηγία 2010/24/ΕΕ36. 

_________________ _________________ 

36 Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 

16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας 

συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων 

σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα 

μέτρα (ΕΕ L 84, 31.3.2010, σ. 1). 

36 Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 

16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας 

συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων 

σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα 

μέτρα (ΕΕ L 84, 31.3.2010, σ. 1). 
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Or. en 

 

Τροπολογία  97 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Στις διασυνοριακές υποθέσεις, δεν 

θα πρέπει να θίγονται τα δικαιώματα 

αποζημίωσης και αποκατάστασης των 

θυμάτων. Οι κανόνες για τη διάθεση των 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα 

πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην 

αποζημίωση των θυμάτων και την 

επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων σε 

αυτά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις τους να 

συνδράμουν στην είσπραξη φορολογικών 

απαιτήσεων από άλλα κράτη μέλη 

σύμφωνα με την οδηγία 2010/24/ΕΕ36. 

(32) Στις διασυνοριακές υποθέσεις, δεν 

θα θίγονται τα δικαιώματα αποζημίωσης 

και αποκατάστασης των θυμάτων. Οι 

κανόνες για τη διάθεση των δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων θα δίνουν 

προτεραιότητα στην αποζημίωση των 

θυμάτων και την επιστροφή των 

περιουσιακών στοιχείων σε αυτά. Τα 

κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να 

λαμβάνουν υπόψη τις υποχρεώσεις τους να 

συνδράμουν στην είσπραξη φορολογικών 

απαιτήσεων από άλλα κράτη μέλη 

σύμφωνα με την οδηγία 2010/24/ΕΕ36. 

_________________ _________________ 

36 Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 

16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας 

συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων 

σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα 

μέτρα (ΕΕ L 84, 31.3.2010, σ. 1). 

36 Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου, της 

16ης Μαρτίου 2010, περί αμοιβαίας 

συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων 

σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα 

μέτρα (ΕΕ L 84, 31.3.2010, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  98 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (32α) Η διαχείριση δεσμευμένων 

περιουσιακών στοιχείων ενόψει 

μεταγενέστερης δήμευσής τους και 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα 
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πρέπει να γίνεται με τον δέοντα τρόπο, 

ώστε να μην χάνεται η οικονομική τους 

αξία, να προωθείται η 

επαναχρησιμοποίησή τους για 

κοινωνικούς σκοπούς και να αποφεύγεται 

ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς της 

εγκληματικότητας. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει επίσης να λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 

πώλησης ή της μεταβίβασης των 

περιουσιακών στοιχείων, για την 

ελαχιστοποίηση αυτών των απωλειών και 

την προώθηση κοινωνικών στόχων. Θα 

πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα 

μέτρα, νομοθετικά ή άλλα, όπως η 

σύσταση κεντρικών εθνικών γραφείων 

διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων 

ή η δημιουργία ισοδύναμων μηχανισμών, 

με σκοπό τη δέουσα διαχείριση των 

δεσμευμένων ή δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο σκιώδης εισηγητής συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι: «Είναι σημαντικό να προωθούνται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και εντός των κρατών μελών η βέλτιστη διαχείριση των δεσμευμένων ή 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων και η επαναχρησιμοποίησή τους για κοινωνικούς 

σκοπούς, για την αποζημίωση των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων και των 

επιχειρήσεων που έχουν πέσει θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ή για την καταπολέμηση 

αυτού του οργανωμένου εγκλήματος.» 

 

Τροπολογία  99 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (32α) Οι κανόνες για τη διάθεση των 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων θα 

πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλες 

μορφές αποζημίωσης των οικογενειών 

των αστυνομικών και δημοσίων 
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υπαλλήλων που έχασαν τη ζωή τους κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους, 

καθώς και των αστυνομικών και 

δημοσίων υπαλλήλων που υπέστησαν 

μόνιμη αναπηρία κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό, 

κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 

προβλέψει την ίδρυση ταμείου για την 

αποζημίωση αυτών των προσώπων και 

για τη διάθεση μέρους των δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων στο ταμείο αυτό. 

Or. it 

 

Τροπολογία  100 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (32β) Είναι σκόπιμο ένα μέρος των 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων να 

χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 

των δομών καταπολέμησης της 

οργανωμένης εγκληματικότητας και της 

τρομοκρατίας που υπάρχουν σε επίπεδο 

ΕΕ. Ένα μέρος των δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων από τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να μεταφέρεται στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης για τη 

συμπληρωματική χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων της Ευρωπόλ και του 

Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού 

Κέντρου. 

Or. it 

 

Τροπολογία  101 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (32γ) Η διαχείριση των δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να 

γίνεται κατά τρόπο που να 

επιβεβαιώνεται και να προωθείται ο 

σεβασμός της νομιμότητας, με την 

επαναχρησιμοποίηση αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων προς το 

κοινωνικό και το οικονομικό συμφέρον 

των κοινοτήτων που έχουν πληγεί άμεσα 

από τις δραστηριότητες των 

εγκληματικών και των τρομοκρατικών 

οργανώσεων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  102 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(35) Για την τροποποίηση του 

πιστοποιητικού και του εντύπου που 

παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του 

παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 

290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη 

σημασία για την Επιτροπή να διεξαγάγει 

τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις κατά τη 

διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου 

της για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει 

να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 

και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

(35) Για την τροποποίηση του 

πιστοποιητικού και του εντύπου που 

παρατίθενται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του 

παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 

290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ιδιαίτερη 

σημασία για την Επιτροπή να διεξαγάγει 

τις απαιτούμενες διαβουλεύσεις με τις 

ειδικευμένες αρχές των κρατών μελών 

και τις κατάλληλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες 

κατά τη διάρκεια του 

προπαρασκευαστικού έργου της για τις 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 

επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 

κατά την προετοιμασία και κατάρτιση των 

κατ’εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 

διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
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κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  103 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 36 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(36) Δεδομένου ότι ο στόχος του 

παρόντος κανονισμού, ήτοι η αμοιβαία 

αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων 

δέσμευσης και δήμευσης, δεν μπορεί να 

επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από 

τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, λόγω της 

κλίμακας και των αποτελεσμάτων της 

δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα στο 

επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 

θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν 

λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

του στόχου αυτού. 

(36) Η αμοιβαία αναγνώριση και 

εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης και 

δήμευσης επιτυγχάνεται μέσω μέτρων 

που πρέπει να είναι σύμφωνα με την αρχή 

της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας που διατυπώνεται στο εν 

λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

του στόχου αυτού. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  104 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 

κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 

κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα 
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κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο 

έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή 

δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής 

διαδικασίας. 

κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο 

έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή 

δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής, 

αστικής και διοικητικής διαδικασίας. Ο 

παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για 

την αμοιβαία αναγνώριση των 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που 

αφορούν τα κύρια είδη δήμευσης που 

υπάρχουν στα κράτη μέλη: απλή 

δήμευση, εκτεταμένη δήμευση, δήμευση 

εις χείρας τρίτου, δήμευση αντίστοιχης 

αξίας και μη βασιζόμενη σε καταδίκη 

δήμευση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 

κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα 

κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο 

έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή 

δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής 

διαδικασίας. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. bg 

 

Τροπολογία  106 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους 
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κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα 

κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο 

έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή 

δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής 

διαδικασίας. 

κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα 

κράτος μέλος αναγνωρίζει και εκτελεί στο 

έδαφός του απόφαση δέσμευσης ή 

δήμευσης η οποία εκδόθηκε από άλλο 

κράτος μέλος στο πλαίσιο ποινικής 

δίωξης. 

Or. it 

 

Τροπολογία  107 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισμός δεν 

μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών 

αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 

της ΣΕΕ. 

2. Ο παρών κανονισμός δεν 

μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών 

αρχών, ιδιαίτερα του δικαιώματος 

υπεράσπισης, του δικαιώματος σε δίκαιη 

δίκη και του δικαιώματος της 

ιδιοκτησίας, όπως προβλέπονται στο 

άρθρο 6 της ΣΕΕ. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  108 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισμός δεν 

μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών 

αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 

της ΣΕΕ. 

2. Ο παρών κανονισμός δεν 

μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών 

αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 

της ΣΕΕ και στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Or. bg 

 

Τροπολογία  109 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν εκδίδει απόφαση δέσμευσης 

ή δήμευσης, η αρχή έκδοσης μεριμνά 

ώστε να τηρούνται οι αρχές της 

αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «απόφαση δήμευσης»: ποινή ή 

μέτρο που επιβάλλεται αμετακλήτως από 

δικαστήριο κατόπιν διαδικασίας για 

ποινικό αδίκημα και καταλήγει στην 

οριστική αποστέρηση του περιουσιακού 

στοιχείου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο· 

(1) «απόφαση δήμευσης»: ποινή ή 

μέτρο που επιβάλλεται αμετακλήτως από 

δικαστήριο κατόπιν διαδικασίας για 

ποινικό, αστικό ή διοικητικό αδίκημα και 

καταλήγει στην οριστική αποστέρηση του 

περιουσιακού στοιχείου από φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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(1) «απόφαση δήμευσης»: ποινή ή 

μέτρο που επιβάλλεται αμετακλήτως από 

δικαστήριο κατόπιν διαδικασίας για 

ποινικό αδίκημα και καταλήγει στην 

οριστική αποστέρηση του περιουσιακού 

στοιχείου από φυσικό ή νομικό πρόσωπο· 

(1) «απόφαση δήμευσης»: μέτρο που 

επιβάλλεται αμετακλήτως από δικαστήριο 

κατόπιν διαδικασίας για ποινικό αδίκημα 

και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση 

του περιουσιακού στοιχείου από φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  112 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) η απλή δήμευση είναι μέτρο 

δήμευσης που κατευθύνεται κατά 

περιουσιακού στοιχείου το οποίο αποτελεί 

άμεσο προϊόν εγκλήματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  113 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1β) η εκτεταμένη δήμευση είναι μέτρο 

δήμευσης που δεν περιορίζεται στα 

άμεσα προϊόντα εγκλήματος και όπου η 

δημευμένη περιουσία προέρχεται από 

εγκληματική δραστηριότητα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  114 

Monica Macovei 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1γ) η δήμευση εις χείρας τρίτου είναι 

μέτρο δήμευσης το οποίο στερεί από 

κάποιο πρόσωπο άλλο από τον δράστη -

τρίτο- περιουσιακό στοιχείο που προήλθε 

από εγκληματική δραστηριότητα, όταν ο 

τρίτος έχει στην κατοχή του περιουσιακό 

στοιχείο που του μεταβιβάστηκε από τον 

δράστη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  115 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 δ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1δ) η δήμευση αντίστοιχης αξίας είναι 

μέτρο δήμευσης με το οποίο ένα 

δικαστήριο, αφού καθορίσει το όφελος 

που προσπόρισε ένα άτομο από 

εγκληματική δραστηριότητα, επιβάλλει 

την καταβολή χρηματικού ποσού, το 

οποίο είναι εισπράξιμο έναντι 

οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου 

του ατόμου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  116 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 ε (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 (1ε) η μη βασιζόμενη σε καταδίκη 

δήμευση είναι μέτρο δήμευσης το οποίο 

λαμβάνεται ελλείψει καταδίκης και 

κατευθύνεται κατά περιουσιακού 

στοιχείου παράνομης προέλευσης. 

Καλύπτει περιπτώσεις που δεν είναι 

δυνατή η ποινική καταδίκη, λόγω 

ασθένειας ή φυγής, θανάτου του υπόπτου 

ή όταν έχει παρέλθει η νομοθετημένη 

περίοδος παραγραφής. Καλύπτει επίσης 

περιπτώσεις προσφυγής κατά του ίδιου 

του περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα 

από το πρόσωπο που κατέχει την 

περιουσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  117 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) «ενδιαφερόμενοι»: κάθε φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων 

των καλόπιστων τρίτων, που θίγεται από 

τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  118 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «περιουσιακό στοιχείο»: 

οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, υλικό 

ή άυλο, κινητό ή ακίνητο, καθώς και τα 

(3) «περιουσιακό στοιχείο»: 

χρηματικό ποσό, περιουσιακό στοιχείο 

κάθε είδους —υλικό ή άυλο, κινητό ή 



 

PE612.375v01-00 36/118 AM\1138070EL.docx 

EL 

νομικά έγγραφα ή πράξεις που 

αποδεικνύουν τίτλο ή δικαίωμα επί του 

περιουσιακού στοιχείου, για τα οποία η 

αρχή έκδοσης κρίνει ότι: 

ακίνητο— περιορισμένα εμπράγματα 

δικαιώματα, καθώς και τα νομικά έγγραφα 

ή πράξεις με οποιαδήποτε μορφή, 

συμπεριλαμβανόμενης της ηλεκτρονικής 

ή ψηφιακής, που αποδεικνύουν τίτλο 

ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα και 

συμφέροντα επί περιουσιακών στοιχείων 

αυτού του είδους, για τα οποία η αρχή 

έκδοσης κρίνει ότι: 

Or. bg 

 

Τροπολογία  119 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) «όργανα»: κάθε είδους αντικείμενα 

που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για να 

διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά 

αδικήματα· 

(5) «όργανα»: κάθε είδους αντικείμενα 

που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο, 

εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, για να 

διαπραχθούν ένα ή περισσότερα ποινικά, 

αστικά ή διοικητικά αδικήματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  120 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «κράτος έκδοσης»: το κράτος 

μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 

δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στο 

πλαίσιο ποινικής διαδικασίας· 

(6) «κράτος έκδοσης»: το κράτος 

μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση 

δέσμευσης ή απόφαση δήμευσης στο 

πλαίσιο ποινικής, αστικής ή διοικητικής 

διαδικασίας· 

Or. en 
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Τροπολογία  121 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 - στοιχείο α – σημείο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα 

από το κράτος έκδοσης η οποία είναι 

αρμοδία στις ποινικές διαδικασίες να 

διατάσσει τη δέσμευση περιουσιακών 

στοιχείων ή την εκτέλεση απόφασης 

δέσμευσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

Επιπλέον, προτού διαβιβαστεί στην αρχή 

εκτέλεσης, η απόφαση δέσμευσης 

επικυρώνεται, αφού εξεταστεί αν τηρεί τις 

προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού 

για την έκδοση τέτοιας απόφασης, ιδίως 

αυτές του άρθρου 13 παράγραφος 1, από 

δικαστή, δικαστήριο, ανακριτή ή 

εισαγγελέα στο κράτος έκδοσης. Αν η 

απόφαση έχει επικυρωθεί από τέτοια αρχή, 

η αρχή αυτή μπορεί επίσης να θεωρηθεί 

αρχή έκδοσης για τους σκοπούς της 

διαβίβασης της απόφασης· 

(2) κάθε άλλη αρμόδια αρχή ορισθείσα 

από το κράτος έκδοσης η οποία είναι 

αρμοδία στις ποινικές, αστικές ή 

διοικητικές διαδικασίες να διατάσσει τη 

δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή την 

εκτέλεση απόφασης δέσμευσης σύμφωνα 

με το εθνικό δίκαιο. Επιπλέον, προτού 

διαβιβαστεί στην αρχή εκτέλεσης, η 

απόφαση δέσμευσης επικυρώνεται, αφού 

εξεταστεί αν τηρεί τις προϋποθέσεις του 

παρόντος κανονισμού για την έκδοση 

τέτοιας απόφασης, ιδίως αυτές του άρθρου 

13 παράγραφος 1, από δικαστή, 

δικαστήριο, ανακριτή ή εισαγγελέα στο 

κράτος έκδοσης. Αν η απόφαση έχει 

επικυρωθεί από τέτοια αρχή, η αρχή αυτή 

μπορεί επίσης να θεωρηθεί αρχή έκδοσης 

για τους σκοπούς της διαβίβασης της 

απόφασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  122 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) σε σχέση με τις αποφάσεις 

δήμευσης, αρμόδια αρχή ορισθείσα από το 

κράτος έκδοσης η οποία, στο πλαίσιο 

ποινικής διαδικασίας, έχει την 

αρμοδιότητα να εκτελεί απόφαση 

δήμευσης που έχει εκδοθεί από δικαστήριο 

β) σε σχέση με τις αποφάσεις 

δήμευσης, αρμόδια αρχή ορισθείσα από το 

κράτος έκδοσης η οποία, στο πλαίσιο 

ποινικής, αστικής ή διοικητικής 

διαδικασίας, έχει την αρμοδιότητα να 

εκτελεί απόφαση δήμευσης που έχει 
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σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο· εκδοθεί από δικαστήριο σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση δέσμευσης ή η 

απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς 

έλεγχο του διττού αξιοποίνου των 

πράξεων, εάν οι πράξεις για τις οποίες 

εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης ή η 

απόφαση δήμευσης συνιστούν ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα, 

όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους 

έκδοσης, και εφόσον τιμωρούνται στο 

κράτος έκδοσης με ποινή στερητική της 

ελευθερίας μέγιστης διάρκειας 

τουλάχιστον τριών ετών: 

1. Η απόφαση δέσμευσης ή η 

απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς 

έλεγχο του διττού αξιοποίνου των 

πράξεων, εάν οι πράξεις, 

συμπεριλαμβανομένων της συνέργειας, 

της προπαρασκευής και της απόπειρας, 
για τις οποίες εκδόθηκε η απόφαση 

δέσμευσης ή η απόφαση δήμευσης 

συνιστούν ένα ή περισσότερα από τα 

ακόλουθα αδικήματα, όπως ορίζονται από 

το δίκαιο του κράτους έκδοσης, και 

εφόσον τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης 

με ποινή στερητική της ελευθερίας 

μέγιστης διάρκειας τουλάχιστον τριών 

ετών: 

Or. bg 

 

Τροπολογία  124 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση δέσμευσης ή η 

απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς 

έλεγχο του διττού αξιοποίνου των 

πράξεων, εάν οι πράξεις για τις οποίες 

εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης ή η 

1. Η απόφαση δέσμευσης ή η 

απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς 

έλεγχο του διττού αξιοποίνου των 

πράξεων, εάν οι πράξεις για τις οποίες 

εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης ή η 
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απόφαση δήμευσης συνιστούν ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα, 

όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους 

έκδοσης, και εφόσον τιμωρούνται στο 

κράτος έκδοσης με ποινή στερητική της 

ελευθερίας μέγιστης διάρκειας 

τουλάχιστον τριών ετών: : 

απόφαση δήμευσης συνιστούν ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα, 

όπως ορίζονται από το δίκαιο του κράτους 

έκδοσης, και εφόσον τιμωρούνται στο 

κράτος έκδοσης με ποινή στερητική της 

ελευθερίας μέγιστης διάρκειας 

τουλάχιστον δύο ετών: : 

Or. en 

 

Τροπολογία  125 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– τρομοκρατία, – τρομοκρατία, 

συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων 

που καθορίζονται στην οδηγία 

2017/541/ΕΕ, 

Or. it 

 

Τροπολογία  126 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εμπορία ανθρώπων, – εξαναγκασμός σε δουλεία και 

εμπορία ανθρώπων, 

Or. it 

 

Τροπολογία  127 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παράνομη διακίνηση όπλων, 

πυρομαχικών και εκρηκτικών, 

– παράνομη διακίνηση όπλων, 

πυρομαχικών και εκρηκτικών, 

επικίνδυνων χημικών ουσιών και 

προϊόντων που επηρεάζουν τη στιβάδα 

του όζοντος, 

Or. ro 

 

Τροπολογία  128 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– απάτη και συναφή με απάτη 

ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται στην 

οδηγία 2017/xxx/ΕΕ σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

– απάτη και συναφή με απάτη 

ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται στην 

οδηγία 2017/xxx/ΕΕ σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής 

απάτης και της φοροδιαφυγής, 

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 9 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – φορολογικά εγκλήματα που 

σχετίζονται με άμεσους και έμμεσους 

φόρους, συμπεριλαμβανομένης της 

φοροδιαφυγής μέσω απόκρυψης εσόδων, 

είτε αυτά αποκτήθηκαν νόμιμα είτε 

παράνομα, ώστε να μην εντοπιστούν και 



 

AM\1138070EL.docx 41/118 PE612.375v01-00 

 EL 

εισπραχθούν από τις φορολογικές αρχές· 

Or. it 

 

Τροπολογία  130 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– νομιμοποίηση προϊόντων 

εγκλήματος, 

– νομιμοποίηση προϊόντων 

εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτονομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, 

Or. en 

 

Τροπολογία  131 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– ηλεκτρονικά εγκλήματα, – εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και 

όλα τα άλλα ηλεκτρονικά εγκλήματα, 

Or. en 

 

Τροπολογία  132 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 12 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 – εγκλήματα κατά της διανοητικής 

και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 
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Or. it 

Αιτιολόγηση 

Οι επιπλέον κατηγορίες αδικημάτων περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία εντός του 

ιταλικού νομικού πλαισίου στους τομείς της δήμευσης και της δέσμευσης. Βάσει της ιταλικής 

εμπειρίας, θεωρείται σημαντική η προσθήκη αυτών των ποινικών αδικημάτων, δεδομένου ότι 

προσφέρουν σημαντικές πηγές χρηματοδότησης στην οργανωμένη εγκληματικότητα. 

 

Τροπολογία  133 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εγκλήματα κατά του 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του 

παρανόμου εμπορίου απειλουμένων 

ζωικών ειδών και του παρανόμου εμπορίου 

απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών 

ποικιλιών, 

– εγκλήματα κατά του 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του 

παρανόμου εμπορίου απειλουμένων 

ζωικών ειδών και του παρανόμου εμπορίου 

απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών 

ποικιλιών, και του παρανόμου εμπορίου 

ξυλείας, 

Or. ro 

 

Τροπολογία  134 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εγκλήματα κατά του 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του 

παρανόμου εμπορίου απειλουμένων 

ζωικών ειδών και του παρανόμου 

εμπορίου απειλουμένων φυτικών ειδών και 

φυτικών ποικιλιών, 

– έγκλημα κατά του περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένου του παράνομου 

εμπορίου απειλουμένων ζωικών ειδών, του 

παράνομου εμπορίου απειλουμένων 

φυτικών ειδών και ποικιλιών και του 

παράνομου εμπορίου αποβλήτων, 

Or. it 
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Αιτιολόγηση 

Οι επιπλέον κατηγορίες αδικημάτων περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία εντός του 

ιταλικού νομικού πλαισίου στους τομείς της δήμευσης και της δέσμευσης. Βάσει της ιταλικής 

εμπειρίας, θεωρείται σημαντική η προσθήκη αυτών των ποινικών αδικημάτων, δεδομένου ότι 

προσφέρουν σημαντικές πηγές χρηματοδότησης στην οργανωμένη εγκληματικότητα. 

 

Τροπολογία  135 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 13 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εγκλήματα κατά του 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του 

παρανόμου εμπορίου απειλουμένων 

ζωικών ειδών και του παρανόμου εμπορίου 

απειλουμένων φυτικών ειδών και φυτικών 

ποικιλιών, 

– εγκλήματα κατά του 

περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του 

παράνομου εμπορίου και της παράνομης 

απόρριψης αποβλήτων και απειλουμένων 

ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου 

απειλουμένων φυτικών ειδών και 

ποικιλιών, 

Or. it 

 

Τροπολογία  136 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων 

οργάνων και ιστών, 

– παράνομο εμπόριο ανθρωπίνων 

οργάνων, ιστών και κυττάρων, 

Or. ro 

 

Τροπολογία  137 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παράνομη διακίνηση πολιτιστικών 

αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των 

αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης, 

– παράνομη διακίνηση πολιτιστικών 

αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των 

αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης, 

παράνομο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων, 

κραμάτων αυτών και πολύτιμων λίθων, 

Or. ro 

 

Τροπολογία  138 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– υπεξαίρεση, διαγράφεται 

Or. fr 

 

Τροπολογία  139 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– «προστασία» έναντι χρημάτων και 

εκβίαση, 

– «προστασία» έναντι χρημάτων, 

εκβίαση και τοκογλυφία, 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Οι επιπλέον κατηγορίες αδικημάτων περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία εντός του 

ιταλικού νομικού πλαισίου στους τομείς της δήμευσης και της δέσμευσης. Βάσει της ιταλικής 

εμπειρίας, θεωρείται σημαντική η προσθήκη αυτών των ποινικών αδικημάτων, δεδομένου ότι 

προσφέρουν σημαντικές πηγές χρηματοδότησης στην οργανωμένη εγκληματικότητα. 
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Τροπολογία  140 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 23 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– παραποίηση και πειρατεία 

προϊόντων, 

– λαθρεμπόριο, παράνομη 

απομίμηση και πειρατεία προϊόντων, 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Οι επιπλέον κατηγορίες αδικημάτων αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία εντός του ιταλικού 

νομικού πλαισίου στους τομείς της δήμευσης και της δέσμευσης. Βάσει της ιταλικής εμπειρίας, 

θεωρείται σημαντική η προσθήκη αυτών των ποινικών αδικημάτων, δεδομένου ότι προσφέρουν 

σημαντικές πηγές χρηματοδότησης στην οργανωμένη εγκληματικότητα. 

 

Τροπολογία  141 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 27 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– λαθρεμπόριο πυρηνικών και 

ραδιενεργών ουσιών, 

– λαθρεμπόριο πυρηνικών, 

ραδιενεργών και βιολογικών ουσιών, 

Or. ro 

 

Τροπολογία  142 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – περίπτωση 28 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– εμπορία κλεμμένων οχημάτων, διαγράφεται 

Or. fr 
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Τροπολογία  143 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α.  Η απόφαση δέσμευσης ή η 

απόφαση δήμευσης εκτελείται χωρίς 

έλεγχο του διττού αξιοποίνου των 

πράξεων, εάν οι πράξεις για τις οποίες 

εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης ή η 

απόφαση δήμευσης συνιστούν 

φορολογική απάτη, διακεκριμένη 

φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή, 

όπως ορίζονται από το δίκαιο του 

κράτους έκδοσης, και εφόσον 

τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με 

ποινή στερητική της ελευθερίας μέγιστης 

διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  144 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 − παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση δήμευσης ή 

επικυρωμένο αντίγραφό της, μαζί με το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 

7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή 

εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, στην 

κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 

27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή 

εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά 

τους. 

1. Η απόφαση δήμευσης ή 

επικυρωμένο αντίγραφό της, μαζί με το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 

7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή 

εκτέλεσης και κοινοποιούνται στην 

κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 

27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή 

εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά 

τους. 



 

AM\1138070EL.docx 47/118 PE612.375v01-00 

 EL 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κεντρική αρχή θα πρέπει να καταγράφει όλες τις αποφάσεις δήμευσης και δέσμευσης σε 

εθνικό επίπεδο και θα πρέπει συνεπώς να ενημερώνεται για τη διαβίβασή τους (βλ. 

προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 27 παράγραφος 2). 

 

Τροπολογία  145 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση δήμευσης ή 

επικυρωμένο αντίγραφό της, μαζί με το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 

7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή 

εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, στην 

κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 

27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή 

εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά 

τους. 

1. Η απόφαση δήμευσης, μαζί με το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 

7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή 

εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, στην 

κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 

27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή 

εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά 

τους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  146 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση δήμευσης ή 

επικυρωμένο αντίγραφό της, μαζί με το 

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 

7, διαβιβάζονται απευθείας στην αρχή 

εκτέλεσης ή, κατά περίπτωση, στην 

κεντρική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 

27 παράγραφος 2, με κάθε μέσο ικανό να 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, υπό 

προϋποθέσεις που επιτρέπουν στην αρχή 

εκτέλεσης να εξακριβώσει τη γνησιότητά 

τους. 

Or. bg 

 

Τροπολογία  147 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν η απόφαση δήμευσης αφορά 

χρηματικό ποσό, διαβιβάζεται στο κράτος 

μέλος στο οποίο η αρχή έκδοσης έχει 

βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο κατά του οποίου έχει 

εκδοθεί η απόφαση διαθέτει περιουσιακά 

στοιχεία ή εισόδημα. 

2. Όταν η απόφαση δήμευσης αφορά 

χρηματικό ποσό, σε σχέση με δήμευση 

αντίστοιχης αξίας, διαβιβάζεται στο 

κράτος μέλος στο οποίο η αρχή έκδοσης 

έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του 

οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση διαθέτει 

περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εάν η αρχή του κράτους εκτέλεσης 

η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση 

δήμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την 

αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει 

αμέσως την απόφαση δήμευσης στην 

αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος 

της και ενημερώνει σχετικά την αρχή 

έκδοσης. 

6. Εάν η αρχή του κράτους εκτέλεσης 

η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση 

δήμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την 

αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει 

αμέσως ή το αργότερο εντός 3 εργάσιμων 

ημερών την απόφαση δήμευσης στην 

αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος 

της και ενημερώνει σχετικά την αρχή 

έκδοσης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  149 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εάν η αρχή του κράτους εκτέλεσης 

η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση 

δήμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την 

αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει 

αμέσως την απόφαση δήμευσης στην 

αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος 

της και ενημερώνει σχετικά την αρχή 

έκδοσης. 

6. Εάν η αρχή του κράτους εκτέλεσης 

η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση 

δήμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την 

αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει 

αμέσως και το αργότερο εντός 10 ωρών 

την απόφαση δήμευσης στην αρμόδια αρχή 

εκτέλεσης στο κράτος μέλος της και 

ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση δήμευσης μπορεί να 

διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 σε 

ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά. 

1. Η απόφαση δήμευσης μπορεί να 

διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 

κατ’ αρχήν σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης 

κάθε φορά. 

Or. ro 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι η ακόλουθη παράγραφος προβλέπει τις καταστάσεις κατά τις οποίες η απόφαση 

αυτή μπορεί να διαβιβασθεί ταυτόχρονα και σε άλλα κράτη, θα καταργηθεί η παράγραφος 1. Η 

εισαγωγή της φράσης «κατ’ αρχήν» προσδίδει στην παράγραφο χαρακτήρα γενικού κανόνα 

στον οποίο μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις. 
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Τροπολογία  151 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν απόφαση δήμευσης που 

αφορά χρηματικό ποσό διαβιβάζεται σε 

ένα ή περισσότερα κράτη εκτέλεσης, η 

συνολική αξία που προκύπτει από την 

εκτέλεσή της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

μέγιστο ποσό που καθορίζεται στην 

απόφαση δήμευσης. 

2. Όταν απόφαση δήμευσης που 

αφορά χρηματικό ποσό διαβιβάζεται σε 

ένα ή περισσότερα κράτη εκτέλεσης, η 

συνολική αξία που προκύπτει από την 

εκτέλεσή της δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

μέγιστο ποσό που καθορίζεται στην 

απόφαση δήμευσης. Στις περιπτώσεις που 

η δήμευση έχει ήδη εκτελεστεί εν όλω ή 

εν μέρει, το σχετικό ποσό εκπίπτει ολικώς 

από το ποσό που δημεύθηκε στο κράτος 

εκτέλεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  152 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρχή έκδοσης πληροφορεί αμέσως την 

αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη: 

Η αρχή έκδοσης πληροφορεί αμέσως, ή το 

αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών, την 

αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη: 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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Η αρχή έκδοσης πληροφορεί αμέσως την 

αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη: 

Η αρχή έκδοσης πληροφορεί αμέσως, και 

το αργότερο εντός 24 ωρών, την αρχή 

εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη: 

Or. it 

 

Τροπολογία  154 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εάν η απόφαση δέσμευσης ή 

δήμευσης έχει εκτελεστεί, εν όλω ή εν 

μέρει, στο κράτος έκδοσης ή σε άλλο 

κράτος εκτέλεσης, αναφέροντας το ποσό 

που απομένει για την πλήρη εκτέλεση της 

απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, 

β) εάν η απόφαση δήμευσης έχει 

εκτελεστεί, εν όλω ή εν μέρει, στο κράτος 

έκδοσης ή σε άλλο κράτος εκτέλεσης, 

αναφέροντας το ποσό που απομένει για την 

πλήρη εκτέλεση της απόφασης δήμευσης, 

Or. en 

 

Τροπολογία  155 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν το κράτος έκδοσης έχει 

δηλώσει ότι επιθυμεί να ανακαλέσει την 

απόφαση από το κράτος εκτέλεσης για 

οποιονδήποτε λόγο, το κράτος εκτέλεσης 

διακόπτει αμέσως την εκτέλεση της 

απόφασης δήμευσης. 

4. Εάν το κράτος έκδοσης έχει 

δηλώσει ότι επιθυμεί να ανακαλέσει την 

απόφαση από το κράτος εκτέλεσης για 

οποιονδήποτε λόγο, το κράτος εκτέλεσης 

διακόπτει αμέσως ή το αργότερο εντός 3 

εργάσιμων ημερών την εκτέλεση της 

απόφασης δήμευσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  156 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της 

απόφασης, η αρχή εκτέλεσης πληροφορεί 

την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη. 

4. Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση της 

απόφασης, η αρχή εκτέλεσης γνωστοποιεί 

το γεγονός αυτό αμέσως, και σε κάθε 

περίπτωση εντός μέγιστης προθεσμίας 24 

ωρών, στην αρχή έκδοσης με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη. 

Or. it 

 

Τροπολογία  157 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

[...] διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει 

να μην αναγνωρίσει και να μην εκτελέσει 

αποφάσεις δήμευσης μόνο εάν: 

Η αρχή εκτέλεσης πρέπει να αποφασίσει 

να μην αναγνωρίσει και να μην εκτελέσει 

αποφάσεις δήμευσης εάν: 

Or. en 
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Τροπολογία  159 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

της απόφασης δήμευσης δεν θα ήταν 

συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους 

εκτέλεσης βάσει του άρθρου 6 της ΣΕΕ 

και του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  160 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η εκτέλεση της απόφασης 

δήμευσης θα αντέβαινε στην αρχή του 

δεδικασμένου· 

β) η εκτέλεση της απόφασης 

δήμευσης θα αντέβαινε στην αρχή του 

δεδικασμένου, υπό την προϋπόθεση ότι η 

αποτελεσματικότητα της μη βασιζόμενης 

σε καταδίκη δήμευσης δεν θα επηρεαστεί 

από συμφωνία προσωρινής μη 

αναβαλλόμενης δίωξης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης 

προβλέπει ασυλία ή προνόμιο που 

καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εγχώριας 

απόφασης δήμευσης επί του εν λόγω 

περιουσιακού στοιχείου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  162 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης 

προβλέπει ασυλία ή προνόμιο που 

καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εγχώριας 

απόφασης δήμευσης επί του εν λόγω 

περιουσιακού στοιχείου· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  163 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) η απόφαση δήμευσης βασίζεται σε 

ποινικό αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε 

εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης 

και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος 

του κράτους εκτέλεσης, και η 

συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε η 

απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα 

στο κράτος εκτέλεσης· 

δ) η απόφαση δήμευσης βασίζεται σε 

ποινικό, αστικό ή διοικητικό αδίκημα το 

οποίο διαπράχθηκε εκτός του εδάφους του 

κράτους έκδοσης και εν μέρει ή εξ 

ολοκλήρου στο έδαφος του κράτους 

εκτέλεσης, και η συμπεριφορά για την 

οποία εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης δεν 

συνιστά αδίκημα στο κράτος εκτέλεσης· 

Or. en 
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Τροπολογία  164 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το 

άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί 

της οποίας βασίζεται η απόφαση δήμευσης 

δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του 

κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά 

φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και 

αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης δεν 

επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του 

γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους 

εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου 

φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου 

τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, δεσμών, 

τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες 

του κράτους έκδοσης· 

στ) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το 

άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί 

της οποίας βασίζεται η απόφαση δήμευσης 

δεν συνιστά αδίκημα κατά το δίκαιο του 

κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, όσον αφορά 

φορολογικά και τελωνειακά αδικήματα και 

αδικήματα περί το συνάλλαγμα, η 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης δεν 

επιτρέπεται να απορριφθεί λόγω του 

γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους 

εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου 

φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου 

τύπου ρυθμίσεις ή αδικήματα περί φόρων, 

δεσμών, τελωνείων και συναλλάγματος με 

εκείνες του κράτους έκδοσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  165 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) Υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

της απόφασης δήμευσης δεν θα ήταν 

συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους 

εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον Χάρτη. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Υποστηρίζω την τροπολογία που έχει καταθέσει η εισηγήτρια, η οποία αναπαράγει το κείμενο 

που εγκρίθηκε στην οδηγία 2014/41/ΕΚ περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές 

υποθέσεις («οδηγία ΕΕΕ»), της οποίας ήμουν εισηγητής. Η προαναφερθείσα οδηγία ενισχύει 

την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στον τομέα της δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για 

μελλοντικά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. 

 

Τροπολογία  166 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

της απόφασης δήμευσης δεν θα ήταν 

συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους 

εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον Χάρτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  167 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9α 

 Λόγοι υποχρεωτικής μη αναγνώρισης και 

μη εκτέλεσης των αποφάσεων δήμευσης 

 Η αρχή εκτέλεσης του κράτους μέλους 

εκτέλεσης απορρίπτει την αναγνώριση 

και την εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης 

μόνον αν: 

 α) η εκτέλεση της απόφασης 
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δήμευσης θα αντέβαινε στην αρχή του 

δεδικασμένου· 

 β) το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης 

προβλέπει ασυλία ή προνόμιο που 

καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εγχώριας 

απόφασης δήμευσης επί του εν λόγω 

περιουσιακού στοιχείου· 

 γ) τα δικαιώματα οποιουδήποτε 

καλόπιστου τρίτου που προβλέπονται από 

το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης 

καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της 

απόφασης δήμευσης, ακόμη και όταν 

αυτό οφείλεται στην εφαρμογή μέσων 

έννομης προστασίας σύμφωνα με το 

άρθρο 31· 

 δ) υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

της απόφασης δήμευσης δεν θα ήταν 

συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους 

εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον Χάρτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  168 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 9β 

 Λόγοι προαιρετικής μη αναγνώρισης και 

μη εκτέλεσης των αποφάσεων δήμευσης 

 1. Η αρχή εκτέλεσης του κράτους 

μέλους εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει 

να μην προβεί στην αναγνώριση και στην 

εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης μόνον αν: 

 α) το πιστοποιητικό που προβλέπεται 

στο άρθρο 7 είναι ελλιπές, περιέχει 

πρόδηλα σφάλματα ή προδήλως δεν 
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αντιστοιχεί στην απόφαση δήμευσης και 

δεν έχει συμπληρωθεί κατόπιν των 

διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2· 

 β) η απόφαση δήμευσης βασίζεται σε 

ποινικό αδίκημα,το οποίο διαπράχθηκε 

εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης 

και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος 

του κράτους εκτέλεσης και η 

συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε η 

απόφαση δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα 

στο κράτος εκτέλεσης· 

 γ) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το 

άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά 

επί της οποίας βασίζεται η απόφαση 

δήμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το 

δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, 

όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά 

αδικήματα και αδικήματα περί το 

συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης 

δήμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί 

λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του 

κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου 

τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει 

ιδίου τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, 

δασμών, τελωνείων και συναλλάγματος 

με εκείνες του κράτους έκδοσης· 

 δ) σύμφωνα με το πιστοποιητικό που 

προβλέπεται στο άρθρο 7, το πρόσωπο 

δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στη 

δίκη που κατέληξε στην έκδοση 

απόφασης δήμευσης η οποία συνδέεται 

με οριστική καταδίκη. 

 Αυτός ο λόγος μη αναγνώρισης και μη 

εκτέλεσης, όπως αναγνωρίζεται μόνο στο 

στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου, 

δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το 

πιστοποιητικό αναφέρει ότι το πρόσωπο, 

σύμφωνα με τις περαιτέρω διαδικαστικές 

απαιτήσεις που ορίζονται στο εθνικό 

δίκαιο του κράτους έκδοσης: 

 1) κλητεύθηκε σε εύθετο χρόνο 

αυτοπροσώπως και με την κλήτευση 

ενημερώθηκε σχετικά με την 

προγραμματισμένη ημερομηνία και τον 

τόπο διεξαγωγής της δίκης που κατέληξε 
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στην έκδοση απόφασης δήμευσης, ή 

ενημερώθηκε επισήμως με άλλα μέσα για 

την προγραμματισμένη ημερομηνία και 

τον τόπο διεξαγωγής της δίκης κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε να αποδεικνύεται 

σαφώς ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο 

ήταν ενήμερο για την προγραμματισμένη 

δίκη και είχε ενημερωθεί εγκαίρως ότι 

μπορεί να εκδοθεί απόφαση δήμευσης σε 

περίπτωση που το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο δεν εμφανιστεί στη δίκη· 

 2) ήταν ενήμερο για την 

προγραμματισμένη δίκη, είχε δώσει δε 

εντολή σε δικηγόρο, τον οποίον διόρισε 

είτε το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είτε το 

κράτος, να εκπροσωπήσει το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο στη δίκη και 

εκπροσωπήθηκε όντως από τον εν λόγω 

δικηγόρο στη δίκη· ή 

 3) αφού του επιδόθηκε η απόφαση 

δήμευσης και ενημερώθηκε ρητά για το 

δικαίωμά του για νέα δίκη ή σε άσκηση 

ένδικου μέσου, όπου το πρόσωπο 

δικαιούται να παρίσταται, η δε ουσία της 

υπόθεσης, περιλαμβανομένων και νέων 

αποδεικτικών στοιχείων, θα 

επανεξεταστεί και η δίκη μπορεί να 

οδηγήσει σε ανατροπή της αρχικής 

απόφασης: 

 - δήλωσε ρητώς ότι το ενδιαφερόμενο 

πρόσωπο δεν αμφισβητεί την απόφαση 

δήμευσης ή 

 - δεν έχει ζητήσει επανεκδίκαση ή δεν 

έχει ασκήσει ένδικο μέσο εντός της 

ισχύουσας προθεσμίας. 

 2. Στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, προτού 

αποφασίσει να μην αναγνωρίσει ή να μην 

εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση 

δήμευσης, η αρχή εκτέλεσης 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης με 

κάθε πρόσφορο μέσο και, εάν χρειάζεται, 

ζητεί από την αρχή έκδοσης να της 

παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη 

πληροφορία. 
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 3. Οποιαδήποτε απόφαση μη 

αναγνώρισης και μη εκτέλεσης 

λαμβάνεται αμελλητί και κοινοποιείται 

αμέσως και το αργότερο εντός 3 ημερών 

στην αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό 

να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Maria Grapini, Emilian Pavel 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση σχετικά με την 

αναγνώριση και την εκτέλεση της 

απόφασης δήμευσης λαμβάνεται και η 

δήμευση πραγματοποιείται με την 

ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας 

που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια 

υπόθεση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 

των προθεσμιών που προβλέπονται στο 

παρόν άρθρο. 

1. Η απόφαση σχετικά με την 

αναγνώριση και την εκτέλεση της 

απόφασης δήμευσης λαμβάνεται και η 

δήμευση πραγματοποιείται με την 

ταχύτητα και τον βαθμό προτεραιότητας 

που θα δινόταν σε παρόμοια εγχώρια 

υπόθεση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 

των σαφών και εύλογων προθεσμιών που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  170 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης 

λαμβάνεται αμελλητί από την αρχή 

εκτέλεσης και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5, το αργότερο 30 ημέρες 

μετά την παραλαβή της απόφασης 

δήμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 

2. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης 

λαμβάνεται αμελλητί από την αρχή 

εκτέλεσης και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5, το αργότερο 15 ημέρες 

μετά την παραλαβή της απόφασης 

δήμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  171 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης 

λαμβάνεται αμελλητί από την αρχή 

εκτέλεσης και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5, το αργότερο 30 ημέρες 

μετά την παραλαβή της απόφασης 

δήμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 

2. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης 

λαμβάνεται αμελλητί από την αρχή 

εκτέλεσης και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5, το αργότερο 10 ημέρες 

μετά την παραλαβή της απόφασης 

δήμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 

Or. it 

 

Τροπολογία  172 

Gilles Lebreton, Nicolas Bay 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης 

λαμβάνεται αμελλητί από την αρχή 

εκτέλεσης και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5, το αργότερο 30 ημέρες 

μετά την παραλαβή της απόφασης 

δήμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 

2. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δήμευσης 

λαμβάνεται αμελλητί από την αρχή 

εκτέλεσης και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5, το αργότερο δύο μήνες 

μετά την παραλαβή της απόφασης 

δήμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 

Or. fr 

Τροπολογία  173 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί 

αμελλητί στην αρχή έκδοσης την απόφασή 

της σχετικά με την απόφαση δήμευσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

3. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί 

αμέσως, και σε κάθε περίπτωση εντός 

μέγιστης προθεσμίας δέκα ημερών, στην 

αρχή έκδοσης την απόφασή της σχετικά με 

την απόφαση δήμευσης με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη. 

Or. it 

 

Τροπολογία  174 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 11, η 

αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί 

τη δήμευση και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το 

αργότερο εντός 30 ημερών αφότου λάβει 

την απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 11, η 

αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί 

τη δήμευση και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το 

αργότερο εντός 15 ημερών αφότου λάβει 

την απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  175 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 11, η 

αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί 

τη δήμευση και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το 

4. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 11, η 

αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί 

τη δήμευση και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το 
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αργότερο εντός 30 ημερών αφότου λάβει 

την απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

αργότερο εντός 10 ημερών αφότου λάβει 

την απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Or. it 

 

Τροπολογία  176 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 11, η 

αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί 

τη δήμευση και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το 

αργότερο εντός 30 ημερών αφότου λάβει 

την απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 11, η 

αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί 

τη δήμευση και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το 

αργότερο εντός 15 ημερών αφότου λάβει 

την απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  177 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 4, 

ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης με 

οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η 

προθεσμία της παραγράφου 2 ή της 

5. Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 4, 

ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η 
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παραγράφου 4 μπορεί να παραταθεί κατά 

30 ημέρες το ανώτερο. 

προθεσμία της παραγράφου 2 ή της 

παραγράφου 4 μπορεί να παραταθεί κατά 

30 ημέρες το ανώτερο. 

Or. it 

 

Τροπολογία  178 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 4, 

ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης με 

οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η 

προθεσμία της παραγράφου 2 ή της 

παραγράφου 4 μπορεί να παραταθεί κατά 

30 ημέρες το ανώτερο. 

5. Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 4, 

ενημερώνει την αρχή έκδοσης, το 

αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών, με 

οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η 

προθεσμία της παραγράφου 2 ή της 

παραγράφου 4 μπορεί να παραταθεί κατά 

30 ημέρες το ανώτερο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  179 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 4, 

ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης με 

5. Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 ή στην παράγραφο 4, 

ενημερώνει αμελλητί την αρχή έκδοσης με 
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οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η 

προθεσμία της παραγράφου 2 ή της 

παραγράφου 4 μπορεί να παραταθεί κατά 

30 ημέρες το ανώτερο. 

οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δήμευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η 

προθεσμία της παραγράφου 2 ή της 

παραγράφου 4 μπορεί να παραταθεί σε 30 

ημέρες το ανώτερο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  180 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει 

αμελλητί την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη σχετικά με την αναβολή της 

εκτέλεσης της απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την 

αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με 

την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. 

2. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει 

αμελλητί την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη σχετικά με την αναβολή της 

εκτέλεσης της απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την 

αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με 

την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. 

Σε περίπτωση αναβολής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του στοιχείου β), η αρχή 

έκδοσης εκδίδει νέες οδηγίες σε σχέση με 

το ακριβές ποσό που υπόκειται σε 

δήμευση, σε περίπτωση που η απόφαση 

δήμευσης εκτελείται σε περισσότερα του 

ενός κράτη μέλη. 

Or. bg 

 

Τροπολογία  181 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει 

αμελλητί την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη σχετικά με την αναβολή της 

εκτέλεσης της απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την 

αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με 

την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. 

2. Η αρχή εκτέλεσης γνωστοποιεί 

αμέσως, και εντός μέγιστης προθεσμίας 

24 ωρών, στην αρχή έκδοσης με κάθε 

μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη την αναβολή της εκτέλεσης της 

απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των 

λόγων για την αναβολή, και την 

αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. 

Or. it 

 

Τροπολογία  182 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, 

η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί τα 

απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της 

απόφασης και ενημερώνει σχετικά την 

αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη. 

3. Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, 

η αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμέσως, και 

σε κάθε περίπτωση εντός μέγιστης 

προθεσμίας 10 ημερών, τα απαραίτητα 

μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης και 

ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

Or. it 

 

Τροπολογία  183 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 11α 

 Υποχρέωση ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων σχετικά με την εκτέλεση 

των αποφάσεων δήμευσης 
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 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 

απόφαση δήμευσης κοινοποιείται στο 

ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

καλόπιστων τρίτων, το αργότερο εντός 48 

ωρών από την εκτέλεσή της. Η εν λόγω 

κοινοποίηση αναφέρει τον λόγο ή τους 

λόγους λήψης της σχετικής απόφασης. 

 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι 

τα πρόσωπα που θίγονται από τα μέτρα 

που προβλέπονται βάσει του παρόντος 

κανονισμού έχουν το δικαίωμα 

πραγματικής προσφυγής και δίκαιης 

δίκης για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων 

τους. 

 3. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 

2012/13/ΕΕ και της οδηγίας 2013/48/ΕΕ, 

τα πρόσωπα των οποίων θίγονται 

περιουσιακά στοιχεία από απόφαση 

δήμευσης έχουν το δικαίωμα πρόσβασης 

σε δικηγόρο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας δήμευσης που συνδέεται με 

τον προσδιορισμό των προϊόντων και των 

οργάνων εγκλήματος προκειμένου να 

διαφυλαχθούν τα δικαιώματά τους. Τα 

σχετικά πρόσωπα ενημερώνονται για το 

δικαίωμα αυτό. 

 4. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει 

πραγματική δυνατότητα να αμφισβητήσει 

τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

συγκεκριμένων πραγματικών 

περιστατικών και των διαθέσιμων 

αποδεικτικών στοιχείων βάσει των 

οποίων το σχετικό περιουσιακό στοιχείο 

θεωρείται περιουσιακό στοιχείο που 

προκύπτει από εγκληματική 

συμπεριφορά. 

 5. Οι τρίτοι έχουν το δικαίωμα 

διεκδίκησης του τίτλου ιδιοκτησίας ή 

άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 

 6. Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού 

αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις 

αποζημίωσης κατά του προσώπου που 
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υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο 

προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέτρο 

δήμευσης δεν εμποδίζει τα εν λόγω 

θύματα να διεκδικήσουν αποζημίωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  184 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον 

να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση 

περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, 

έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν 

μπορεί να βρεθεί στον τόπο που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο 

τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και 

έπειτα από διαβούλευση με την αρχή 

έκδοσης, ενημερώνεται αμελλητί η αρχή 

έκδοσης. Όταν αυτό είναι εφικτό, η 

απόφαση μπορεί να εκτελεστεί επί άλλου 

περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 2 ή 3. 

Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον 

να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση 

περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, 

έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν 

μπορεί να βρεθεί στον τόπο που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο 

τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και 

έπειτα από διαβούλευση με την αρχή 

έκδοσης, ενημερώνεται η αρχή έκδοσης το 

αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών. 

Όταν αυτό είναι εφικτό, η απόφαση μπορεί 

να εκτελεστεί επί άλλου περιουσιακού 

στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 2 ή 3. 

Or. en 

 

Τροπολογία  185 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον 
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να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση 

περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, 

έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν 

μπορεί να βρεθεί στον τόπο που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο 

τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και 

έπειτα από διαβούλευση με την αρχή 

έκδοσης, ενημερώνεται αμελλητί η αρχή 

έκδοσης. Όταν αυτό είναι εφικτό, η 

απόφαση μπορεί να εκτελεστεί επί άλλου 

περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 2 ή 3. 

να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση 

περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, 

έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν 

μπορεί να βρεθεί στον τόπο που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο 

τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και 

έπειτα από διαβούλευση με την αρχή 

έκδοσης, ενημερώνεται αμέσως, και σε 

κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών, η αρχή 

έκδοσης. Όταν αυτό είναι εφικτό, η 

απόφαση μπορεί να εκτελεστεί επί άλλου 

περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 2 ή 3. 

Or. it 

 

Τροπολογία  186 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον 

να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση 

περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, 

έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν 

μπορεί να βρεθεί στον τόπο που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο 

τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και 

έπειτα από διαβούλευση με την αρχή 

έκδοσης, ενημερώνεται αμελλητί η αρχή 

έκδοσης. Όταν αυτό είναι εφικτό, η 

απόφαση μπορεί να εκτελεστεί επί άλλου 

περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το 

άρθρο 8 παράγραφος 2 ή 3. 

Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον 

να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση 

περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, 

έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν 

μπορεί να βρεθεί στον τόπο που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο 

τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και 

έπειτα από διαβούλευση με την αρχή 

έκδοσης, ενημερώνεται η αρχή έκδοσης 

εντός μέγιστης προθεσμίας 48 ωρών. 

Όταν αυτό είναι εφικτό, η απόφαση μπορεί 

να εκτελεστεί επί άλλου περιουσιακού 

στοιχείου σύμφωνα με το άρθρο 8 

παράγραφος 2 ή 3. 

Or. en 

 

Τροπολογία  187 
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Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η έκδοση της απόφασης είναι 

απαραίτητη και αναλογική προκειμένου να 

αποφευχθεί προσωρινά η καταστροφή, 

μετατροπή, μετατόπιση, μεταφορά ή 

διάθεση των περιουσιακών στοιχείων με 

σκοπό την ενδεχόμενη μεταγενέστερη 

δήμευσή τους, λαμβανομένων υπόψη των 

δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου, 

α) η έκδοση της απόφασης είναι 

απαραίτητη και αναλογική προκειμένου να 

αποφευχθεί προσωρινά η καταστροφή, 

μετατροπή, μετατόπιση, μεταφορά ή 

διάθεση των περιουσιακών στοιχείων με 

σκοπό την ενδεχόμενη μεταγενέστερη 

δήμευσή τους, λαμβανομένων υπόψη των 

δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου και 

τυχόν καλόπιστων τρίτων, 

Or. it 

 

Τροπολογία  188 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η απόφαση θα μπορούσε να είχε 

διαταχθεί υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε 

παρόμοια εγχώρια υπόθεση και 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. bg 

 

Τροπολογία  189 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ο λόγος ή οι λόγοι της απόφασης 

υποδεικνύονται δεόντως, τουλάχιστον 

συνοπτικά. 

γ) ο λόγος ή οι λόγοι της απόφασης 

υποδεικνύονται δεόντως. 
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Or. it 

 

Τροπολογία  190 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ο λόγος ή οι λόγοι της απόφασης 

υποδεικνύονται δεόντως, τουλάχιστον 

συνοπτικά. 

γ) ο λόγος ή οι λόγοι της απόφασης 

υποδεικνύονται δεόντως. 

Or. en 

 

Τροπολογία  191 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση δέσμευσης 

διαβιβάζεται στη μορφή που αναφέρεται 

στο άρθρο 16 από την αρχή έκδοσης 

απευθείας στην αρχή εκτέλεσης ή, κατά 

περίπτωση, στην κεντρική αρχή που 

αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, 

με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που 

επιτρέπουν στην αρχή εκτέλεσης να 

εξακριβώσει τη γνησιότητά της. 

1. Η απόφαση δέσμευσης 

διαβιβάζεται στη μορφή που αναφέρεται 

στο άρθρο 16 από την αρχή έκδοσης 

απευθείας στην αρχή εκτέλεσης και 

κοινοποιείται στην κεντρική αρχή που 

αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2, 

με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη, υπό προϋποθέσεις που 

επιτρέπουν στην αρχή εκτέλεσης να 

εξακριβώσει τη γνησιότητά της. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κεντρική αρχή θα πρέπει να καταγράφει όλες τις αποφάσεις δήμευσης και δέσμευσης σε 

εθνικό επίπεδο και θα πρέπει συνεπώς να ενημερώνεται για τη διαβίβασή τους (συνδέεται με 

την τροπολογία μας στο άρθρο 27 παράγραφος 2). 

 



 

PE612.375v01-00 72/118 AM\1138070EL.docx 

EL 

Τροπολογία  192 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Εάν η αρχή εκτέλεσης η οποία 

παραλαμβάνει μια απόφαση δέσμευσης δεν 

έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει και 

να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την 

εκτέλεσή της, διαβιβάζει αμέσως την 

απόφαση δέσμευσης στην αρμόδια αρχή 

εκτέλεσης στο κράτος μέλος της και 

ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης. 

8. Εάν η αρχή του κράτους εκτέλεσης 

η οποία παραλαμβάνει μια απόφαση 

δήμευσης δεν έχει αρμοδιότητα να την 

αναγνωρίσει και να λάβει τα αναγκαία 

μέτρα για την εκτέλεσή της, διαβιβάζει 

αμέσως ή το αργότερο εντός 3 εργάσιμων 

ημερών την απόφαση δήμευσης στην 

αρμόδια αρχή εκτέλεσης στο κράτος μέλος 

της και ενημερώνει σχετικά την αρχή 

έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  193 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 8 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Εάν η αρχή εκτέλεσης η οποία 

παραλαμβάνει μια απόφαση δέσμευσης δεν 

έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει και 

να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την 

εκτέλεσή της, διαβιβάζει αμέσως την 

απόφαση δέσμευσης στην αρμόδια αρχή 

εκτέλεσης στο κράτος μέλος της και 

ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης. 

8. Εάν η αρχή εκτέλεσης η οποία 

παραλαμβάνει μια απόφαση δέσμευσης δεν 

έχει αρμοδιότητα να την αναγνωρίσει και 

να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την 

εκτέλεσή της, διαβιβάζει αμέσως και το 

αργότερο εντός 24 ωρών την απόφαση 

δέσμευσης στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης 

στο κράτος μέλος της και ενημερώνει 

σχετικά την αρχή έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  194 

Maria Grapini 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η απόφαση δέσμευσης μπορεί να 

διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 σε 

ένα μόνο κράτος εκτέλεσης κάθε φορά. 

1. Η απόφαση δέσμευσης μπορεί να 

διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 

κατ’ αρχήν σε ένα μόνο κράτος εκτέλεσης 

κάθε φορά. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  195 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει χωρίς 

περαιτέρω διατυπώσεις τις αποφάσεις 

δέσμευσης οι οποίες διαβιβάζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 και λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους, 

εκτός αν η εν λόγω αρχή αποφασίσει να 

επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη 

αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που 

προβλέπονται στο άρθρο 18 ή έναν από 

τους λόγους αναβολής που προβλέπονται 

στο άρθρο 20. 

Η αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει χωρίς 

περαιτέρω διατυπώσεις τις αποφάσεις 

δέσμευσης οι οποίες διαβιβάζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 και λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεσή τους, 

εκτός αν η εν λόγω αρχή αποφασίσει να 

επικαλεστεί έναν από τους λόγους μη 

αναγνώρισης ή μη εκτέλεσης που 

προβλέπονται στο άρθρο 18 ή έναν από 

τους λόγους αναβολής που προβλέπονται 

στο άρθρο 20. Μόλις ολοκληρωθεί η 

εκτέλεση της απόφασης, η αρχή 

εκτέλεσης ενημερώνει την αρχή έκδοσης 

με κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η ταυτόχρονη εκτέλεση αποφάσεων 

δέσμευσης σε διάφορα κράτη μέλη, θα πρέπει να επιβληθεί στα κράτη μέλη αυστηρή υποχρέωση 

αμοιβαίας ενημέρωσης αμέσως μετά την επιτυχή εκτέλεση απόφασης δέσμευσης. Αυτό ισχύει 

για τις αποφάσεις δήμευσης στο άρθρο 8. 
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Τροπολογία  196 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 18 διαγράφεται 

Λόγοι μη αναγνώρισης και μη εκτέλεσης 

των αποφάσεων δέσμευσης 

 

1. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 

αποφασίσει να μην αναγνωρίσει και να 

μην εκτελέσει αποφάσεις δέσμευσης μόνο 

εάν: 

 

α) το έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 

16 είναι ελλιπές ή περιέχει πρόδηλα 

σφάλματα, και δεν έχει συμπληρωθεί 

κατόπιν των διαβουλεύσεων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2· 

 

β) η εκτέλεση της απόφασης θα αντέβαινε 

στην αρχή του δεδικασμένου· 

 

γ) το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης 

προβλέπει ασυλία ή προνόμιο που 

καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εγχώριας 

απόφασης δέσμευσης επί του εν λόγω 

περιουσιακού στοιχείου· 

 

δ) η απόφαση δέσμευσης βασίζεται σε 

ποινικό αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε 

εκτός του εδάφους του κράτους έκδοσης 

και εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος 

του κράτους εκτέλεσης, και η 

συμπεριφορά για την οποία εκδόθηκε η 

απόφαση δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα 

στο κράτος εκτέλεσης· 

 

ε) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το 

άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά 

επί της οποίας βασίζεται η απόφαση 

δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το 

δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, 

όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά 

αδικήματα και αδικήματα περί το 

συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης 

δέσμευσης δεν απορρίπτεται λόγω του 

γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους 
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εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου 

φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου 

τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, δεσμών, 

τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες 

του κράτους έκδοσης. 

2. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1, προτού αποφασίσει 

να μην αναγνωρίσει ή να μην εκτελέσει, 

εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση 

δέσμευσης, η αρχή εκτέλεσης 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης με 

κάθε πρόσφορο μέσο και, εάν χρειάζεται, 

ζητεί από την αρχή έκδοσης να της 

παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη 

πληροφορία. 

 

3. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 

αποφασίσει να άρει την απόφαση 

δέσμευσης εάν, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης, αντιληφθεί ότι ισχύει ένας από 

τους λόγους μη αναγνώρισης και μη 

εκτέλεσης. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  197 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 

αποφασίσει να μην αναγνωρίσει και να 

μην εκτελέσει αποφάσεις δέσμευσης μόνο 

εάν: 

1. Η αρχή εκτέλεσης αποφασίζει να 

μην αναγνωρίσει και να μην εκτελέσει 

αποφάσεις δέσμευσης μόνο εάν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  198 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 



 

PE612.375v01-00 76/118 AM\1138070EL.docx 

EL 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το έντυπο που προβλέπεται στο 

άρθρο 16 είναι ελλιπές ή περιέχει πρόδηλα 

σφάλματα, και δεν έχει συμπληρωθεί 

κατόπιν των διαβουλεύσεων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2· 

α) το έντυπο που προβλέπεται στο 

άρθρο 16 δεν έχει μεταφραστεί σε 

επίσημη γλώσσα της αρχής εκτέλεσης ή 
είναι ελλιπές ή περιέχει πρόδηλα 

σφάλματα, και δεν έχει συμπληρωθεί 

κατόπιν των διαβουλεύσεων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 2· 

Or. bg 

 

Τροπολογία  199 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

της απόφασης δέσμευσης δεν θα ήταν 

συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους 

εκτέλεσης βάσει του άρθρου 6 της ΣΕΕ 

και του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  200 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης 

προβλέπει ασυλία ή προνόμιο που 

καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εγχώριας 

απόφασης δέσμευσης επί του εν λόγω 

διαγράφεται 



 

AM\1138070EL.docx 77/118 PE612.375v01-00 

 EL 

περιουσιακού στοιχείου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  201 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το 

άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί 

της οποίας βασίζεται η απόφαση 

δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το 

δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, 

όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά 

αδικήματα και αδικήματα περί το 

συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης 

δέσμευσης δεν απορρίπτεται λόγω του 

γεγονότος ότι η νομοθεσία του κράτους 

εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου τύπου 

φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει ιδίου 

τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, δεσμών, 

τελωνείων και συναλλάγματος με εκείνες 

του κράτους έκδοσης. 

ε) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το 

άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά επί 

της οποίας βασίζεται η απόφαση 

δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το 

δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, 

όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά 

αδικήματα και αδικήματα περί το 

συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης 

δήμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί 

λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του 

κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου 

τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει 

ιδίου τύπου ρυθμίσεις ή αδικήματα περί 

φόρων, δεσμών, τελωνείων και 

συναλλάγματος με εκείνες του κράτους 

έκδοσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  202 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

της απόφασης δέσμευσης δεν θα ήταν 

συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους 

εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
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Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον Χάρτη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υποστηρίζω την τροπολογία που έχει καταθέσει η εισηγήτρια, η οποία αναπαράγει το κείμενο 

που εγκρίθηκε στην οδηγία 2014/41/ΕΚ περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές 

υποθέσεις («οδηγία ΕΕΕ»), της οποίας ήμουν εισηγητής. Η προαναφερθείσα οδηγία ενισχύει 

την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στον τομέα της δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για 

μελλοντικά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. 

 

Τροπολογία  203 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ε α) υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

της απόφασης δήμευσης δεν θα ήταν 

συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους 

εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον Χάρτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  204 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 

αποφασίσει να άρει την απόφαση 

δέσμευσης εάν, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης, αντιληφθεί ότι ισχύει ένας από 

τους λόγους μη αναγνώρισης και μη 

3. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 

αποφασίσει να άρει την απόφαση 

δέσμευσης εάν, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης, αντιληφθεί ότι ισχύει ένας από 

τους λόγους μη αναγνώρισης και μη 
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εκτέλεσης. εκτέλεσης. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί 

στην αρχή έκδοσης, με κάθε μέσο ικανό 

να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, 

τους λόγους της απόφασης ανάκλησης 

της απόφασης δέσμευσης. 

Or. it 

 

Τροπολογία  205 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18α 

 Λόγοι υποχρεωτικής μη αναγνώρισης και 

μη εκτέλεσης των αποφάσεων δέσμευσης 

 1. Η αρχή εκτέλεσης του κράτους 

μέλους εκτέλεσης απορρίπτει την 

αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων 

δέσμευσης μόνον αν: 

 α) η εκτέλεση της απόφασης θα 

αντέβαινε στην αρχή του δεδικασμένου· 

 β) το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης 

προβλέπει ασυλία ή προνόμιο που 

καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εγχώριας 

απόφασης δέσμευσης επί του εν λόγω 

περιουσιακού στοιχείου· 

 γ) τα δικαιώματα οποιουδήποτε 

καλόπιστου τρίτου που προβλέπονται από 

το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης 

καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση της 

απόφασης δέσμευσης, ακόμη και όταν 

αυτό οφείλεται στην εφαρμογή μέσων 

έννομης προστασίας σύμφωνα με το 

άρθρο 31· 

 δ) υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι για 

τους οποίους θεωρείται ότι η εκτέλεση 

της απόφασης δέσμευσης δεν θα ήταν 

συμβατή με τις υποχρεώσεις του κράτους 

εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της 
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Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τον Χάρτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  206 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 18β 

 Λόγοι προαιρετικής μη αναγνώρισης και 

μη εκτέλεσης των αποφάσεων δέσμευσης 

 1. Η αρχή εκτέλεσης του κράτους 

μέλους εκτέλεσης μπορεί να αποφασίσει 

να μην προβεί στην αναγνώριση και στην 

εκτέλεση αποφάσεων δέσμευσης μόνον 

αν: 

 α) το έντυπο που προβλέπεται στο 

άρθρο 16 είναι ελλιπές ή περιέχει 

πρόδηλα σφάλματα και δεν έχει 

συμπληρωθεί κατόπιν των 

διαβουλεύσεων που προβλέπονται στην 

παράγραφο 2· 

 β) η απόφαση βασίζεται σε ποινικό 

αδίκημα το οποίο διαπράχθηκε εκτός του 

εδάφους του κράτους έκδοσης και εν 

μέρει ή εξ ολοκλήρου στο έδαφος του 

κράτους εκτέλεσης και η συμπεριφορά 

για την οποία εκδόθηκε η απόφαση 

δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα στο 

κράτος εκτέλεσης· 

 γ) σε περίπτωση που εφαρμόζεται το 

άρθρο 3 παράγραφος 2, η συμπεριφορά 

επί της οποίας βασίζεται η απόφαση 

δέσμευσης δεν συνιστά αδίκημα κατά το 

δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· ωστόσο, 

όσον αφορά φορολογικά και τελωνειακά 

αδικήματα και αδικήματα περί το 

συνάλλαγμα, η εκτέλεση της απόφασης 

δέσμευσης δεν επιτρέπεται να απορριφθεί 
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λόγω του γεγονότος ότι η νομοθεσία του 

κράτους εκτέλεσης δεν επιβάλλει ιδίου 

τύπου φόρους ή δασμούς ή δεν προβλέπει 

ιδίου τύπου ρυθμίσεις περί φόρων, 

δεσμών, τελωνείων και συναλλάγματος με 

εκείνες του κράτους έκδοσης· 

 2. Στις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1, προτού 

αποφασίσει να μην αναγνωρίσει ή να μην 

εκτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση 

δέσμευσης, η αρχή εκτέλεσης 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης με 

κάθε πρόσφορο μέσο και, εάν χρειάζεται, 

ζητεί από την αρχή έκδοσης να της 

παράσχει αμελλητί κάθε απαραίτητη 

πληροφορία. 

 3. Η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 

αποφασίσει να άρει την απόφαση 

δέσμευσης εάν, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης, αντιληφθεί ότι ισχύει ένας από 

τους λόγους μη αναγνώρισης και μη 

εκτέλεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  207 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Σε περίπτωση που η αρχή έκδοσης 

έχει δηλώσει στην απόφαση δέσμευσης ότι 

υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους 

θεωρεί ότι το εν λόγω περιουσιακό 

στοιχείο πρόκειται να μετακινηθεί ή να 

καταστραφεί προσεχώς και ότι είναι 

αναγκαία η άμεση δέσμευσή του, ή εάν η 

αρχή έκδοσης έχει δηλώσει στην απόφαση 

δέσμευσης ότι το μέτρο της δέσμευσης 

πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία, η αρχή 

εκτέλεσης λαμβάνει πλήρως υπόψη την 

2. Σε περίπτωση που η αρχή έκδοσης 

έχει δηλώσει στην απόφαση δέσμευσης ότι 

υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους 

θεωρεί ότι το εν λόγω περιουσιακό 

στοιχείο πρόκειται να μετακινηθεί ή να 

καταστραφεί προσεχώς και ότι είναι 

αναγκαία η άμεση δέσμευσή του, ή εάν η 

αρχή έκδοσης έχει δηλώσει στην απόφαση 

δέσμευσης ότι το μέτρο της δέσμευσης 

πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία, η αρχή 

εκτέλεσης λαμβάνει πλήρως υπόψη την 
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απαίτηση αυτή. απαίτηση αυτή, εφόσον αυτό είναι δυνατό. 

Or. bg 

 

Τροπολογία  208 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης 

λαμβάνεται από την αρχή εκτέλεσης 

αμελλητί ή, κατόπιν διαβούλευσης με την 

αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 2, το συντομότερο δυνατόν 

και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 

του παρόντος άρθρου, το αργότερο 24 

ώρες μετά την παραλαβή της απόφασης 

δέσμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 

3. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης 

λαμβάνεται από την αρχή εκτέλεσης 

αμελλητί ή, κατόπιν διαβούλευσης με την 

αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 2, το συντομότερο δυνατόν 

και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 

του παρόντος άρθρου, το αργότερο 48 

εργάσιμες ώρες μετά την παραλαβή της 

απόφασης δέσμευσης από την αρχή 

εκτέλεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  209 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης 

λαμβάνεται από την αρχή εκτέλεσης 

αμελλητί ή, κατόπιν διαβούλευσης με την 

αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 2, το συντομότερο δυνατόν 

και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 

του παρόντος άρθρου, το αργότερο 24 

ώρες μετά την παραλαβή της απόφασης 

δέσμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 

3. Η απόφαση για την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης 

λαμβάνεται από την αρχή εκτέλεσης 

αμελλητί ή, κατόπιν διαβούλευσης με την 

αρχή έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 18 

παράγραφος 2, το συντομότερο δυνατόν 

και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 

του παρόντος άρθρου, το αργότερο 48 

ώρες μετά την παραλαβή της απόφασης 

δέσμευσης από την αρχή εκτέλεσης. 



 

AM\1138070EL.docx 83/118 PE612.375v01-00 

 EL 

Or. bg 

 

Τροπολογία  210 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση διαβούλευσης της 

αρχής εκτέλεσης με την αρχή έκδοσης 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, η 

αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί την 

απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης. 

4. Σε περίπτωση διαβούλευσης της 

αρχής εκτέλεσης με την αρχή έκδοσης 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, η 

αρχή εκτέλεσης λαμβάνει, το αργότερο 

εντός 3 εργάσιμων ημερών, την απόφαση 

σχετικά με την αναγνώριση και την 

εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  211 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση διαβούλευσης της 

αρχής εκτέλεσης με την αρχή έκδοσης 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, η 

αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί την 

απόφαση σχετικά με την αναγνώριση και 

την εκτέλεση της απόφασης δέσμευσης. 

4. Σε περίπτωση διαβούλευσης της 

αρχής εκτέλεσης με την αρχή έκδοσης 

σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, η 

αρχή εκτέλεσης λαμβάνει αμελλητί, και το 

αργότερο εντός 48 ωρών μετά τη 

διαβούλευση, την απόφαση σχετικά με την 

αναγνώριση και την εκτέλεση της 

απόφασης δέσμευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  212 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί 

αμελλητί στην αρχή έκδοσης την απόφασή 

της σχετικά με την απόφαση δέσμευσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

5. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί 

αμέσως και το αργότερο εντός 10 ωρών 
στην αρχή έκδοσης την απόφασή της 

σχετικά με την απόφαση δέσμευσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  213 

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Fabio Massimo Castaldo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί 

αμελλητί στην αρχή έκδοσης την απόφασή 

της σχετικά με την απόφαση δέσμευσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

5. Η αρχή εκτέλεσης κοινοποιεί 

αμέσως στην αρχή έκδοσης την απόφασή 

της σχετικά με την απόφαση δέσμευσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

Or. it 

 

Τροπολογία  214 

Емил Радев 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 6 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 20, η 

αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί 

τη δέσμευση και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, το 

αργότερο εντός 24 ωρών αφότου λάβει την 

απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 

6. Εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 20, η 

αρχή εκτέλεσης πραγματοποιεί αμελλητί 

τη δέσμευση και, με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, το 

αργότερο εντός 48 ωρών αφότου λάβει την 

απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 
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3 του παρόντος άρθρου. 3 του παρόντος άρθρου. 

Or. bg 

Τροπολογία  215 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Όταν σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 6, 

ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης με 

οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δέσμευσης. 

7. Όταν, σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 6, 

ενημερώνει αμέσως, ή το αργότερο εντός 

3 εργάσιμων ημερών, την αρχή έκδοσης 

με οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δήμευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  216 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – παράγραφος 7 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Όταν σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 6, 

ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης με 

οποιοδήποτε μέσο, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δέσμευσης. 

7. Όταν σε ειδικές περιπτώσεις, η 

αρχή εκτέλεσης δεν είναι δυνατόν να 

τηρήσει την προθεσμία που ορίζεται στην 

παράγραφο 3 ή στην παράγραφο 6, 

ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη, αναφέροντας τους 

λόγους της καθυστέρησης, και 

διαβουλεύεται με την αρχή έκδοσης για 

τον κατάλληλο χρόνο εκτέλεσης της 

δέσμευσης. 
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Or. it 

 

Τροπολογία  217 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Ωστόσο, το παρόν σημείο 

εφαρμόζεται μόνον όταν η σχετική 

απόφαση έχει προτεραιότητα επί των 

μεταγενέστερων εθνικών αποφάσεων 

δέσμευσης στο πλαίσιο ποινικής 

διαδικασίας κατά το εθνικό δίκαιο. 

(4) Ωστόσο, το παρόν σημείο 

εφαρμόζεται μόνον όταν η σχετική 

απόφαση έχει προτεραιότητα επί των 

μεταγενέστερων εθνικών αποφάσεων 

δέσμευσης στο πλαίσιο ποινικής, αστικής 

ή διοικητικής διαδικασίας κατά το εθνικό 

δίκαιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  218 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει 

αμέσως την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη σχετικά με την αναβολή της 

εκτέλεσης της απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την 

αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με 

την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. 

Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή 

εκτέλεσης λαμβάνει αμέσως τα 

απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της 

απόφασης και ενημερώνει σχετικά την 

αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη. 

2. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει 

αμέσως, ή το αργότερο εντός 3 εργάσιμων 

ημερών, την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη σχετικά με την αναβολή της 

εκτέλεσης της απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την 

αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με 

την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. 

Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή 

εκτέλεσης λαμβάνει αμέσως τα 

απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της 

απόφασης και ενημερώνει σχετικά την 

αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  219 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει 

αμέσως την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη σχετικά με την αναβολή της 

εκτέλεσης της απόφασης, 

συμπεριλαμβανομένων των λόγων για την 

αναβολή και, αν είναι δυνατόν, σχετικά με 

την αναμενόμενη διάρκεια της αναβολής. 

Μόλις εκλείψει ο λόγος αναβολής, η αρχή 

εκτέλεσης λαμβάνει αμέσως τα 

απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση της 

απόφασης και ενημερώνει σχετικά την 

αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη. 

2. Η αρχή εκτέλεσης ενημερώνει 

αμέσως, και το αργότερο εντός 24 ωρών, 

την αρχή έκδοσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη 

σχετικά με την αναβολή της εκτέλεσης της 

απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των 

λόγων για την αναβολή και, αν είναι 

δυνατόν, σχετικά με την αναμενόμενη 

διάρκεια της αναβολής. Μόλις εκλείψει ο 

λόγος αναβολής, η αρχή εκτέλεσης 

λαμβάνει αμέσως τα απαραίτητα μέτρα για 

την εκτέλεση της απόφασης και 

ενημερώνει σχετικά την αρχή έκδοσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  220 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 21 διαγράφεται 

Υποχρέωση ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων 

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, μετά 

την εκτέλεση, η αρχή εκτέλεσης 

κοινοποιεί την απόφασή της στο 

πρόσωπο κατά του οποίου εκδόθηκε η 

απόφαση δέσμευσης και σε κάθε 
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ενδιαφερόμενο, συμπεριλαμβανομένων 

των καλόπιστων τρίτων για τους οποίους 

η αρχή εκτέλεσης έχει λάβει γνώση 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6. 

2. Η κοινοποίηση περιέχει πληροφορίες, 

τουλάχιστον εν συντομία, για τους λόγους 

της απόφασης δέσμευσης, την αρχή που 

εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα 

μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  221 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η κοινοποίηση περιέχει 

πληροφορίες, τουλάχιστον εν συντομία, 

για τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, 

την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα 

υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους 

εκτέλεσης. 

2. Η κοινοποίηση περιέχει 

πληροφορίες, για τους λόγους της 

απόφασης δέσμευσης, την αρχή που 

εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα 

μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πανομοιότυπη με την τροπολογία 53 του εισηγητή: υπάρχει κίνδυνος υποβάθμισης του 

δικαιώματος ενημέρωσης των τρίτων. 

 

Τροπολογία  222 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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2. Η κοινοποίηση περιέχει 

πληροφορίες, τουλάχιστον εν συντομία, 

για τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, 

την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα 

υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους 

εκτέλεσης. 

2. Η κοινοποίηση περιέχει 

πληροφορίες για τους λόγους της 

απόφασης δέσμευσης, την αρχή που 

εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα 

μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  223 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η κοινοποίηση περιέχει 

πληροφορίες, τουλάχιστον εν συντομία, 

για τους λόγους της απόφασης δέσμευσης, 

την αρχή που εξέδωσε την απόφαση και τα 

υφιστάμενα μέσα έννομης προστασίας 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους 

εκτέλεσης. 

2. Η κοινοποίηση περιέχει 

πληροφορίες για τους λόγους της 

απόφασης δέσμευσης, την αρχή που 

εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα 

μέσα έννομης προστασίας σύμφωνα με το 

εθνικό δίκαιο του κράτους εκτέλεσης. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Η υποχρέωση ενημέρωσης είναι θεμελιώδης για την προστασία του δικαιώματος στην άμυνα 

του προσώπου έναντι του οποίου έχει εκδοθεί η απόφαση. 

 

Τροπολογία  224 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 21 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 21α 

 Υποχρέωση ενημέρωσης των 

ενδιαφερομένων σχετικά με την εκτέλεση 
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των αποφάσεων δέσμευσης 

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι η απόφαση δέσμευσης 

κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν καλόπιστων 

τρίτων, το συντομότερο δυνατό μετά την 

εκτέλεσή της. Η εν λόγω κοινοποίηση 

αναφέρει τον λόγο ή τους λόγους λήψης 

της σχετικής απόφασης. Όταν κρίνεται 

αναγκαίο για την προστασία μιας 

δικαστικής έρευνας, οι αρμόδιες αρχές 

μπορούν να αναβάλλουν τη 

γνωστοποίηση της απόφασης δέσμευσης 

στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 

 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα που 

θίγονται από τα μέτρα που προβλέπονται 

βάσει του παρόντος κανονισμού έχουν το 

δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 

δίκαιης δίκης για τη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων τους. 

 3. Η απόφαση δέσμευσης παραμένει 

σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα είναι 

αναγκαίο να διαφυλαχθεί το περιουσιακό 

στοιχείο ενόψει πιθανής μεταγενέστερης 

δήμευσης. 

 4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την 

πραγματική δυνατότητα αμφισβήτησης 

της απόφασης δέσμευσης ενώπιον 

δικαστηρίου εκ μέρους του προσώπου 

του οποίου θίγονται περιουσιακά 

στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Οι εν λόγω 

διαδικασίες μπορούν να προβλέπουν ότι, 

όταν η αρχική απόφαση δέσμευσης 

λήφθηκε από αρμόδια αρχή πλην 

δικαστικής αρχής, η απόφαση αυτή 

υποβάλλεται πρώτα για επικύρωση ή 

επανεξέταση σε δικαστική αρχή προτού 

μπορέσει να αμφισβητηθεί ενώπιον 

δικαστηρίου. 

 5. Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία στη συνέχεια δεν δημεύονται 
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επιστρέφονται αμέσως. Οι όροι ή οι 

δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους 

επιστρέφονται τα εν λόγω περιουσιακά 

στοιχεία καθορίζονται από το εθνικό 

δίκαιο. 

 6. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 

2012/13/ΕΕ και της οδηγίας 2013/48/ΕΕ, 

τα πρόσωπα των οποίων θίγονται 

περιουσιακά στοιχεία από απόφαση 

δέσμευσης έχουν το δικαίωμα πρόσβασης 

σε δικηγόρο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας δέσμευσης που συνδέεται με 

τον προσδιορισμό των προϊόντων και των 

οργάνων εγκλήματος προκειμένου να 

διαφυλαχθούν τα δικαιώματά τους. Τα 

σχετικά πρόσωπα ενημερώνονται για το 

δικαίωμα αυτό. 

 7. Οι τρίτοι έχουν το δικαίωμα 

διεκδίκησης του τίτλου ιδιοκτησίας ή 

άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. 

 8. Η κοινοποίηση περιέχει σχετικές 

πληροφορίες, κατά τρόπο που να 

επιτρέπουν στο πρόσωπο να ασκήσει 

αποτελεσματικά μέσα έννομης 

προστασίας, για τους λόγους της 

απόφασης δέσμευσης, την αρχή που 

εξέδωσε την απόφαση και τα υφιστάμενα 

μέσα έννομης προστασίας δυνάμει του 

εθνικού δικαίου του κράτους εκτέλεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  225 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την εκτέλεση μιας απόφασης 

δέσμευσης, η αρχή έκδοσης και η αρχή 

εκτέλεσης λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον 

εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας. 

1. Με την επιφύλαξη του 

δικαιώματος ενημέρωσης κάθε 

ενδιαφερομένου προσώπου, κατά την 

εκτέλεση μιας απόφασης δέσμευσης, η 

αρχή έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης θα 
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πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τον 

εμπιστευτικό χαρακτήρα της έρευνας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ του άρθρου 21 σχετικά με την υποχρέωση 

ενημέρωσης και του άρθρου 22 σχετικά με την εμπιστευτικότητα. Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας 

μιας έρευνας δεν μπορεί να στερήσει από ένα άτομο το δικαίωμα ενημέρωσής του. 

 

Τροπολογία  226 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

εθνικό της δίκαιο, εγγυάται την 

εμπιστευτικότητα των πραγματικών 

περιστατικών και της ουσίας της απόφασης 

δέσμευσης, εκτός των αναγκαίων για την 

εκτέλεσή της. Εάν η αρχή εκτέλεσης 

αδυνατεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση 

περί εμπιστευτικότητας, ενημερώνει 

αμέσως την αρχή έκδοσης. 

2. Η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

εθνικό της δίκαιο, εγγυάται την 

εμπιστευτικότητα των πραγματικών 

περιστατικών και της ουσίας της απόφασης 

δέσμευσης, εκτός των αναγκαίων για την 

εκτέλεσή της. Εάν η αρχή εκτέλεσης 

αδυνατεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση 

περί εμπιστευτικότητας, ενημερώνει 

αμέσως την αρχή έκδοσης, εξηγώντας 

τους λόγους της μη συμμόρφωσης με 

κάθε μέσο ικανό να χρησιμοποιηθεί ως 

γραπτή απόδειξη. 

Or. it 

 

Τροπολογία  227 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

εθνικό της δίκαιο, εγγυάται την 

εμπιστευτικότητα των πραγματικών 

2. Η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

εθνικό της δίκαιο, εγγυάται την 

εμπιστευτικότητα των πραγματικών 
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περιστατικών και της ουσίας της απόφασης 

δέσμευσης, εκτός των αναγκαίων για την 

εκτέλεσή της. Εάν η αρχή εκτέλεσης 

αδυνατεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση 

περί εμπιστευτικότητας, ενημερώνει 

αμέσως την αρχή έκδοσης. 

περιστατικών και της ουσίας της απόφασης 

δέσμευσης, εκτός των αναγκαίων για την 

εκτέλεσή της. Εάν η αρχή εκτέλεσης 

αδυνατεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση 

περί εμπιστευτικότητας, ενημερώνει 

αμέσως, και το αργότερο εντός 3 

εργάσιμων ημερών, την αρχή έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  228 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

εθνικό της δίκαιο, εγγυάται την 

εμπιστευτικότητα των πραγματικών 

περιστατικών και της ουσίας της απόφασης 

δέσμευσης, εκτός των αναγκαίων για την 

εκτέλεσή της. Εάν η αρχή εκτέλεσης 

αδυνατεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση 

περί εμπιστευτικότητας, ενημερώνει 

αμέσως την αρχή έκδοσης. 

2. Η αρχή εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

εθνικό της και το ενωσιακό δίκαιο, 

εγγυάται την εμπιστευτικότητα των 

πραγματικών περιστατικών και της ουσίας 

της απόφασης δέσμευσης, εκτός των 

αναγκαίων για την εκτέλεσή της. Εάν η 

αρχή εκτέλεσης αδυνατεί να συμμορφωθεί 

με την απαίτηση περί εμπιστευτικότητας, 

ενημερώνει αμέσως την αρχή έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  229 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τον σκοπό της διαφύλαξης των 

εν εξελίξει ερευνών, η αρχή έκδοσης 

μπορεί να ζητήσει από την αρχή εκτέλεσης 

να διατηρήσει εμπιστευτική την εκτέλεση 

της απόφασης δέσμευσης για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα. 

3. Για τον σκοπό της διαφύλαξης των 

εν εξελίξει ερευνών, η αρχή έκδοσης 

μπορεί να ζητήσει από την αρχή εκτέλεσης 

να διατηρήσει εμπιστευτική την εκτέλεση 

της απόφασης δέσμευσης για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να 
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υπερβαίνει την ημερομηνία παραπομπής 

της υπόθεσης σε δίκη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  230 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αφού διαβουλευτεί με την αρχή 

έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση 

στην αρχή έκδοσης για τον περιορισμό της 

περιόδου κατά την οποία παραμένει 

δεσμευμένο το περιουσιακό στοιχείο. Εάν 

η αρχή έκδοσης δεν συμφωνήσει με τον 

περιορισμό αυτόν, ενημερώνει σχετικά την 

αρχή εκτέλεσης, αναφέροντας τους λόγους 

διαφωνίας της. Εάν η αρχή έκδοσης δεν 

προβεί σε αυτήν την ενημέρωση εντός έξι 

εβδομάδων από την παραλαβή της 

αίτησης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να άρει 

την απόφαση δέσμευσης. 

2. Αφού διαβουλευτεί με την αρχή 

έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση 

στην αρχή έκδοσης για τον περιορισμό της 

περιόδου κατά την οποία παραμένει 

δεσμευμένο το περιουσιακό στοιχείο. Εάν 

η αρχή έκδοσης δεν συμφωνήσει με τον 

περιορισμό αυτόν, ενημερώνει σχετικά την 

αρχή εκτέλεσης, με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, 
αναφέροντας τους λόγους διαφωνίας της. 

Εάν η αρχή έκδοσης δεν προβεί σε αυτήν 

την ενημέρωση εντός έξι εβδομάδων από 

την παραλαβή της αίτησης, η αρχή 

εκτέλεσης μπορεί να άρει την απόφαση 

δέσμευσης. 

Or. it 

 

Τροπολογία  231 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αφού διαβουλευτεί με την αρχή 

έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

2. Αφού διαβουλευτεί με την αρχή 

έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, 
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μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση 

στην αρχή έκδοσης για τον περιορισμό της 

περιόδου κατά την οποία παραμένει 

δεσμευμένο το περιουσιακό στοιχείο. Εάν 

η αρχή έκδοσης δεν συμφωνήσει με τον 

περιορισμό αυτόν, ενημερώνει σχετικά την 

αρχή εκτέλεσης, αναφέροντας τους λόγους 

διαφωνίας της. Εάν η αρχή έκδοσης δεν 

προβεί σε αυτήν την ενημέρωση εντός έξι 

εβδομάδων από την παραλαβή της 

αίτησης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να άρει 

την απόφαση δέσμευσης. 

μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση, 

συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία 

που αφορούν τις εν λόγω περιστάσεις, 
στην αρχή έκδοσης για τον περιορισμό της 

περιόδου κατά την οποία παραμένει 

δεσμευμένο το περιουσιακό στοιχείο. Εάν 

η αρχή έκδοσης δεν συμφωνήσει με τον 

περιορισμό αυτόν, ενημερώνει σχετικά την 

αρχή εκτέλεσης, αναφέροντας τους λόγους 

διαφωνίας της. Εάν η αρχή έκδοσης δεν 

προβεί σε αυτήν την ενημέρωση εντός έξι 

εβδομάδων από την παραλαβή της 

αίτησης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να άρει 

την απόφαση δέσμευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  232 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αφού διαβουλευτεί με την αρχή 

έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση 

στην αρχή έκδοσης για τον περιορισμό της 

περιόδου κατά την οποία παραμένει 

δεσμευμένο το περιουσιακό στοιχείο. Εάν 

η αρχή έκδοσης δεν συμφωνήσει με τον 

περιορισμό αυτόν, ενημερώνει σχετικά την 

αρχή εκτέλεσης, αναφέροντας τους λόγους 

διαφωνίας της. Εάν η αρχή έκδοσης δεν 

προβεί σε αυτήν την ενημέρωση εντός έξι 

εβδομάδων από την παραλαβή της 

αίτησης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να άρει 

την απόφαση δέσμευσης. 

2. Αφού διαβουλευτεί με την αρχή 

έκδοσης, η αρχή εκτέλεσης, λαμβάνοντας 

υπόψη τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση 

στην αρχή έκδοσης για τον περιορισμό της 

περιόδου κατά την οποία παραμένει 

δεσμευμένο το περιουσιακό στοιχείο. Εάν 

η αρχή έκδοσης δεν συμφωνήσει με τον 

περιορισμό αυτόν, ενημερώνει σχετικά την 

αρχή εκτέλεσης, αναφέροντας τους λόγους 

διαφωνίας της. Εάν η αρχή έκδοσης δεν 

προβεί σε αυτήν την ενημέρωση εντός 

τεσσάρων εβδομάδων από την παραλαβή 

της αίτησης, η αρχή εκτέλεσης μπορεί να 

άρει την απόφαση δέσμευσης. 

Or. ro 

Τροπολογία  233 

Emilian Pavel, Maria Grapini 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η απόφαση δέσμευσης είναι 

αδύνατον να εκτελεστεί, διότι το υπό 

δέσμευση περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη 

δημευτεί, έχει εξαφανιστεί, έχει 

καταστραφεί, δεν μπορεί να βρεθεί στον 

τόπο που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή 

διότι ο τόπος του περιουσιακού στοιχείου 

δεν προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και 

έπειτα από διαβούλευση με την αρχή 

έκδοσης, ενημερώνεται αμελλητί η αρχή 

έκδοσης. 

Όταν η απόφαση δήμευσης είναι αδύνατον 

να εκτελεστεί, διότι το υπό δήμευση 

περιουσιακό στοιχείο έχει ήδη δημευτεί, 

έχει εξαφανιστεί, έχει καταστραφεί, δεν 

μπορεί να βρεθεί στον τόπο που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ή διότι ο 

τόπος του περιουσιακού στοιχείου δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς, ακόμη και 

έπειτα από διαβούλευση με την αρχή 

έκδοσης, ενημερώνεται η αρχή έκδοσης το 

αργότερο εντός 3 εργάσιμων ημερών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  234 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εκτέλεση της απόφασης 

δέσμευσης διέπεται από το δίκαιο του 

κράτους εκτέλεσης και οι αρχές του είναι 

αποκλειστικά αρμόδιες να αποφασίζουν 

σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης και 

να καθορίζουν όλα τα συναφή μέτρα. 

1. Η εκτέλεση της απόφασης 

δέσμευσης διέπεται από το δίκαιο του 

κράτους εκτέλεσης και οι αρχές του είναι 

αποκλειστικά αρμόδιες να αποφασίζουν 

σχετικά με τις διαδικασίες εκτέλεσης και 

να καθορίζουν όλα τα συναφή μέτρα. Τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να επιτρέψουν τον εντοπισμό 

και την ανίχνευση των περιουσιακών 

στοιχείων προς δέσμευση και δήμευση, 

ακόμα και ύστερα από τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για ποινικό 

αδίκημα ή ύστερα από διαδικασίες κατ’ 

εφαρμογή της μη βασιζόμενης σε 

καταδίκη δήμευσης, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την πραγματική εκτέλεση 

απόφασης δήμευσης, αν έχει ήδη εκδοθεί 

τέτοια απόφαση. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  235 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 

ορίζει, εάν απαιτείται λόγω της 

οργάνωσης του εσωτερικού του 

συστήματος, μία η περισσότερες 

κεντρικές αρχές αρμόδιες για τη 

διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των 

αποφάσεων δέσμευσης ή δήμευσης και για 

την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες 

αρχές. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν 

σχετικά την Επιτροπή. 

2. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία 

κεντρική αρχή αρμόδια για την παροχή 

συνδρομής στις αρμόδιες αρχές, την 

καταγραφή όλων των αποφάσεων 

δέσμευσης ή δήμευσης που διαβιβάζονται 

και παραλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο 

και τον εξορθολογισμό της διαβίβασης 

και της παραλαβής των αποφάσεων 

δέσμευσης και δήμευσης. Τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει μια σαφώς προσδιορισμένη κεντρική αρχή αρμόδια για 

την παροχή συνδρομής στις αρμόδιες αρχές, την καταγραφή όλων των αποφάσεων δέσμευσης ή 

δήμευσης που διαβιβάζονται και παραλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της διαβίβασης και παραλαβής των αποφάσεων. 

 

Τροπολογία  236 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν κρίνεται αναγκαίο, η αρχή 

έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης 

διαβουλεύονται μεταξύ τους με 

οποιοδήποτε μέσο κρίνουν πρόσφορο για 

να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

1. Εάν κρίνεται αναγκαίο, η αρχή 

έκδοσης και η αρχή εκτέλεσης 

διαβουλεύονται άμεσα μεταξύ τους με 

οποιοδήποτε μέσο κρίνουν πρόσφορο για 

να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  237 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όλες οι επικοινωνίες, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

προορίζονται για την αντιμετώπιση 

δυσκολιών που αφορούν τη διαβίβαση ή τη 

διαπίστωση της γνησιότητας οποιουδήποτε 

εγγράφου απαιτείται για την εκτέλεση της 

απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, 

πραγματοποιούνται με απευθείας επαφές 

μεταξύ του κράτους έκδοσης και της 

εμπλεκόμενης αρχής εκτέλεσης ή, όταν το 

κράτος μέλος έχει ορίσει κεντρική αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2, 

με τη βοήθεια της εν λόγω κεντρικής 

αρχής. 

2. Όλες οι επικοινωνίες, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 

προορίζονται για την αντιμετώπιση 

δυσκολιών που αφορούν τη διαβίβαση ή τη 

διαπίστωση της γνησιότητας οποιουδήποτε 

εγγράφου απαιτείται για την εκτέλεση της 

απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης, 

πραγματοποιούνται με απευθείας επαφές 

μεταξύ του κράτους έκδοσης και της 

εμπλεκόμενης αρχής εκτέλεσης και με τη 

βοήθεια της κεντρικής αρχής σύμφωνα με 

το άρθρο 27 παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κεντρική αρχή που έχει συσταθεί σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συμμετέχει στις 

επικοινωνίες μεταξύ των αρμοδίων αρχών, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών. 

 

Τροπολογία  238 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι περιστάσεις αυτές μπορεί να 

περιλαμβάνουν τα συμφέροντα των 

θυμάτων, την εμπλοκή δεσμευμένων 

περιουσιακών στοιχείων, τις ημερομηνίες 

Οι περιστάσεις αυτές μπορεί να 

περιλαμβάνουν τα συμφέροντα των 

θυμάτων, την εμπλοκή δεσμευμένων 

περιουσιακών στοιχείων, τις ημερομηνίες 
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των αντίστοιχων αποφάσεων και τις 

ημερομηνίες διαβίβασής τους, καθώς και 

τη σχετική σοβαρότητα και τον τόπο του 

αδικήματος. 

των αντίστοιχων αποφάσεων και τις 

ημερομηνίες διαβίβασής τους, καθώς και 

τη σχετική σοβαρότητα και τον τόπο του 

αδικήματος, λαμβανομένου υπόψη ότι, σε 

περιπτώσεις διαφθοράς, μαζικής 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή σοβαρής απάτης, τα 

θύματα είναι μεγάλες κοινότητες και 

ολόκληρες χώρες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  239 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αρχή έκδοσης ενημερώνει αμέσως την 

αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη για 

κάθε απόφαση ή μέτρο ως αποτέλεσμα των 

οποίων η απόφαση παύει να είναι 

εκτελεστή ή πρέπει να ανακληθεί για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

Η αρχή έκδοσης ενημερώνει αμέσως, ή το 

αργότερο εντός 48 εργάσιμων ωρών, την 

αρχή εκτέλεσης με κάθε μέσο ικανό να 

χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη για 

κάθε απόφαση ή μέτρο ως αποτέλεσμα των 

οποίων η απόφαση παύει να είναι 

εκτελεστή ή πρέπει να ανακληθεί για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  240 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το κράτος εκτέλεσης διακόπτει την 

εκτέλεση της απόφασης αμέσως μόλις 

ενημερωθεί από την αρχή έκδοσης για την 

εν λόγω απόφαση ή το εν λόγω μέτρο. 

Το κράτος εκτέλεσης διακόπτει την 

εκτέλεση της απόφασης αμέσως μόλις 

ενημερωθεί από την αρχή έκδοσης για την 

εν λόγω απόφαση ή το εν λόγω μέτρο και 

επιβεβαιώνει εγκαίρως το γεγονός αυτό 
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στο κράτος έκδοσης με κάθε μέσο ικανό 

να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη. 

Or. it 

 

Τροπολογία  241 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

ίσο ή μικρότερο από 10 000 EUR, το ποσό 

περιέρχεται στο κράτος εκτέλεσης· 

α) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

ίσο ή μικρότερο από 10 000 EUR, το 50% 

του ποσού περιέρχεται στο κράτος 

εκτέλεσης μείον τα έξοδα εκτέλεσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  242 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 50 % του 

ποσού μεταφέρεται από το κράτος 

εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης. 

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 80% του 

ποσού μεταφέρεται από το κράτος 

εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης ενώ 

παράλληλα εξασφαλίζεται ότι το 

υπόλοιπο 20% καλύπτει τα έξοδα 

εκτέλεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  243 

Eva Joly 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 50 % του 

ποσού μεταφέρεται από το κράτος 

εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης. 

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

μεγαλύτερο από 10 000 EUR, 10 000 EUR 

περιέρχονται στο κράτος εκτέλεσης και 
το υπόλοιπο ποσό μεταφέρεται από το 

κράτος εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή προτείνει, για τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία άνω των 10.000€, το κράτος 

έκδοσης της απόφασης δήμευσης και το κράτος εκτέλεσης να μοιράζονται τα έσοδα 50/50, 

ωστόσο δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για αυτό (πέρα από το ότι παρέχεται κίνητρο στο 

κράτος εκτέλεσης). Προτείνουμε μια διαφορετική προσέγγιση: τα έξοδα δήμευσης των 

περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να εκπίπτουν (ώστε να καλύπτονται τα έξοδα του κράτους 

εκτέλεσης), αλλά τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να επιστρέφονται στο κράτος που 

εξέδωσε την απόφαση δήμευσης. 

 

Τροπολογία  244 

Emilian Pavel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 50 % του 

ποσού μεταφέρεται από το κράτος 

εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης. 

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το ποσό 

μεταφέρεται ως εξής: 30% στο κράτος 

εκτέλεσης και 70% στο κράτος έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  245 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 
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Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 50% του 

ποσού μεταφέρεται από το κράτος 

εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης. 

β) εάν το ποσό που προέκυψε από την 

εκτέλεση της απόφασης δήμευσης είναι 

μεγαλύτερο από 10 000 EUR, το 70% του 

ποσού μεταφέρεται από το κράτος 

εκτέλεσης στο κράτος έκδοσης. 

Or. it 

 

Τροπολογία  246 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν δικαστική αρχή του κράτους 

έκδοσης εκδώσει απόφαση αποζημίωσης ή 

αποκατάστασης του θύματος, το 

αντίστοιχο ποσό, στον βαθμό που δεν 

υπερβαίνει το δημευμένο ποσό, 

περιέρχεται στο κράτος έκδοσης, για τους 

σκοπούς της αποζημίωσης ή 

αποκατάστασης του θύματος. Τυχόν 

εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία 

διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

3. Εάν δικαστική αρχή του κράτους 

έκδοσης εκδώσει απόφαση αποζημίωσης ή 

αποκατάστασης του θύματος, το 

αντίστοιχο ποσό, στον βαθμό που δεν 

υπερβαίνει το δημευμένο ποσό, 

περιέρχεται στο κράτος έκδοσης, για τους 

σκοπούς της αποζημίωσης ή 

αποκατάστασης του θύματος. Κάθε 

κράτος εξασφαλίζει την 

αποτελεσματικότητα της άσκησης του 

δικαιώματος απαίτησης αποζημίωσης 

στις περιπτώσεις που κυβερνητικοί ή 

άλλοι υπάλληλοι έχουν εμπλακεί στη 

διάπραξη του αδικήματος. Το δικαίωμα 

αποκατάστασης θα πρέπει να ασκείται 

στη δικαιοδοσία όπου μεταφέρθηκαν τα 

κεφάλαια που διαρπάχτηκαν. Εάν οι 

αρχές που έχουν το δικαίωμα να ζητούν 

παράσταση πολιτικής αγωγής 

επωφελήθηκαν από τη διάπραξη του 

αδικήματος, τα δικαιώματα 

αποκατάστασης θα πρέπει να ασκούνται 

εξ ονόματος των θυμάτων από ορισθείσα 

ένωση ή μη κυβερνητική οργάνωση. 
Τυχόν εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία 

διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 2. 
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Τροπολογία  247 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν δικαστική αρχή του κράτους 

έκδοσης εκδώσει απόφαση αποζημίωσης ή 

αποκατάστασης του θύματος, το 

αντίστοιχο ποσό, στον βαθμό που δεν 

υπερβαίνει το δημευμένο ποσό, 

περιέρχεται στο κράτος έκδοσης, για τους 

σκοπούς της αποζημίωσης ή 

αποκατάστασης του θύματος. Τυχόν 

εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία 

διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

3. Εάν δικαστική αρχή του κράτους 

έκδοσης εκδώσει απόφαση αποζημίωσης ή 

αποκατάστασης του θύματος, το 

αντίστοιχο ποσό, στον βαθμό που δεν 

υπερβαίνει το δημευμένο ποσό, 

περιέρχεται στο κράτος έκδοσης, μόνον για 

τους σκοπούς της αποζημίωσης ή 

αποκατάστασης του θύματος. Τυχόν 

εναπομένοντα περιουσιακά στοιχεία 

διατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

Or. en 

 

Τροπολογία  248 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 

αναγκαία μέτρα, όπως η σύσταση εθνικής 

κεντρικής υπηρεσίας ή ισοδύναμων 

μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η 

δέουσα διαχείριση των δεσμευμένων 

περιουσιακών στοιχείων ενόψει πιθανής 

μεταγενέστερης δήμευσής τους και των 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα 

εν λόγω περιουσιακά στοιχεία διατίθενται 

κατά προτεραιότητα για την αποζημίωση 

των θυμάτων, των οικογενειών των 

θυμάτων και των επιχειρήσεων που έχουν 

πέσει θύματα του οργανωμένου 

εγκλήματος και για σχέδια δημοσίου 
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ενδιαφέροντος και κοινωνικής ωφέλειας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο σκιώδης εισηγητής συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι: «Είναι σημαντικό να προωθούνται στα 

κράτη μέλη η βέλτιστη διαχείριση των δεσμευμένων ή δημευμένων περιουσιακών στοιχείων και 

η επαναχρησιμοποίησή τους για κοινωνικούς σκοπούς, για την αποζημίωση των θυμάτων, των 

οικογενειών των θυμάτων και των επιχειρήσεων που έχουν πέσει θύματα του οργανωμένου 

εγκλήματος ή για την καταπολέμηση αυτού του οργανωμένου εγκλήματος.» 

 

Τροπολογία  249 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία 

τα οποία στη συνέχεια δεν δημεύονται 

επιστρέφονται αμέσως. Οι όροι ή οι 

δικονομικοί κανόνες υπό τους οποίους 

επιστρέφονται τα εν λόγω περιουσιακά 

στοιχεία καθορίζονται από το εθνικό 

δίκαιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  250 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

δημόσιου συμφέροντος ή κοινωνικούς 

σκοπούς στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους αυτού, με 

την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του 

γ) Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

δημόσιου συμφέροντος ή κοινωνικούς 

σκοπούς στο κράτος εκτέλεσης σύμφωνα 

με τη νομοθεσία του κράτους αυτού. 
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κράτους έκδοσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  251 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Κάθε κράτος μέλος εγκρίνει τα 

αναγκαία μέτρα, ιδίως την ίδρυση 

εθνικού ταμείου, που θα διασφαλίζει την 

κατάλληλη αποζημίωση των οικογενειών 

των αστυνομικών και των δημοσίων 

υπαλλήλων που έχασαν τη ζωή τους κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους και 

των αστυνομικών και των δημοσίων 

υπαλλήλων που υπέστησαν μόνιμη 

αναπηρία κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους. Κάθε κράτος μέλος 

προβλέπει τη διάθεση ενός μέρους των 

δημευμένων περιουσιακών στοιχείων στο 

εν λόγω ταμείο. 

Or. it 

 

Τροπολογία  252 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Τα κράτη μέλη μεταφέρουν στον 

προϋπολογισμό της Ένωσης ένα μέρος 

των εσόδων που προέρχονται από τη 

δήμευση περιουσιακών στοιχείων, για τη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της 

Ευρωπόλ και του Ευρωπαϊκού 

Αντιτρομοκρατικού Κέντρου. 
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Or. it 

 

Τροπολογία  253 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 γ (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4γ. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να συστήσει 

εθνική αρμόδια υπηρεσία για τη 

διαχείριση των δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων και την 

κατάλληλη διαχείριση των δεσμευμένων 

περιουσιακών στοιχείων ενόψει 

ενδεχόμενης μεταγενέστερης δήμευσής 

τους. Τα δημευμένα περιουσιακά στοιχεία 

παραχωρούνται κατά προτεραιότητα στις 

τοπικές κοινότητες που έχουν πληγεί 

άμεσα από τις παράνομες 

δραστηριότητες των εγκληματικών 

οργανώσεων ή από τρομοκρατικές 

πράξεις. Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία 

πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος ή κοινωνικής 

ωφέλειας σύμφωνα με τη νομοθεσία του 

οικείου κράτους μέλους. 

Or. it 

 

Τροπολογία  254 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 31 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η αρχή έκδοσης κοινοποιεί στην 

αρχή εκτέλεσης την απόφαση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3 και στην 

παράγραφο 4 σημείο δ). Εάν εκκρεμεί στο 

κράτος έκδοσης διαδικασία για την 

5. Η αρχή έκδοσης κοινοποιεί αμέσως 

στην αρχή εκτέλεσης, με κάθε μέσο ικανό 

να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή απόδειξη, 
την απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3 και στην παράγραφο 4 
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αποζημίωση ή αποκατάσταση του 

θύματος, το κράτος εκτέλεσης αρνείται τη 

διάθεση του δημευμένου περιουσιακού 

στοιχείου, έως ότου η απόφαση 

κοινοποιηθεί στην αρχή εκτέλεσης. 

σημείο δ). Εάν εκκρεμεί στο κράτος 

έκδοσης διαδικασία για την αποζημίωση ή 

αποκατάσταση του θύματος, το κράτος 

εκτέλεσης αρνείται τη διάθεση του 

δημευμένου περιουσιακού στοιχείου, έως 

ότου η απόφαση κοινοποιηθεί στην αρχή 

εκτέλεσης. 

Or. it 

 

Τροπολογία  255 

Salvatore Domenico Pogliese 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν το κράτος εκτέλεσης έχει 

υποβληθεί σε δαπάνες τις οποίες θεωρεί 

υπερβολικά υψηλές ή έκτακτες, η αρχή 

εκτέλεσης μπορεί να προτείνει στην αρχή 

έκδοσης τον καταμερισμό των δαπανών. Η 

αρχή έκδοσης λαμβάνει υπόψη την 

πρόταση αυτή βάσει λεπτομερών 

διευκρινίσεων που παρέχει η αρχή 

εκτέλεσης. 

2. Όταν το κράτος εκτέλεσης έχει 

υποβληθεί σε δαπάνες τις οποίες θεωρεί 

υπερβολικά υψηλές ή έκτακτες, η αρχή 

εκτέλεσης μπορεί να προτείνει στην αρχή 

έκδοσης τον καταμερισμό των δαπανών. Η 

αρχή έκδοσης λαμβάνει υπόψη την 

πρόταση αυτή βάσει λεπτομερών 

διευκρινίσεων που παρέχει η αρχή 

εκτέλεσης και πληροφορεί, με κάθε μέσο 

ικανό να χρησιμοποιηθεί ως γραπτή 

απόδειξη, την αρχή εκτέλεσης σχετικά με 

τα συμπεράσματά της. 

Or. it 

Τροπολογία  256 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 32 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 32α 

 Εγγυήσεις 

 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
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διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα που 

θίγονται από τα μέτρα που προβλέπονται 

βάσει του παρόντος κανονισμού έχουν το 

δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 

δίκαιης δίκης για τη διαφύλαξη των 

δικαιωμάτων τους. 

 2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν 

πραγματική δυνατότητα αμφισβήτησης 

της απόφασης δέσμευσης ενώπιον 

δικαστηρίου εκ μέρους του προσώπου 

του οποίου θίγονται περιουσιακά 

στοιχεία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που 

προβλέπει το εθνικό δίκαιο. 

 3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 

οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικου 

μέσου είναι ίδιες με αυτές που 

προβλέπονται σε παρόμοιες εγχώριες 

υποθέσεις και εφαρμόζονται με τρόπο 

που εγγυάται τη δυνατότητα 

αποτελεσματικής άσκησης των εν λόγω 

ένδικων μέσων από τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. 

 4. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 

2012/13/ΕΕ και της οδηγίας 2013/48/ΕΕ, 

τα πρόσωπα των θίγονται περιουσιακά 

στοιχεία από απόφαση δήμευσης έχουν το 

δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο καθ’ 

όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

δήμευσης που συνδέεται με τον 

προσδιορισμό των προϊόντων και των 

οργάνων εγκλήματος προκειμένου να 

διαφυλαχθούν τα δικαιώματά τους. Τα 

σχετικά πρόσωπα ενημερώνονται για το 

δικαίωμα αυτό. 

 5. Στο πλαίσιο των διαδικασιών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2, το 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει την 

πραγματική δυνατότητα να αμφισβητήσει 

τις περιστάσεις της υπόθεσης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

συγκεκριμένων πραγματικών γεγονότων 

και των διαθέσιμων αποδεικτικών 

στοιχείων βάσει των οποίων το σχετικό 

περιουσιακό στοιχείο θεωρείται 

περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από 

εγκληματική συμπεριφορά. 
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 6. Οι τρίτοι έχουν την πραγματική 

δυνατότητα αμφισβήτησης του τίτλου 

ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας. 

 8. Όταν, ως αποτέλεσμα ποινικού 

αδικήματος, τα θύματα έχουν αξιώσεις 

αποζημίωσης κατά του προσώπου που 

υπόκειται σε μέτρο δήμευσης το οποίο 

προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι το μέτρο 

δήμευσης δεν εμποδίζει τα εν λόγω 

θύματα να διεκδικήσουν αποζημίωση. 

 9. Οι αρχές έκδοσης και εκτέλεσης 

ενημερώνουν η μία την άλλη σχετικά με 

τα ένδικα μέσα που ασκούνται κατά της 

έκδοσης, της αναγνώρισης ή της 

εκτέλεσης μιας απόφασης δέσμευσης ή 

μιας απόφασης δήμευσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο σκιώδης εισηγητής συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι: «είναι πολύ σημαντικό να 

ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού με την οδηγία 2014/42/ΕΕ και να 

αποσαφηνιστούν και να ενισχυθούν οι διατάξεις σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα και τις 

δικονομικές εγγυήσεις». 

 

Τροπολογία  257 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, 

συμπεριλαμβανομένων καλόπιστων 

τρίτων, έχει στη διάθεσή του μέσα έννομης 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 8 

της οδηγίας 2014/42/ΕΕ, κατά της 

αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας 

απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17, 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, 

συμπεριλαμβανομένων καλόπιστων 

τρίτων, έχει στη διάθεσή του μέσα έννομης 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 8 

της οδηγίας 2014/42/ΕΕ, κατά της 

αναγνώρισης και εκτέλεσης μιας 

απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 17, 
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ώστε να διατηρήσει τα δικαιώματά του. Τα 

μέσα έννομης προστασίας ασκούνται 

ενώπιον δικαστηρίου στο κράτος 

εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό του 

δίκαιο. Η προσφυγή μπορεί να έχει 

ανασταλτικό αποτέλεσμα δυνάμει του 

δικαίου του κράτους εκτέλεσης. 

ώστε να διατηρήσει τα δικαιώματά του. Τα 

μέσα έννομης προστασίας κατά της 

αναγνώρισης και της εκτέλεσης 

απόφασης δέσμευσης/δήμευσης 
ασκούνται ενώπιον δικαστηρίου στο 

κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με το εθνικό 

του δίκαιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  258 

Barbara Spinelli 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν 

ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 

εκτέλεσης. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  259 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν 

ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 

εκτέλεσης. 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν 

ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 

εκτέλεσης. Μόνον το κράτος έκδοσης 

μπορεί να αποφασίσει για αιτήσεις 

επανεξέτασης της απόφασης δήμευσης. 

Η αρχή του δεδικασμένου της οριστικής 

απόφασης δεν παραβιάζεται ούτε στο 

κράτος έκδοσης ούτε στο κράτος 
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εκτέλεσης στις περιπτώσεις που έχει γίνει 

δεκτή η αίτηση επανεξέτασης της 

απόφασης δήμευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν 

ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 

εκτέλεσης. 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν 

ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 

εκτέλεσης, εκτός από τις περιπτώσεις που 

η απόφαση έχει εκδοθεί χωρίς τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση στο πλαίσιο 

ποινικών διαδικασιών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι μη βασιζόμενες σε καταδίκη αποφάσεις θα μπορούσαν να είναι αντίθετες με το τεκμήριο της 

αθωότητας, δεδομένου ότι στερούν περιουσιακά στοιχεία από πολίτες που δεν έχουν 

καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. Το θιγόμενο πρόσωπο θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει 

προσφυγή στο κράτος εκτέλεσης βάσει των ουσιαστικών λόγων για την έκδοση της απόφασης, 

εάν η απόφαση δεν βασίζεται σε προηγούμενη καταδίκη. 

 

Τροπολογία  261 

Nuno Melo, Axel Voss 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν 

ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν 

ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 
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εκτέλεσης. εκτέλεσης, με την επιφύλαξη των εν ισχύι 

θεμελιωδών εγγυήσεων και δικαιωμάτων 

στο κράτος εκτέλεσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Υποστηρίζω την τροπολογία που έχει καταθέσει η εισηγήτρια, η οποία αναπαράγει το κείμενο 

που εγκρίθηκε στην οδηγία 2014/41/ΕΚ περί της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας σε ποινικές 

υποθέσεις («οδηγία ΕΕΕ»), της οποίας ήμουν εισηγητής. Η προαναφερθείσα οδηγία ενισχύει 

την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στον τομέα της δικαστικής 

συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για 

μελλοντικά μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. 

 

Τροπολογία  262 

Emilian Pavel, Birgit Sippel, Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης δεν μπορούν να προσβληθούν 

ενώπιον δικαστηρίου του κράτους 
εκτέλεσης. 

2. Οι ουσιαστικοί λόγοι για την 

έκδοση της απόφασης δέσμευσης ή 

δήμευσης μπορούν να προσβληθούν μόνο 

με την άσκηση ένδικου μέσου στο κράτος 

έκδοσης, με την επιφύλαξη των 

εγγυήσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

στο κράτος εκτέλεσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  263 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Έναντι ουσιαστικών λόγων για την 

έκδοση απόφασης δέσμευσης ή δήμευσης 

η οποία έχει ληφθεί με τελεσίδικες 

αποφάσεις δικαστηρίου, μια αίτηση 
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επανεξέτασης απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  264 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη συλλέγουν σε τακτική 

βάση και διατηρούν πλήρη στατιστικά 

στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές. Τα 

στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται 

αποστέλλονται στην Επιτροπή ετησίως και 

περιλαμβάνουν, πέραν όσων προβλέπονται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2014/42/ΕΕ: 

Τα κράτη μέλη συλλέγουν σε τακτική 

βάση και διατηρούν πλήρη στατιστικά 

στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές και από 

την κεντρική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 

27 παράγραφος 2. Τα στατιστικά στοιχεία 

που συλλέγονται αποστέλλονται στην 

Επιτροπή ανά εξάμηνο και 

περιλαμβάνουν, πέραν όσων προβλέπονται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2014/42/ΕΕ: 

Or. en 

 

Τροπολογία  265 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή στην οποία 

συγκεντρώνονται τα στατιστικά στοιχεία 

που παραλαμβάνονται και συνοδεύονται 

από συγκριτική ανάλυση. 

Or. en 
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Τροπολογία  266 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ρήτρα επανεξέτασης Υποβολή εκθέσεων και ρήτρα 
επανεξέτασης 

Or. en 

 

Τροπολογία  267 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 38 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [πέντε έτη από την 

ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται 

στον παρόντα κανονισμό], η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Εάν κριθεί 

αναγκαίο, η έκθεση συνοδεύεται από 

προτάσεις για την προσαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. 

Το αργότερο [τρία έτη από την 

ημερομηνία εφαρμογής που προβλέπεται 

στον παρόντα κανονισμό] και στη 

συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. Η έκθεση περιέχει, 

μεταξύ άλλων, τα κατωτέρω στοιχεία: 

 α) επισκόπηση των στατιστικών 

στοιχείων που έχουν διαβιβάσει τα κράτη 

μέλη σύμφωνα με το άρθρο 35· και  

 β)  εκτίμηση του ενδεχόμενου 

αντίκτυπου των διασυνοριακών 

αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης στα 

θεμελιώδη δικαιώματα και στις 

θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και στο 

κράτος δικαίου. 

 Εάν κριθεί αναγκαίο, η έκθεση 

συνοδεύεται από προτάσεις για την 
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προσαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά τακτά διαστήματα έκθεση σχετικά με τις στατιστικές 

και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα, προκειμένου να υποβάλει 

αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, εάν κριθεί αναγκαίο. 

 

Τροπολογία  268 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – τμήμα 8 – σημείο 3 – στοιχείο □ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

□ απάτη και συναφή με απάτη 

ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται στην 

οδηγία 2017/xxx/ΕΕ σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης 

□ απάτη και συναφή με απάτη 

ποινικά αδικήματα, όπως ορίζονται στην 

οδηγία 2017/xxx/ΕΕ σχετικά με την 

καταπολέμηση, μέσω του ποινικού 

δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής 

απάτης και της φοροδιαφυγής 

Or. en 

 

Τροπολογία  269 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – τμήμα 8 – σημείο 3 – στοιχείο □ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

□ νομιμοποίηση προϊόντων 

εγκλήματος 

□ νομιμοποίηση προϊόντων 

εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της 

αυτονομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

Or. en 
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Τροπολογία  270 

Monica Macovei 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – τμήμα 8 – σημείο 3 – στοιχείο □ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

□ εγκληματικότητα στον 

κυβερνοχώρο 

□ εγκληματικότητα στον 

κυβερνοχώρο και όλα τα άλλα 

ηλεκτρονικά εγκλήματα, 

Or. en 

 

Τροπολογία  271 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I – τμήμα 8 – σημείο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τιμωρείται το αδίκημα για το 

οποίο εκδόθηκε η απόφαση δήμευσης στο 

κράτος έκδοσης με στερητική της 

ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της 

ελευθερίας μέγιστης διάρκειας 

τουλάχιστον δύο ετών, όπως ορίζεται στη 

νομοθεσία του κράτους έκδοσης; 

Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

αδικημάτων που παρατίθεται στη 

συνέχεια; (να επιλεγεί το αντίστοιχο 

τετραγωνίδιο) 

 □ καταπολέμηση της φορολογικής 

απάτης, της διακεκριμένης φορολογικής 

απάτης και της φοροδιαφυγής 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Eva Joly 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα Ι – τμήμα 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που υπεύθυνη για τη 

διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των 

αποφάσεων δήμευσης στο κράτος 

έκδοσης έχει οριστεί μια κεντρική αρχή: 

Κεντρική αρχή υπεύθυνη για την παροχή 

συνδρομής στις αρμόδιες αρχές, την 

καταγραφή όλων των αποφάσεων 

δήμευσης που διαβιβάζονται και 

παραλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και 

τον εξορθολογισμό της διαβίβασης και 

της παραλαβής των αποφάσεων 

δήμευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 

παράγραφος 2: 

Or. en 

 

Τροπολογία  273 

Eva Joly 

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα II – τμήμα 9 – σημείο 3 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Τιμωρείται το αδίκημα για το 

οποίο εκδόθηκε η απόφαση δέσμευσης 

στο κράτος έκδοσης με στερητική της 

ελευθερίας ποινή ή μέτρο στέρησης της 

ελευθερίας μέγιστης διάρκειας 

τουλάχιστον δύο ετών, όπως ορίζεται στη 

νομοθεσία του κράτους έκδοσης; 

Περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

αδικημάτων που παρατίθεται στη 

συνέχεια; (να επιλεγεί το αντίστοιχο 

τετραγωνίδιο) 

 □ φορολογική απάτη, διακεκριμένη 

φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή 

Or. en 

 

Τροπολογία  274 

Eva Joly 
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Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα ΙΙ – τμήμα 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που υπεύθυνη για τη 

διοικητική διαβίβαση και παραλαβή των 

αποφάσεων δέσμευσης στο κράτος 

έκδοσης έχει οριστεί μια κεντρική αρχή: 

Κεντρική αρχή υπεύθυνη για την παροχή 

συνδρομής στις αρμόδιες αρχές, την 

καταγραφή όλων των αποφάσεων 

δέσμευσης που διαβιβάζονται και 

παραλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και 

τον εξορθολογισμό της διαβίβασης και 

της παραλαβής των αποφάσεων 

δέσμευσης σύμφωνα με το άρθρο 27 

παράγραφος 2: 

Or. en 

 


