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Τροπολογία 30
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού 
οργανωμένου εγκλήματος είναι το 
οικονομικό κέρδος. Προκειμένου οι αρχές 
επιβολής του νόμου και οι δικαστικές 
αρχές να δρουν αποτελεσματικά, θα πρέπει 
να τους παρέχονται τα μέσα ώστε να 
εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να 
διαχειρίζονται και να δημεύουν τα 
προϊόντα του εγκλήματος.

(1) Ένα από τα κύρια κίνητρα του 
διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος 
είναι το οικονομικό κέρδος. Προκειμένου 
οι αρχές επιβολής του νόμου και οι 
δικαστικές αρχές να δρουν 
αποτελεσματικά, θα πρέπει να τους 
παρέχονται τα μέσα ώστε να εντοπίζουν, 
να δεσμεύουν, να διαχειρίζονται και να 
δημεύουν τα προϊόντα του εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού 
οργανωμένου εγκλήματος είναι το 
οικονομικό κέρδος. Προκειμένου οι αρχές 
επιβολής του νόμου και οι δικαστικές 
αρχές να δρουν αποτελεσματικά, θα πρέπει 
να τους παρέχονται τα μέσα ώστε να 
εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να 
διαχειρίζονται και να δημεύουν τα 
προϊόντα του εγκλήματος.

(1) Το κύριο κίνητρο των περισσότερων 
εγκλημάτων, και ιδίως του διασυνοριακού 
οργανωμένου εγκλήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκληματικών 
οργανώσεων που προσομοιάζουν στη 
μαφία, είναι το οικονομικό κέρδος. 
Προκειμένου οι σχετικές αρμόδιες αρχές 
να δρουν αποτελεσματικά, θα πρέπει να 
τους παρέχονται τα μέσα ώστε να 
εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να 
διαχειρίζονται και να δημεύουν τα 
προϊόντα του εγκλήματος. Ωστόσο, η 
αποτελεσματική πρόληψη και 
καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος δεν πρέπει να περιορίζεται 
στην εξουδετέρωση των προϊόντων του 
εγκλήματος αλλά να επεκτείνεται, σε 



PE498.052v02-00 4/87 AM\923342EL.doc

EL

ορισμένες περιπτώσεις, και σε 
περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με 
οποιονδήποτε τρόπο με τις εν λόγω 
εγκληματικές οργανώσεις. Ως εκ τούτου, 
δεν αρκεί απλώς η εξασφάλιση αμοιβαίας 
αναγνώρισης της κατάσχεσης και της 
δήμευσης των προϊόντων του εγκλήματος 
εντός της ΕΕ. Για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση του οικονομικού 
εγκλήματος θα απαιτούνταν επίσης η 
αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων που 
λαμβάνονται σε διαφορετικό πεδίο από 
εκείνο του ποινικού δικαίου ή που 
εγκρίνονται λόγω απουσίας ποινικής 
καταδίκης και αφορούν, γενικότερα,
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή 
εισόδημα σχετίζεται με εγκληματική 
οργάνωση ή με πρόσωπο το οποίο 
επιδεικνύει εγκληματική συμπεριφορά ή 
το οποίο θεωρείται ύποπτο για συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στη σημασία της δήμευσης για την 
καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων και του οργανωμένου εγκλήματος. Ειδικότερα, 
υπογραμμίζει τη σημασία των μη βασιζόμενων σε καταδίκη συστημάτων δήμευσης στο πλαίσιο 
της καταπολέμησης των σοβαρών εγκλημάτων και του οργανωμένου εγκλήματος. Τα εν λόγω 
συστήματα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, να αναγνωρίζονται αμοιβαία από τα κράτη μέλη 
και να χρησιμοποιούνται από αυτά.

Τροπολογία 32
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού 
οργανωμένου εγκλήματος είναι το 
οικονομικό κέρδος. Προκειμένου οι αρχές 
επιβολής του νόμου και οι δικαστικές 
αρχές να δρουν αποτελεσματικά, θα πρέπει 

(1) Το κύριο κίνητρο του οργανωμένου 
εγκλήματος, και ιδιαίτερα του
διασυνοριακού εγκλήματος, είναι το 
οικονομικό κέρδος. Προκειμένου οι αρχές 
επιβολής του νόμου και οι δικαστικές 
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να τους παρέχονται τα μέσα ώστε να 
εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να 
διαχειρίζονται και να δημεύουν τα 
προϊόντα του εγκλήματος.

αρχές να δρουν αποτελεσματικά, θα πρέπει 
να τους παρέχονται τα μέσα ώστε να 
εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να 
διαχειρίζονται και να δημεύουν τα 
προϊόντα του εγκλήματος.

Or. it

Τροπολογία 33
Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το κύριο κίνητρο του διασυνοριακού 
οργανωμένου εγκλήματος είναι το 
οικονομικό κέρδος. Προκειμένου οι αρχές 
επιβολής του νόμου και οι δικαστικές 
αρχές να δρουν αποτελεσματικά, θα
πρέπει να τους παρέχονται τα μέσα ώστε 
να εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να 
διαχειρίζονται και να δημεύουν τα 
προϊόντα του εγκλήματος.

(1) Ένα βασικό αποτέλεσμα της δράσης 
του διασυνοριακού οργανωμένου 
εγκλήματος είναι η αποκόμιση 
σημαντικού οικονομικού κέρδους.
Προκειμένου οι αρχές επιβολής του νόμου 
και οι δικαστικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν επαρκώς τη στρατηγική 
του οργανωμένου εγκλήματος, πρέπει να 
τους παρέχονται τα μέσα ώστε να 
εντοπίζουν, να δεσμεύουν, να 
διαχειρίζονται και να δημεύουν τα 
προϊόντα του εγκλήματος.

Or. it

Τροπολογία 34
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος 
δρουν πέραν των συνόρων και αποκτούν 
όλο και περισσότερα περιουσιακά στοιχεία 
σε άλλα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες. 

(2) Οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος 
δρουν πέραν των συνόρων και αποκτούν 
όλο και περισσότερα περιουσιακά στοιχεία 
σε άλλα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες. 
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Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη 
αποτελεσματικής συνεργασίας προς 
επιβολή του διεθνούς δικαίου και για 
αμοιβαία νομική συνδρομή προς ανάκτηση 
περιουσιακών στοιχείων.

Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη 
αποτελεσματικής συνεργασίας προς 
επιβολή του διεθνούς δικαίου και για 
αμοιβαία νομική συνδρομή προς ανάκτηση 
περιουσιακών στοιχείων. Η υιοθέτηση 
ελάχιστων κανόνων θα εναρμονίσει τα 
καθεστώτα δέσμευσης και δήμευσης των 
κρατών μελών, διευκολύνοντας την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και την 
αποτελεσματική διασυνοριακή 
συνεργασία.

Or. en

Τροπολογία 35
Zbigniew Ziobro

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η αποτελεσματικότερη μέθοδος 
καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος είναι η πρόβλεψη σοβαρών 
νομικών συνεπειών και ο 
αποτελεσματικός εντοπισμός, η 
κατάσχεση και η δήμευση των οργάνων 
και των προϊόντων του εγκλήματος. 
Αποδεικνύεται ότι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική είναι η θέσπιση της 
εκτεταμένης δήμευσης.

Or. pl

Τροπολογία 36
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μολονότι οι υφιστάμενες στατιστικές (3) Μολονότι οι υφιστάμενες στατιστικές 
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είναι περιορισμένες, τα ποσά που 
ανακτώνται από περιουσιακά στοιχεία
εγκληματικής προέλευσης στην Ένωση 
φαίνονται ανεπαρκή σε σύγκριση με τα 
εκτιμώμενα προϊόντα του εγκλήματος. 
Σύμφωνα με μελέτες, οι διαδικασίες 
δήμευσης εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται ελάχιστα, μολονότι 
ρυθμίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και 
από την εθνική νομοθεσία.

είναι περιορισμένες, τα ποσά που 
ανακτώνται από προϊόντα εγκληματικής 
προέλευσης στην Ένωση φαίνονται 
ανεπαρκή σε σύγκριση με τα εκτιμώμενα 
προϊόντα του εγκλήματος. Σύμφωνα με 
μελέτες, οι διαδικασίες δήμευσης 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται 
ελάχιστα, μολονότι ρυθμίζονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ και από την εθνική 
νομοθεσία και, κατά συνέπεια, χρήζουν 
κατάλληλης εναρμόνισης με σκοπό την 
πλήρη εφαρμογή της δήμευσης 
καθαυτής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Μέρος πρώτο: γλωσσική τροπολογία.

Τροπολογία 37
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Η παρούσα οδηγία αφορά μόνο τα 
μέτρα δήμευσης του ποινικού δικαίου. 
Δεν προβλέπει ελάχιστους κανόνες 
σχετικά με τυχόν μέτρα αστικού δικαίου 
τα οποία ενδέχεται να εφαρμόζει ένα 
κράτος μέλος με σκοπό τη δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται 
ότι αποτελούν προϊόντα εγκλήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ευρεία διάταξη με την οποία ωστόσο διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν, 
βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας τους, να διαθέτουν εξουσίες δήμευσης του αστικού δικαίου ή 
να κατοχυρώνουν, δυνάμει της παρούσας οδηγίας, εξουσίες βασιζόμενες σε ποινικές πράξεις 
αλλά μη βασιζόμενες σε καταδίκη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέχεται πλήρης κάλυψη σε 
ολόκληρη την ΕΕ, χωρίς όμως να προστίθενται στο παρόν ποινικό μέσο εξουσίες δήμευσης του 
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αστικού δικαίου.

Τροπολογία 38
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
παραπέμπουν διαδικασίες δήμευσης που 
συνδέονται με ποινική υπόθεση σε 
οποιοδήποτε δικαστήριο, είτε ποινικό είτε 
αστικό είτε διοικητικό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εν λόγω τροπολογία καθίσταται σαφές ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν την 
οδηγία κινώντας οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία αρμόζει καλύτερα στο εθνικό τους 
σύστημα.

Τροπολογία 39
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η δήμευση οργάνων και προϊόντων 
εγκλήματος κατόπιν τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, καθώς και 
περιουσιακού στοιχείου ισοδύναμης αξίας 
με τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει 
επομένως να παραπέμπει σε αυτή τη 
διευρυμένη έννοια για τα ποινικά 
αδικήματα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Η απόφαση-πλαίσιο 
2001/500/ΔΕΥ απαιτεί να διευκολύνουν τα 
κράτη μέλη τη δήμευση οργάνων και 
προϊόντων εγκλήματος ύστερα από 
οριστική καταδίκη και να επιτρέπουν τη 

(9) Η δήμευση οργάνων και προϊόντων 
εγκλήματος κατόπιν τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, βασιζόμενης σε 
ποινική καταδίκη ή απουσία ποινικής 
καταδίκης, καθώς και περιουσιακού 
στοιχείου ισοδύναμης αξίας με τα εν λόγω 
προϊόντα θα πρέπει επομένως να 
παραπέμπει σε αυτή τη διευρυμένη έννοια 
για τα ποινικά αδικήματα που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία. Η απόφαση-
πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ απαιτεί να 
διευκολύνουν τα κράτη μέλη τη δήμευση 
οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 
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δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 
ισοδύναμης με εκείνη των προϊόντων του 
εγκλήματος. Οι υποχρεώσεις αυτές θα 
πρέπει να διατηρηθούν για τα ποινικά 
αδικήματα που δεν εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία.

ύστερα από οριστική καταδίκη και να 
επιτρέπουν τη δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων αξίας ισοδύναμης με εκείνη των 
προϊόντων του εγκλήματος. Οι 
υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να 
διατηρηθούν για τα ποινικά αδικήματα που 
δεν εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η δήμευση οργάνων και προϊόντων 
εγκλήματος κατόπιν τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, καθώς και 
περιουσιακού στοιχείου ισοδύναμης αξίας 
με τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει 
επομένως να παραπέμπει σε αυτή τη 
διευρυμένη έννοια για τα ποινικά 
αδικήματα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Η απόφαση-πλαίσιο 
2001/500/ΔΕΥ απαιτεί να διευκολύνουν τα 
κράτη μέλη τη δήμευση οργάνων και 
προϊόντων εγκλήματος ύστερα από 
οριστική καταδίκη και να επιτρέπουν τη 
δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 
ισοδύναμης με εκείνη των προϊόντων του 
εγκλήματος. Οι υποχρεώσεις αυτές θα 
πρέπει να διατηρηθούν για τα ποινικά 
αδικήματα που δεν εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία.

(9) Η δήμευση οργάνων και προϊόντων 
εγκλήματος κατόπιν τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης, καθώς και 
περιουσιακού στοιχείου ισοδύναμης αξίας 
με τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει 
επομένως να παραπέμπει σε αυτή τη 
διευρυμένη έννοια για τα ποινικά 
αδικήματα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία. Η απόφαση-πλαίσιο 
2001/500/ΔΕΥ απαιτεί να διευκολύνουν τα 
κράτη μέλη τη δήμευση οργάνων και 
προϊόντων εγκλήματος ύστερα από 
οριστική καταδίκη και να επιτρέπουν τη 
δήμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 
ισοδύναμης με εκείνη των προϊόντων του 
εγκλήματος. Οι υποχρεώσεις αυτές θα 
πρέπει να διατηρηθούν για τα ποινικά 
αδικήματα που δεν εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία ενώ θα πρέπει να 
επεκταθεί η έννοια των προϊόντων 
εγκλήματος, όπως ορίζεται στην παρούσα 
οδηγία, ώστε να περιλαμβάνει τα ποινικά 
αδικήματα που δεν εμπίπτουν στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη διαφόρων ορισμών για τα προϊόντα εγκλήματος θα δημιουργούσε σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν έναν 
κοινό και ευρύ ορισμό όσον αφορά τα προϊόντα εγκλήματος. Τούτο υπεδείχθη επίσης ρητώς 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το 
οργανωμένο έγκλημα στην ΕΕ.

Τροπολογία 41
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σύμφωνα με την αρχή ne bis in idem 
κρίνεται εύλογο να αποκλείονται από την 
εκτεταμένη δήμευση τα προϊόντα 
εικαζόμενων εγκληματικών 
δραστηριοτήτων για τις οποίες το θιγόμενο 
πρόσωπο απαλλάχθηκε τελικά σε 
προηγούμενη δίκη, ή σε άλλες περιπτώσεις 
στις οποίες εφαρμόζεται η αρχή ne bis in 
idem. Η εκτεταμένη δήμευση θα πρέπει 
επίσης να αποκλείεται σε περίπτωση που 
οι συναφείς εγκληματικές 
δραστηριότητες δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο ποινικής 
διαδικασίας λόγω παραγραφής βάσει του 
εθνικού ποινικού δικαίου.

(11) Σύμφωνα με την αρχή ne bis in idem 
κρίνεται εύλογο να αποκλείονται από την 
εκτεταμένη δήμευση τα προϊόντα 
εικαζόμενων εγκληματικών 
δραστηριοτήτων για τις οποίες το θιγόμενο 
πρόσωπο απαλλάχθηκε τελικά σε 
προηγούμενη δίκη, ή σε άλλες περιπτώσεις 
στις οποίες εφαρμόζεται η αρχή ne bis in 
idem.

Or. en

Τροπολογία 42
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
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καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων έτσι ώστε να περισταλούν οι 
εγκληματικές δραστηριότητες και να 
διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν 
από εγκληματικές δραστηριότητες δεν 
επανεπενδύονται στη νόμιμη οικονομία. 
Ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 
δήμευση εφόσον υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση 
ποινικής δίωξης, αν το δικαστήριο 
αποφανθεί, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι το περιουσιακό στοιχείο 
έχει παράνομη προέλευση, και επίσης σε 
περιπτώσεις που το ύποπτο ή 
καταδικασθέν πρόσωπο γίνεται φυγάς για 
να αποφύγει τη δίωξη, δεν είναι σε θέση 
να παραστεί στη δίκη για άλλους λόγους ή 
απεβίωσε πριν από τη λήξη της ποινικής 
διαδικασίας. Τούτο αναφέρεται ως 
δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να 
διευκολυνθεί η μη βασιζόμενη σε 
καταδίκη δήμευση τουλάχιστον στις 
τελευταίες, περιορισμένες, περιπτώσεις 
σε όλα τα κράτη μέλη. Τούτο συνάδει με 
το άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, η 
οποία προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο 
κράτος πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα που θα 
επιτρέπουν τη δήμευση παρανόμως 
αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων 
χωρίς να απαιτείται ποινική 
καταδικαστική απόφαση, μεταξύ άλλων 
και σε υποθέσεις κατά τις οποίες ο 
δράστης δεν μπορεί να διωχθεί λόγω 
θανάτου, φυγής ή απουσίας.

καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, θα πρέπει να είναι δυνατή η 
μη βασιζόμενη σε καταδίκη δήμευση έτσι 
ώστε να περισταλούν οι εγκληματικές 
δραστηριότητες και να διασφαλιστεί ότι τα 
κέρδη που προκύπτουν από εγκληματικές 
δραστηριότητες δεν επανεπενδύονται στη 
νόμιμη οικονομία.

Or. en
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Τροπολογία 43
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων έτσι ώστε να περισταλούν οι 
εγκληματικές δραστηριότητες και να 
διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν 
από εγκληματικές δραστηριότητες δεν 
επανεπενδύονται στη νόμιμη οικονομία.
Ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 
δήμευση εφόσον υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση 
ποινικής δίωξης, αν το δικαστήριο 
αποφανθεί, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι το περιουσιακό στοιχείο 
έχει παράνομη προέλευση, και επίσης σε 
περιπτώσεις που το ύποπτο ή 
καταδικασθέν πρόσωπο γίνεται φυγάς για 
να αποφύγει τη δίωξη, δεν είναι σε θέση 
να παραστεί στη δίκη για άλλους λόγους ή 
απεβίωσε πριν από τη λήξη της ποινικής 
διαδικασίας. Τούτο αναφέρεται ως 
δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να 
διευκολυνθεί η μη βασιζόμενη σε 
καταδίκη δήμευση τουλάχιστον στις 
τελευταίες, περιορισμένες, περιπτώσεις 
σε όλα τα κράτη μέλη. Τούτο συνάδει με 
το άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
την καταπολέμηση της διαφθοράς, η 
οποία προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο 
κράτος πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να λάβει τα αναγκαία μέτρα που θα 
επιτρέπουν τη δήμευση παρανόμως 
αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων 
χωρίς να απαιτείται ποινική 

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων έτσι ώστε να περισταλούν οι 
εγκληματικές δραστηριότητες και να 
διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν 
από εγκληματικές δραστηριότητες δεν 
επανεπενδύονται, ιδιαίτερα όσον αφορά 
τους δικαιούχους των περιουσιακών 
στοιχείων των οποίων η απόκτηση δεν 
είναι δυνατό να αιτιολογηθεί·
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καταδικαστική απόφαση, μεταξύ άλλων 
και σε υποθέσεις κατά τις οποίες ο 
δράστης δεν μπορεί να διωχθεί λόγω 
θανάτου, φυγής ή απουσίας.

Or. it

Τροπολογία 44
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων έτσι ώστε να περισταλούν οι 
εγκληματικές δραστηριότητες και να 
διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν 
από εγκληματικές δραστηριότητες δεν 
επανεπενδύονται στη νόμιμη οικονομία.
Ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 
δήμευση εφόσον υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση 
ποινικής δίωξης, αν το δικαστήριο 
αποφανθεί, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι το περιουσιακό στοιχείο 
έχει παράνομη προέλευση, και επίσης σε 
περιπτώσεις που το ύποπτο ή 
καταδικασθέν πρόσωπο γίνεται φυγάς για 
να αποφύγει τη δίωξη, δεν είναι σε θέση να 
παραστεί στη δίκη για άλλους λόγους ή 
απεβίωσε πριν από τη λήξη της ποινικής 
διαδικασίας. Τούτο αναφέρεται ως 
δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να 
διευκολυνθεί η μη βασιζόμενη σε 
καταδίκη δήμευση τουλάχιστον στις 
τελευταίες, περιορισμένες, περιπτώσεις 
σε όλα τα κράτη μέλη. Τούτο συνάδει με 

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων στις υποθέσεις στις οποίες 
μπορεί να αποδειχθεί, βάσει σταθμίσεως 
των πιθανοτήτων, ότι τα εν λόγω 
περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν από 
εγκληματικές δραστηριότητες ή 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε 
μελλοντικές εγκληματικές 
δραστηριότητες.
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το άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέπουν τη 
δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων χωρίς να 
απαιτείται ποινική καταδικαστική 
απόφαση, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις 
κατά τις οποίες ο δράστης δεν μπορεί να 
διωχθεί λόγω θανάτου, φυγής ή απουσίας.

Or. en

Τροπολογία 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων έτσι ώστε να περισταλούν οι 
εγκληματικές δραστηριότητες και να 
διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν 
από εγκληματικές δραστηριότητες δεν 
επανεπενδύονται στη νόμιμη οικονομία. 
Ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 
δήμευση εφόσον υπάρχουν επαρκή 
αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση 
ποινικής δίωξης, αν το δικαστήριο 
αποφανθεί, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι το περιουσιακό στοιχείο 
έχει παράνομη προέλευση, και επίσης σε 
περιπτώσεις που το ύποπτο ή 
καταδικασθέν πρόσωπο γίνεται φυγάς για 
να αποφύγει τη δίωξη, δεν είναι σε θέση να 
παραστεί στη δίκη για άλλους λόγους ή 

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων έτσι ώστε να περισταλούν οι 
εγκληματικές δραστηριότητες και να 
διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν 
από εγκληματικές δραστηριότητες δεν 
επανεπενδύονται στη νόμιμη οικονομία ή 
σε εγκληματικές πράξεις. Ορισμένα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τη δήμευση εφόσον δεν
υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για 
την άσκηση ποινικής δίωξης, αν το 
δικαστήριο αποφανθεί, κατόπιν 
εξαντλητικής εξέτασης όλων των 
υφιστάμενων αποδεικτικών στοιχείων, ότι 
το περιουσιακό στοιχείο έχει παράνομη 
προέλευση, και επίσης σε περιπτώσεις που 
το ύποπτο ή καταδικασθέν πρόσωπο 
γίνεται φυγάς για να αποφύγει τη δίωξη, 
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απεβίωσε πριν από τη λήξη της ποινικής 
διαδικασίας. Τούτο αναφέρεται ως 
δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να 
διευκολυνθεί η μη βασιζόμενη σε καταδίκη 
δήμευση τουλάχιστον στις τελευταίες, 
περιορισμένες, περιπτώσεις σε όλα τα 
κράτη μέλη. Τούτο συνάδει με το άρθρο 54 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέπουν τη 
δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων χωρίς να 
απαιτείται ποινική καταδικαστική 
απόφαση, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις 
κατά τις οποίες ο δράστης δεν μπορεί να 
διωχθεί λόγω θανάτου, φυγής ή απουσίας.

δεν είναι σε θέση να παραστεί στη δίκη για 
άλλους λόγους ή απεβίωσε πριν από τη 
λήξη της ποινικής διαδικασίας. Τούτο 
αναφέρεται ως δήμευση μη βασιζόμενη σε 
καταδίκη. Θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα 
ώστε να διευκολυνθεί η μη βασιζόμενη σε 
καταδίκη δήμευση τουλάχιστον στις 
τελευταίες, περιορισμένες, περιπτώσεις σε 
όλα τα κράτη μέλη. Τούτο συνάδει με το 
άρθρο 54 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέπουν τη 
δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων χωρίς να 
απαιτείται ποινική καταδικαστική 
απόφαση, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις 
κατά τις οποίες ο δράστης δεν μπορεί να 
διωχθεί λόγω θανάτου, φυγής ή απουσίας.

Or. de

Τροπολογία 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι 
δυνατή η δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων έτσι ώστε να περισταλούν οι 
εγκληματικές δραστηριότητες και να 
διασφαλιστεί ότι τα κέρδη που προκύπτουν 
από εγκληματικές δραστηριότητες δεν 
επανεπενδύονται στη νόμιμη οικονομία. 
Ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν τη 
δήμευση εφόσον υπάρχουν επαρκή 

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και σε περίπτωση που 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ποινική καταδίκη, 
θα πρέπει ούτως ή άλλως να είναι δυνατή 
η δήμευση περιουσιακών στοιχείων έτσι 
ώστε να περισταλούν οι εγκληματικές 
δραστηριότητες και να διασφαλιστεί ότι τα 
κέρδη που προκύπτουν από εγκληματικές 
δραστηριότητες δεν επανεπενδύονται στη 
νόμιμη οικονομία. Ορισμένα κράτη μέλη 
επιτρέπουν τη δήμευση εφόσον υπάρχουν 
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την 
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αποδεικτικά στοιχεία για την άσκηση 
ποινικής δίωξης, αν το δικαστήριο 
αποφανθεί, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι το περιουσιακό στοιχείο 
έχει παράνομη προέλευση, και επίσης σε 
περιπτώσεις που το ύποπτο ή 
καταδικασθέν πρόσωπο γίνεται φυγάς για 
να αποφύγει τη δίωξη, δεν είναι σε θέση να 
παραστεί στη δίκη για άλλους λόγους ή 
απεβίωσε πριν από τη λήξη της ποινικής 
διαδικασίας. Τούτο αναφέρεται ως 
δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να 
διευκολυνθεί η μη βασιζόμενη σε καταδίκη 
δήμευση τουλάχιστον στις τελευταίες, 
περιορισμένες, περιπτώσεις σε όλα τα 
κράτη μέλη. Τούτο συνάδει με το άρθρο 54 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέπουν τη 
δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων χωρίς να 
απαιτείται ποινική καταδικαστική 
απόφαση, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις 
κατά τις οποίες ο δράστης δεν μπορεί να 
διωχθεί λόγω θανάτου, φυγής ή απουσίας.

άσκηση ποινικής δίωξης ή ανεξαρτήτως 
ποινικής δίωξης, αν το δικαστήριο 
αποφανθεί, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι το περιουσιακό στοιχείο 
ενός προσώπου, το οποίο συνιστά κίνδυνο 
για την κοινωνία ή το οποίο διάγει 
εγκληματικό βίο, έχει παράνομη 
προέλευση ή είναι δυσανάλογο προς το 
δηλωθέν εισόδημά του, και επίσης σε 
περιπτώσεις που το ύποπτο ή 
καταδικασθέν πρόσωπο γίνεται φυγάς για 
να αποφύγει τη δίωξη, δεν είναι σε θέση να 
παραστεί στη δίκη για άλλους λόγους ή 
απεβίωσε πριν από τη λήξη της ποινικής 
διαδικασίας. Τούτο αναφέρεται ως 
δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη. Θα 
πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε να 
διευκολυνθεί η μη βασιζόμενη σε καταδίκη 
δήμευση τουλάχιστον στις 
προαναφερθείσες, περιορισμένες, 
περιπτώσεις σε όλα τα κράτη μέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των εν λόγω μη 
βασιζόμενων σε καταδίκη αποφάσεων. 
Τούτο συνάδει με το άρθρο 54 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία 
προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος 
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει 
τα αναγκαία μέτρα που θα επιτρέπουν τη 
δήμευση παρανόμως αποκτηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων χωρίς να 
απαιτείται ποινική καταδικαστική 
απόφαση, μεταξύ άλλων και σε υποθέσεις 
κατά τις οποίες ο δράστης δεν μπορεί να 
διωχθεί λόγω θανάτου, φυγής ή απουσίας ή 
σε άλλες κατάλληλες υποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
πρέπει να είναι δυνατή η μερική ή ολική 
αποφυγή της εντολής δήμευσης. 
Νοούνται περιπτώσεις όπου τα μέτρα θα 
επιβάρυναν με δυσανάλογο τρόπο τα 
θιγόμενα μέρη ή θα οδηγούσαν στην 
εξόντωσή τους ή που τα έξοδα δήμευσης 
υπερβαίνουν σε δυσανάλογο βαθμό το 
ποσό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει μέχρι στιγμής περιπτώσεις αδικαιολόγητης 
σκληρότητας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η εντολή δήμευσης αποτελεί υποχρεωτική 
συνέπεια. Για την αποφυγή δυσανάλογων συνεπειών, είναι απαραίτητη η εισαγωγή μιας 
επονομαζόμενης «ρήτρας σκληρότητας».

Τροπολογία 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) Η δήμευση δεν πρέπει να θίγει ή να 
καταστρατηγεί δικαιολογημένες αξιώσεις 
που έχουν υποβάλει τα θύματα 
αξιόποινων πράξεων των θιγόμενων 
μερών. Πρέπει να είναι δυνατή η αποφυγή 
της δήμευσης όταν το θύμα έχει υποβάλει 
αξίωση λόγω αξιόποινης πράξης σε 
βάρος του δράστη και η δήμευση θα 
οδηγούσε σε αδυναμία ικανοποίησής της.

Or. de

Τροπολογία 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτο 
ή καταδικασθέν πρόσωπο μεταβιβάζει 
περιουσιακό στοιχείο σε τρίτο μέρος εν 
γνώσει του τελευταίου με σκοπό την 
αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και 
διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης δεν 
περιέχει δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με 
τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτα μέρη. 
Προβάλλει συνεπώς όλο και περισσότερο 
η ανάγκη να επιτρέπεται η δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων μεταβιβασθέντων 
σε τρίτα μέρη, η οποία θα πρέπει 
κανονικά να πραγματοποιείται όταν το 
καταδικασθέν πρόσωπο δεν έχει 
περιουσιακά στοιχεία που να μπορούν να 
δημευθούν. Κρίνεται ενδεδειγμένο να 
προβλέπεται η δήμευση εις χείρας τρίτου, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αφού 
συναχθεί το συμπέρασμα, βάσει ειδικών 
πραγματικών περιστατικών, ότι η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου του 
καταδικασθέντος, υπόπτου ή 
κατηγορούμενου προσώπου είναι απίθανο 
να επιτύχει, ή σε περιπτώσεις που 
αντικείμενα μοναδικής αξίας πρέπει να 
επιστραφούν στον νόμιμο κύριό τους.
Εξάλλου, προκειμένου να προστατευτούν 
τα συμφέροντα τρίτων μερών που 
ενεργούν καλή τη πίστει, η δήμευση αυτή 
θα πρέπει να είναι δυνατή μόνον αν το 
τρίτο μέρος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει 
ότι το περιουσιακό στοιχείο υπήρξε προϊόν 
εγκλήματος ή μεταβιβάστηκε προκειμένου 
να αποφευχθεί η δήμευση και
παραχωρήθηκε δωρεάν ή μεταβιβάστηκε 
με αντάλλαγμα ποσό χαμηλότερο από την 
αγοραία αξία του.

(13) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτο 
ή καταδικασθέν πρόσωπο μεταβιβάζει 
περιουσιακό στοιχείο σε τρίτο μέρος εν 
γνώσει του τελευταίου με σκοπό την 
αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και 
διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης δεν 
περιέχει δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με 
τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτα μέρη. 
Προβάλλει συνεπώς όλο και περισσότερο 
η ανάγκη να επιτρέπεται η δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων μεταβιβασθέντων 
σε ή αποκτηθέντων από τρίτα μέρη. 
Προκειμένου να προστατευτούν τα 
συμφέροντα τρίτων μερών που ενεργούν 
καλή τη πίστει, η δήμευση αυτή θα πρέπει 
να είναι δυνατή μόνον αν το τρίτο μέρος 
γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το 
περιουσιακό στοιχείο υπήρξε όργανο ή 
προϊόν εγκλήματος ή μεταβιβάστηκε 
προκειμένου να αποφευχθεί η δήμευση ή 
αν παραχωρήθηκε δωρεάν ή 
μεταβιβάστηκε με αντάλλαγμα ποσό 
σημαντικά χαμηλότερο από την αγοραία 
αξία του.

Or. en
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Τροπολογία 50
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτο 
ή καταδικασθέν πρόσωπο μεταβιβάζει 
περιουσιακό στοιχείο σε τρίτο μέρος εν 
γνώσει του τελευταίου με σκοπό την 
αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και 
διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης δεν 
περιέχει δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με 
τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτα μέρη. 
Προβάλλει συνεπώς όλο και περισσότερο 
η ανάγκη να επιτρέπεται η δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων μεταβιβασθέντων 
σε τρίτα μέρη, η οποία θα πρέπει κανονικά 
να πραγματοποιείται όταν το καταδικασθέν 
πρόσωπο δεν έχει περιουσιακά στοιχεία 
που να μπορούν να δημευθούν. Κρίνεται 
ενδεδειγμένο να προβλέπεται η δήμευση 
εις χείρας τρίτου, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, αφού συναχθεί το 
συμπέρασμα, βάσει ειδικών πραγματικών 
περιστατικών, ότι η δήμευση περιουσιακού 
στοιχείου του καταδικασθέντος, υπόπτου ή 
κατηγορούμενου προσώπου είναι απίθανο 
να επιτύχει, ή σε περιπτώσεις που 
αντικείμενα μοναδικής αξίας πρέπει να 
επιστραφούν στον νόμιμο κύριό τους. 
Εξάλλου, προκειμένου να προστατευτούν 
τα συμφέροντα τρίτων μερών που 
ενεργούν καλή τη πίστει, η δήμευση αυτή 
θα πρέπει να είναι δυνατή μόνον αν το 
τρίτο μέρος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει 
ότι το περιουσιακό στοιχείο υπήρξε προϊόν 
εγκλήματος ή μεταβιβάστηκε προκειμένου 
να αποφευχθεί η δήμευση και 
παραχωρήθηκε δωρεάν ή μεταβιβάστηκε 
με αντάλλαγμα ποσό χαμηλότερο από την 
αγοραία αξία του.

(13) Η πρακτική βάσει της οποίας ύποπτο 
ή καταδικασθέν πρόσωπο μεταβιβάζει 
περιουσιακό στοιχείο σε τρίτο μέρος εν 
γνώσει του τελευταίου με σκοπό την 
αποφυγή της δήμευσης είναι συνήθης και 
διαδίδεται ολοένα και περισσότερο. Το 
ισχύον νομικό πλαίσιο της Ένωσης δεν 
περιέχει δεσμευτικούς κανόνες σχετικά με 
τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που 
έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτα μέρη. 
Προβάλλει συνεπώς όλο και περισσότερο 
η ανάγκη να επιτρέπεται η δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων μεταβιβασθέντων 
σε τρίτα μέρη, η οποία θα πρέπει κανονικά 
να πραγματοποιείται όταν το καταδικασθέν 
πρόσωπο δεν έχει περιουσιακά στοιχεία 
που να μπορούν να δημευθούν. Κρίνεται 
ενδεδειγμένο να προβλέπεται η δήμευση 
εις χείρας τρίτου, υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, αφού συναχθεί το 
συμπέρασμα, βάσει ειδικών πραγματικών 
περιστατικών, ότι η δήμευση περιουσιακού 
στοιχείου του καταδικασθέντος, υπόπτου ή 
κατηγορούμενου προσώπου είναι απίθανο 
να επιτύχει, ή σε περιπτώσεις που 
αντικείμενα μοναδικής αξίας πρέπει να 
επιστραφούν στον νόμιμο κύριό τους. 
Εξάλλου, προκειμένου να προστατευτούν 
τα συμφέροντα τρίτων μερών που 
ενεργούν καλή τη πίστει, η δήμευση αυτή 
θα πρέπει να είναι δυνατή μόνον αν το 
τρίτο μέρος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει 
ότι το περιουσιακό στοιχείο υπήρξε προϊόν 
εγκλήματος ή μεταβιβάστηκε προκειμένου 
να αποφευχθεί η δήμευση και 
παραχωρήθηκε δωρεάν ή μεταβιβάστηκε 
με αντάλλαγμα ποσό χαμηλότερο από την 
αγοραία αξία του. Επιπλέον, η δήμευση 
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εις χείρας τρίτου πρέπει να είναι δυνατή 
και σε περίπτωση που το εν λόγω 
καταδικασθέν ή ύποπτο πρόσωπο 
ενεργούσε ήδη εκ των προτέρων για 
λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου.

Or. de

Τροπολογία 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Για να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση 
των εγκληματικών οργανώσεων και των 
σοβαρών εγκλημάτων, με βάση την 
υφιστάμενη εμπειρία, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εισαγάγουν στα ποινικά τους 
συστήματα ένα αδίκημα βάσει του οποίου 
θα τιμωρούνται και θα διώκονται τα 
πρόσωπα που επιδιώκουν την 
πλασματική εκχώρηση σε τρίτα μέρη της 
ιδιοκτησίας και της διαθεσιμότητας ενός 
περιουσιακού στοιχείου με σκοπό την 
αποφυγή μέτρων κατάσχεσης ή 
δήμευσης. Επίσης, θα πρέπει να 
τιμωρείται καταλλήλως η στήριξη που 
παρέχεται για τη διάπραξη του εν λόγω 
αδικήματος.

Or. en

Τροπολογία 52
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Οι κανόνες περί δήμευσης εις 
χείρας τρίτου καλύπτουν τόσο τα φυσικά 
όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Or. en

Τροπολογία 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα ύποπτα ή καταδικασθέντα 
πρόσωπα συχνά αποκρύπτουν περιουσιακά 
στοιχεία καθόλη τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας. Συνεπεία αυτού δεν μπορούν 
να εκτελεστούν αποφάσεις δήμευσης, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που υπόκεινται σε 
αποφάσεις δήμευσης να επωφελούνται από 
το περιουσιακό τους στοιχείο μετά την 
έκτιση της ποινής τους. Είναι συνεπώς 
αναγκαίο να διευκολυνθεί ο 
προσδιορισμός της επακριβούς έκτασης 
του προς δήμευση περιουσιακού στοιχείου, 
ακόμη και μετά την οριστική καταδίκη για 
ποινικό αδίκημα, ώστε να επιτραπεί η 
πλήρης εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης σε 
περίπτωση που δεν είχε αρχικά 
ανακαλυφθεί κανένα περιουσιακό στοιχείο 
ή είχαν ανακαλυφθεί ανεπαρκή 
περιουσιακά στοιχεία και η απόφαση 
δήμευσης παραμένει ανεκτέλεστη. Λόγω 
του περιορισμού του δικαιώματος 
ιδιοκτησίας μέσω αποφάσεων δέσμευσης, 
τέτοια προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει να 
διατηρούνται επί μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από το αναγκαίο ώστε το 
περιουσιακό στοιχείο να παραμένει 
διαθέσιμο ενόψει πιθανής μελλοντικής 
δήμευσης. Τούτο ενδεχομένως απαιτεί 
τακτική επανεξέταση από τις δικαστικές 

(15) Τα ύποπτα ή καταδικασθέντα 
πρόσωπα συχνά αποκρύπτουν περιουσιακά 
στοιχεία καθόλη τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας. Συνεπεία αυτού δεν μπορούν 
να εκτελεστούν αποφάσεις δήμευσης, με 
αποτέλεσμα τα άτομα που υπόκεινται σε 
αποφάσεις δήμευσης να επωφελούνται από 
το περιουσιακό τους στοιχείο μετά την 
έκτιση της ποινής τους. Είναι συνεπώς 
αναγκαίο να διευκολυνθεί ο 
προσδιορισμός της επακριβούς έκτασης 
του προς δήμευση περιουσιακού στοιχείου, 
ακόμη και μετά την οριστική καταδίκη για 
ποινικό αδίκημα, ώστε να επιτραπεί η 
πλήρης εκτέλεση αποφάσεων δήμευσης σε 
περίπτωση που δεν είχε αρχικά 
ανακαλυφθεί κανένα περιουσιακό στοιχείο 
ή είχαν ανακαλυφθεί ανεπαρκή 
περιουσιακά στοιχεία και η απόφαση 
δήμευσης παραμένει ανεκτέλεστη. Λόγω 
του περιορισμού του δικαιώματος 
ιδιοκτησίας μέσω αποφάσεων δέσμευσης, 
τέτοια προσωρινά μέτρα δεν θα πρέπει να 
διατηρούνται επί μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα από το αναγκαίο ώστε το 
περιουσιακό στοιχείο να παραμένει 
διαθέσιμο ενόψει πιθανής μελλοντικής 
δήμευσης. Τούτο ενδεχομένως απαιτεί, 
όπου θεωρείται αναγκαία, επανεξέταση 
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αρχές ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι 
εξακολουθεί να ισχύει ο σκοπός τους να 
προλάβουν τον διασκορπισμό των 
περιουσιακών στοιχείων.

από τις δικαστικές αρχές ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να ισχύει ο 
σκοπός τους να προλάβουν τον 
διασκορπισμό των περιουσιακών 
στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 54
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η διαχείριση δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει 
μεταγενέστερης δήμευσής τους θα πρέπει 
να γίνεται με τον δέοντα τρόπο ώστε να μη 
χάνεται η οικονομική τους αξία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα, περιλαμβανομένης της πώλησης ή 
μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου, 
ώστε να ελαχιστοποιούν τέτοιες απώλειες. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση εθνικών 
κεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμων 
μηχανισμών (για παράδειγμα όταν τα 
καθήκοντα αυτά είναι αποκεντρωμένα), με 
σκοπό την κατάλληλη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται 
πριν από τη δήμευση και τη διατήρηση της 
αξίας τους, εν αναμονή δικαστικής 
απόφασης.

(16) Η διαχείριση δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει 
μεταγενέστερης δήμευσής τους θα πρέπει 
να γίνεται με τον δέοντα τρόπο ώστε να μη 
χάνεται η οικονομική τους αξία, να 
ενθαρρύνεται η κοινωνική 
επαναχρησιμοποίησή τους και να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος περαιτέρω 
διείσδυσης της εγκληματικότητας. Για 
τον σκοπό αυτόν θα ήταν χρήσιμο να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού ταμείου το οποίο θα 
συγκεντρώνει μέρος των δημευθέντων 
περιουσιακών στοιχείων από τα κράτη 
μέλη. Το εν λόγω ταμείο θα πρέπει στη 
συνέχεια να είναι ανοικτό σε πιλοτικά έργα 
που θα εκτελούνται από ευρωπαίους 
πολίτες, ενώσεις, συνασπισμούς ΜΚΟ, 
καθώς και από κάθε άλλη οργάνωση της 
κοινωνίας των πολιτών, ώστε να 
ενθαρρύνεται η αποτελεσματική κοινωνική 
επαναχρησιμοποίηση των δημευθέντων 
περιουσιακών στοιχείων και να 
διευρύνονται οι δημοκρατικές λειτουργίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, 
περιλαμβανομένης της πώλησης ή 
μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου, 
ώστε να ελαχιστοποιούν τέτοιες απώλειες 
και να προωθούν τους κοινωνικούς 
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σκοπούς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση 
εθνικών κεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμων 
μηχανισμών (για παράδειγμα όταν τα 
καθήκοντα αυτά είναι αποκεντρωμένα), με 
σκοπό την κατάλληλη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται 
πριν από τη δήμευση και τη διατήρηση της 
αξίας τους, εν αναμονή δικαστικής 
απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 55
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η διαχείριση δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει 
μεταγενέστερης δήμευσής τους θα πρέπει 
να γίνεται με τον δέοντα τρόπο ώστε να μη 
χάνεται η οικονομική τους αξία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα, περιλαμβανομένης της πώλησης ή
μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου, 
ώστε να ελαχιστοποιούν τέτοιες απώλειες. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση εθνικών 
κεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμων 
μηχανισμών (για παράδειγμα όταν τα 
καθήκοντα αυτά είναι αποκεντρωμένα), με 
σκοπό την κατάλληλη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται 
πριν από τη δήμευση και τη διατήρηση της 
αξίας τους, εν αναμονή δικαστικής 
απόφασης.

(16) Η διαχείριση δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει 
μεταγενέστερης δήμευσής τους θα πρέπει 
να γίνεται με τον δέοντα τρόπο ώστε να μη 
χάνεται η οικονομική τους αξία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης 
του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να 
ελαχιστοποιούν τέτοιες απώλειες. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα
κατάλληλα μέτρα, νομικής ή άλλης 
φύσεως, όπως η θέσπιση εθνικών 
κεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμων 
μηχανισμών (για παράδειγμα όταν τα 
καθήκοντα αυτά είναι αποκεντρωμένα), με
σκοπό την κατάλληλη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται 
πριν από τη δήμευση και τη διατήρηση της 
αξίας τους, εν αναμονή δικαστικής 
απόφασης.

Or. it
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Τροπολογία 56
Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η διαχείριση δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει 
μεταγενέστερης δήμευσής τους θα πρέπει 
να γίνεται με τον δέοντα τρόπο ώστε να μη 
χάνεται η οικονομική τους αξία. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα, περιλαμβανομένης της πώλησης ή 
μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου, 
ώστε να ελαχιστοποιούν τέτοιες απώλειες. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση εθνικών 
κεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμων 
μηχανισμών (για παράδειγμα όταν τα 
καθήκοντα αυτά είναι αποκεντρωμένα), με 
σκοπό την κατάλληλη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται 
πριν από τη δήμευση και τη διατήρηση της 
αξίας τους, εν αναμονή δικαστικής 
απόφασης.

(16) Η διαχείριση δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει 
μεταγενέστερης δήμευσής τους θα πρέπει 
να γίνεται με τον δέοντα τρόπο ώστε να μη 
χάνεται η οικονομική τους αξία και να 
διατηρείται το επίπεδο της απασχόλησης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένης της 
πώλησης ή μεταβίβασης του περιουσιακού 
στοιχείου, ώστε να ελαχιστοποιούν τέτοιες 
απώλειες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λάβουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση 
εθνικών κεντρικών υπηρεσιών διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων ή ισοδύναμων 
μηχανισμών (για παράδειγμα όταν τα 
καθήκοντα αυτά είναι αποκεντρωμένα), με 
σκοπό την κατάλληλη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται 
πριν από τη δήμευση και τη διατήρηση της 
αξίας τους, εν αναμονή δικαστικής 
απόφασης.

Or. it

Τροπολογία 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Προκειμένου να μπορέσει η 
κοινωνία των πολιτών να αντιληφθεί με 
απτό τρόπο την αποτελεσματικότητα της 
δράσης των κρατών μελών στον τομέα 
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της καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκληματικών οργανώσεων που 
προσομοιάζουν στη μαφία, και να 
εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα εγκλήματος 
όντως αφαιρούνται από τους 
εγκληματίες, είναι απαραίτητη η θέσπιση 
κοινών μέτρων ώστε να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο οι εγκληματικές οργανώσεις 
να αποκτήσουν σε άλλη χρονική στιγμή 
τον έλεγχο των παρανόμως 
αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων. 
Διάφορες βέλτιστες πρακτικές ορισμένων 
κρατών μελών έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικές: διαχείριση και 
διοίκηση από υπηρεσίες διαχείρισης 
περιουσιακών στοιχείων ή από 
παρόμοιους μηχανισμούς, καθώς και 
χρήση των δημευθέντων περιουσιακών 
στοιχείων σε έργα για την καταπολέμηση 
και την πρόληψη του εγκλήματος, για
άλλους θεσμικούς ή δημόσιους σκοπούς ή 
για κοινωνική χρήση.

Or. en

Τροπολογία 58
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα δημευμένα προϊόντα του 
εγκλήματος πρέπει να διατίθενται για μη 
κερδοσκοπικούς και κοινωνικούς 
σκοπούς.

Or. de

Τροπολογία 59
Salvatore Iacolino
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Η πρακτική της χρήσης των 
δημευμένων περιουσιακών στοιχείων για 
κοινωνικούς σκοπούς προωθεί και 
υποστηρίζει τη διάδοση του πνεύματος 
νομιμότητας, την προσφορά βοήθειας 
στα θύματα εγκληματικών πράξεων και 
την αντίδραση στο οργανωμένο έγκλημα, 
καθώς, με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιεί 
μηχανισμούς που ευνοούν τη 
συλλογικότητα και την κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να 
επιτευχθεί επίσης μέσω μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αξιοποίηση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που έχουν προέλθει από εγκληματικές 
ενέργειες έχει εφαρμοστεί πειραματικά σε ορισμένα κράτη μέλη, με σημαντικά αποτελέσματα σε 
κοινωνικό επίπεδο και για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας.

Τροπολογία 60
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σπάνιες είναι οι πηγές αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και τη 
δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας, είναι 
αναγκαίο να συγκεντρωθεί ένα συγκρίσιμο 
ελάχιστο σύνολο κατάλληλων στατιστικών 
δεδομένων για την ανίχνευση 
περιουσιακών στοιχείων, για τις δικαστικές 
ενέργειες και τις δραστηριότητες διάθεσης 

(17) Σπάνιες είναι οι πηγές αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και τη 
δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας, είναι 
αναγκαίο να συγκεντρωθεί ένα συγκρίσιμο 
ελάχιστο σύνολο κατάλληλων στατιστικών 
δεδομένων για την ανίχνευση 
περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές 
ενέργειες και τις δραστηριότητες διάθεσης 
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των περιουσιακών στοιχείων. των περιουσιακών στοιχείων, τηρώντας 
παράλληλα την αρχή της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σπάνιες είναι οι πηγές αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και τη 
δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας, είναι 
αναγκαίο να συγκεντρωθεί ένα συγκρίσιμο 
ελάχιστο σύνολο κατάλληλων στατιστικών 
δεδομένων για την ανίχνευση 
περιουσιακών στοιχείων, για τις δικαστικές 
ενέργειες και τις δραστηριότητες διάθεσης 
των περιουσιακών στοιχείων.

(17) Σπάνιες είναι οι πηγές αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και τη 
δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας, είναι 
αναγκαίο να συγκεντρωθεί ένα συγκρίσιμο 
ελάχιστο σύνολο κατάλληλων στατιστικών 
δεδομένων για την ανίχνευση 
περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές 
ενέργειες και τις δραστηριότητες 
διαχείρισης και διάθεσης των 
περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 62
Mario Borghezio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Σπάνιες είναι οι πηγές αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και τη 
δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας, είναι 
αναγκαίο να συγκεντρωθεί ένα συγκρίσιμο 
ελάχιστο σύνολο κατάλληλων στατιστικών 
δεδομένων για την ανίχνευση 

(17) Σπάνιες είναι οι πηγές αξιόπιστων 
δεδομένων σχετικά με τη δέσμευση και τη 
δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας, είναι 
αναγκαίο να συγκεντρωθεί ένα συγκρίσιμο 
επαρκές σύνολο κατάλληλων στατιστικών 
δεδομένων για την ανίχνευση 
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περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές 
ενέργειες και τις δραστηριότητες διάθεσης 
των περιουσιακών στοιχείων.

περιουσιακών στοιχείων, τις δικαστικές 
ενέργειες και τις δραστηριότητες διάθεσης 
των περιουσιακών στοιχείων.

Or. it

Τροπολογία 63
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Θα πρέπει να τηρείται αρχείο 
σχετικά με την αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που προορίζονται για 
επαναχρησιμοποίηση από τα θύματα 
εγκληματικών πράξεων τα οποία 
εθίγησαν άμεσα ή έμμεσα από τις εν λόγω 
πράξεις.

Or. en

Τροπολογία 64
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από τον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής, το δικαίωμα προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου, το τεκμήριο 
αθωότητας και το δικαίωμα υπεράσπισης, 

(18) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας, το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής 
ζωής, το δικαίωμα προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
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το δικαίωμα του προσώπου να μη 
δικάζεται και να μην τιμωρείται ποινικά 
δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη 
και τις αρχές της νομιμότητας και 
αναλογικότητας των ποινικών αδικημάτων. 
Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και 
αρχές.

δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου, το τεκμήριο 
αθωότητας και το δικαίωμα υπεράσπισης, 
το δικαίωμα του προσώπου να μη 
δικάζεται και να μην τιμωρείται ποινικά 
δύο φορές για την ίδια αξιόποινη πράξη 
και τις αρχές της νομιμότητας και 
αναλογικότητας των ποινικών αδικημάτων. 
Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται 
σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη 
θεσπίσει επιτυχώς συστήματα δήμευσης 
μη βασιζόμενα σε καταδίκη. Στην 
πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(ΕΔΑΔ) ουδέποτε θεώρησε ως 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, που επισύρει κυρώσεις 
βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, το γεγονός ότι 
μπορεί να επιβληθεί σε πρόσωπα μέτρο 
στέρησης των αγαθών τους.

Or. en

Τροπολογία 66
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία επηρεάζουν ουσιαστικά 
τα δικαιώματα προσώπων, όχι μόνο 
ύποπτων ή κατηγορούμενων προσώπων, 
αλλά και τρίτων μερών που δεν υπόκεινται 
σε δίωξη. Είναι επομένως αναγκαίο να 
προβλέπονται ειδικές διασφαλίσεις και 
ένδικα μέσα που να εγγυώνται τη 
διατήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
τους κατά την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας.

(19) Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία επηρεάζουν ουσιαστικά 
τα δικαιώματα προσώπων, όχι μόνο 
ύποπτων ή κατηγορούμενων προσώπων, 
αλλά και τρίτων μερών που δεν υπόκεινται 
σε δίωξη. Είναι επομένως αναγκαίο να 
προβλέπονται όλες οι αναγκαίες 
διασφαλίσεις και ένδικα μέσα που να 
εγγυώνται τη διατήρηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων τους κατά την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, συγκεκριμένα η διευκόλυνση της 
δήμευσης περιουσιακών στοιχείων σε 
ποινικές υποθέσεις, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη 
μέλη και μπορεί επομένως να επιτευχθεί 
καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση 
μπορεί να υιοθετήσει μέτρα, σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για 
την επίτευξη αυτού του στόχου.

(20) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, συγκεκριμένα η διευκόλυνση της 
δήμευσης περιουσιακών στοιχείων, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα 
κράτη μέλη και μπορεί επομένως να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να υιοθετήσει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
που διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η 
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα όρια 
που είναι αναγκαία για την επίτευξη αυτού 
του στόχου.

Or. en
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Τροπολογία 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους 
κανόνες σχετικά με τη δέσμευση 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει 
ενδεχόμενης μεταγενέστερης δήμευσης και
σχετικά με τη δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ελάχιστους 
κανόνες σχετικά με την κατάσχεση ή τη 
δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ενόψει 
ενδεχόμενης μεταγενέστερης δήμευσης, 
σχετικά με τη δήμευση περιουσιακών 
στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις ακόμα 
και χωρίς ποινική καταδικαστική 
απόφαση και σχετικά με τη διαχείριση 
και τη διάθεση δημευθέντων 
περιουσιακών στοιχείων.

Or. en

Τροπολογία 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ισχύει με την 
επιφύλαξη των δικαστικών διαδικασιών 
που μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη 
μέλη ώστε να στερήσουν από τον δράστη 
το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.

Or. en

Τροπολογία 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «προϊόντα» νοούνται οποιαδήποτε 
οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα 
από ποινικά αδικήματα· ενδέχεται να 
συνίστανται σε κάθε μορφή ιδιοκτησίας 
και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη 
επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων 
προϊόντων από ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο και κάθε σημαντικό όφελος·

(1) ως «προϊόντα» νοούνται οποιαδήποτε 
άμεσα οικονομικά πλεονεκτήματα 
προερχόμενα από ποινικά αδικήματα· 
ενδέχεται να συνίστανται σε κάθε μορφή 
ιδιοκτησίας και περιλαμβάνουν κάθε 
μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή 
άμεσων προϊόντων από ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο και κάθε 
σημαντικό όφελος·

Or. en

Τροπολογία 71
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «προϊόντα» νοούνται οποιαδήποτε 
οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα 
από ποινικά αδικήματα· ενδέχεται να 
συνίστανται σε κάθε μορφή ιδιοκτησίας 
και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη 
επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων 
προϊόντων από ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο και κάθε σημαντικό όφελος·

(1) ως «προϊόντα» νοούνται οποιαδήποτε 
άμεσα οικονομικά πλεονεκτήματα 
προερχόμενα από ποινικά αδικήματα· 
ενδέχεται να συνίστανται σε κάθε μορφή 
ιδιοκτησίας και περιλαμβάνουν κάθε 
μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή 
άμεσων προϊόντων από ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο και κάθε 
σημαντικό όφελος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του όρου «προϊόντα» ως «οποιαδήποτε οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα 
από ποινικά αδικήματα» είναι αρκετά ασαφής και πολύ αόριστος και δεν επιτρέπει τη συνεκτική 
και ενιαία εκτίμηση των οικονομικών πλεονεκτημάτων που πρέπει να αφαιρούνται. Το γεγονός 
αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές διαφορές όσον αφορά την εκτίμηση του δημευθέντος 
ποσού. Ενώ ορισμένα κράτη προβαίνουν στη δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή 
υποκατάστατων, άλλα ενδέχεται να δημεύουν, επιπλέον, τα κέρδη που προκύπτουν από μη 
εγκληματικές δραστηριότητες.
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Τροπολογία 72
Zbigniew Ziobro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «προϊόντα» νοούνται οποιαδήποτε 
οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα 
από ποινικά αδικήματα·  ενδέχεται να 
συνίστανται σε κάθε μορφή ιδιοκτησίας 
και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη 
επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων 
προϊόντων από ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο και κάθε σημαντικό όφελος·

(1) ως «προϊόντα» νοούνται οποιαδήποτε 
οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα 
άμεσα ή έμμεσα από ποινικά αδικήματα·  
ενδέχεται να συνίστανται σε κάθε μορφή 
ιδιοκτησίας και περιλαμβάνουν κάθε 
μεταγενέστερη επανεπένδυση ή μετατροπή 
άμεσων προϊόντων από ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο και κάθε 
σημαντικό όφελος·

Or. pl

Τροπολογία 73
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) ως «προϊόντα» νοούνται οποιαδήποτε 
οικονομικά πλεονεκτήματα προερχόμενα 
από ποινικά αδικήματα· ενδέχεται να 
συνίστανται σε κάθε μορφή ιδιοκτησίας 
και περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη 
επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων 
προϊόντων από ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο και κάθε σημαντικό όφελος·

(1) ως «προϊόντα» νοούνται οποιαδήποτε 
οικονομικά πλεονεκτήματα άμεσα ή 
έμμεσα προερχόμενα από ποινικά 
αδικήματα· ενδέχεται να συνίστανται σε 
κάθε μορφή ιδιοκτησίας και 
περιλαμβάνουν κάθε μεταγενέστερη 
επανεπένδυση ή μετατροπή άμεσων 
προϊόντων από ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο και κάθε σημαντικό όφελος·

Or. en

Τροπολογία 74
Zbigniew Ziobro
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «περιουσιακό στοιχείο» νοείται 
κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, είτε 
ενσώματο είτε ασώματο, κινητό ή ακίνητο, 
καθώς και νομικά έγγραφα ή νομικές 
πράξεις που πιστοποιούν τίτλο ή δικαίωμα 
επί του περιουσιακού στοιχείου·

(2) ως «περιουσιακό στοιχείο» νοείται 
κάθε είδους περιουσιακό στοιχείο, είτε 
ενσώματο είτε ασώματο, κινητό ή ακίνητο, 
καθώς και νομικά έγγραφα ή νομικές 
πράξεις που πιστοποιούν τίτλο ή δικαίωμα 
επί του περιουσιακού στοιχείου καθώς και 
κάθε περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί 
μέρος των περιουσιακών σχέσεων των 
συζύγων·

Or. pl

Τροπολογία 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «δήμευση» νοείται ποινή ή μέτρο 
που διατάσσεται από δικαστήριο κατόπιν 
διαδικασίας σχετικής με ποινικό αδίκημα
και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση 
του περιουσιακού στοιχείου·

(4) ως «δήμευση» νοείται μέτρο που 
διατάσσεται από δικαστήριο κατόπιν 
διαδικασίας σχετικής με ποινικό αδίκημα 
και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση 
του περιουσιακού στοιχείου·

Or. en

Τροπολογία 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «δήμευση» νοείται ποινή ή μέτρο 
που διατάσσεται από δικαστήριο κατόπιν 
διαδικασίας σχετικής με ποινικό αδίκημα

(4) ως «δήμευση» νοείται μέτρο που 
διατάσσεται από δικαστήριο μέσω 
απόφασης ή κατόπιν ποινικής διαδικασίας 
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και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση 
του περιουσιακού στοιχείου·

και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση 
του περιουσιακού στοιχείου·

Or. de

Justification

Das Löschen der Einziehung als "Strafe" dient der Erlangung einer einheitlichen 
europäischen Umsetzung des Vermögensabschöpfungsrechts, welche eine Einigung über den 
Charakter der Einziehung voraussetzt. Andernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die 
Vollstreckung einer Maßnahme, die im Anordnungsstaat Strafe ist, im Vollstreckungsstaat 
den verfassungsrechtlichen Maßstäben der Vollstreckung einer Strafe zu unterwerfen wäre, 
obgleich die Einziehung nach dem Recht des Vollstreckungsstaates nicht als Strafe betrachtet 
würde. Die zweite Änderung dient der Klarstellung, dass die Einziehung nicht nur nach dem 
Urteil, sondern auch mit dem Urteil angeordnet werden kann.

Τροπολογία 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) ως «δήμευση» νοείται ποινή ή μέτρο 
που διατάσσεται από δικαστήριο κατόπιν 
διαδικασίας σχετικής με ποινικό αδίκημα
και καταλήγει στην οριστική αποστέρηση 
του περιουσιακού στοιχείου·

(4) ως «δήμευση» νοείται ποινή ή μέτρο 
που διατάσσεται από δικαστήριο κατόπιν 
διαδικασίας και καταλήγει στην οριστική 
αποστέρηση του περιουσιακού στοιχείου·

Or. en

Τροπολογία 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «δέσμευση» νοείται η προσωρινή 
απαγόρευση της μεταβίβασης, 
καταστροφής, μετατροπής, διάθεσης ή 
μετακίνησης περιουσιακού στοιχείου ή η 

(5) ως «δέσμευση» ή «κατάσχεση» νοείται 
η προσωρινή απαγόρευση της 
μεταβίβασης, καταστροφής, μετατροπής, 
διάθεσης ή μετακίνησης περιουσιακού 
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προσωρινή ανάληψη της φύλαξης ή του 
ελέγχου περιουσιακού στοιχείου,

στοιχείου ή η προσωρινή ανάληψη της 
φύλαξης ή του ελέγχου περιουσιακού 
στοιχείου,

Or. en

Τροπολογία 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) καθώς και από κάθε άλλη νομική 
πράξη εφόσον στην εν λόγω πράξη 
προβλέπεται ρητά ότι η παρούσα οδηγία 
ισχύει για ποινικά αδικήματα που 
εναρμονίζονται με την εν λόγω πράξη.

Or. en

Τροπολογία 80
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) καθώς και από κάθε άλλη 
μελλοντική νομική πράξη στο πλαίσιο της 
οποίας τα ποινικά αδικήματα 
εναρμονίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 81
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) ως «θιγόμενο πρόσωπο» νοείται 
κάθε πρόσωπο που θίγεται άμεσα από τη 
δέσμευση ή τη δήμευση των 
περιουσιακών στοιχείων ενός 
κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος 
προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 82
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δήμευση όλων των οργάνων και των
προϊόντων εγκλήματος κατόπιν οριστικής 
καταδικαστικής απόφασης για ποινικό 
αδίκημα.

Or. ro

Τροπολογία 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση από 
τις δικαστικές αρχές οργάνων και 
προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών 
στοιχείων η αξία των οποίων αντιστοιχεί 
στα εν λόγω όργανα και προϊόντα 
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εγκλήματος, βάσει οριστικής 
καταδικαστικής απόφασης για ποινικό
αδίκημα.

Or. en

Τροπολογία 84
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση από 
τις δικαστικές αρχές και μόνο οργάνων 
και προϊόντων εγκλήματος κατόπιν 
οριστικής καταδικαστικής απόφασης για 
ποινικό αδίκημα.

Or. en

Τροπολογία 85
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση, μέσω 
δικαστικής αρχής ή κατόπιν εντολής 
δικαστηρίου μέσω δικαστικής αρχής, 
οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

Or. de
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Τροπολογία 86
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
οργάνων και προϊόντων εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
οργάνων, περιουσιακών στοιχείων και 
προϊόντων εγκλήματος κατόπιν οριστικής 
καταδικαστικής απόφασης για ποινικό 
αδίκημα.

Or. it

Τροπολογία 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί 
δυνατή, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η 
δήμευση περιουσιακού στοιχείου η αξία 
του οποίου αντιστοιχεί στα προϊόντα 
εγκλήματος κατόπιν οριστικής 
καταδικαστικής απόφασης για ποινικό 
αδίκημα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 88
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή,
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου 
αντιστοιχεί στα προϊόντα εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
όταν δεν είναι εφικτή η δήμευση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, η 
δήμευση από τις δικαστικές αρχές και 
μόνο περιουσιακού στοιχείου η αξία του 
οποίου αντιστοιχεί στα προϊόντα 
εγκλήματος κατόπιν οριστικής 
καταδικαστικής απόφασης για ποινικό 
αδίκημα.

Or. en

Τροπολογία 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου 
αντιστοιχεί στα προϊόντα εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε, όταν δεν είναι 
δυνατή η δήμευση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, να καταστεί δυνατή, εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου, η αξία του οποίου 
αντιστοιχεί στα προϊόντα εγκλήματος, 
μέσω δικαστικής αρχής ή κατόπιν 
εντολής δικαστηρίου μέσω δικαστικής 
αρχής, ανάλογα με την εκάστοτε 
αρμοδιότητα, κατόπιν οριστικής 
καταδικαστικής απόφασης για ποινικό 
αδίκημα.

Or. de

Τροπολογία 90
Roberta Angelilli



AM\923342EL.doc 41/87 PE498.052v02-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου 
αντιστοιχεί στα προϊόντα εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου 
είναι ισοδύναμη με το προϊόν, το κέρδος ή 
την τιμή του εγκλήματος κατόπιν 
οριστικής καταδικαστικής απόφασης για 
ποινικό αδίκημα.

Or. it

Τροπολογία 91
Zbigniew Ziobro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου 
αντιστοιχεί στα προϊόντα εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα.

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου η αξία του οποίου 
αντιστοιχεί στα προϊόντα εγκλήματος 
κατόπιν οριστικής καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα. Δεν 
λαμβάνεται απόφαση εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει δήμευσης εάν το οικονομικό όφελος 
ή ισοδύναμό του επιστραφεί στο θύμα ή 
σε άλλη οντότητα.

Or. pl

Τροπολογία 92
Zbigniew Ziobro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης για αδίκημα του οποίου ο 
δράστης είχε, έστω και έμμεσα, 
σημαντικό οικονομικό όφελος, τα 
περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στην 
κατοχή του δράστη ή επί των οποίων 
απέκτησε δικαιώματα κατά τον χρόνο 
διάπραξης του εγκλήματος ή κατόπιν 
αυτού, έως ότου ληφθεί απόφαση -ακόμη 
και νομικώς μη δεσμευτική απόφαση-
θεωρείται ότι συνιστούν προϊόντα του 
εγκλήματος, εκτός εάν ο δράστης ή άλλο 
ενδιαφερόμενο μέρος είναι σε θέση να 
αποδείξει τη νόμιμη προέλευση του 
περιουσιακού στοιχείου και των μέσων 
που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτησή 
του.  

Or. pl

Τροπολογία 93
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί 
δυνατή, απουσία ποινικής 
καταδικαστικής απόφασης, η δήμευση 
από τις δικαστικές αρχές των 
περιουσιακών στοιχείων ύποπτου 
προσώπου, εφόσον το δικαστήριο κρίνει 
ότι, βάσει σταθμίσεως των πιθανοτήτων, 
μπορεί να αποδειχθεί ότι τα περιουσιακά 
στοιχεία του εν λόγω υπόπτου αποτελούν 
άμεσα ή έμμεσα προϊόντα εγκληματικής 
συμπεριφοράς ή προορίζονται για 
εγκληματική χρήση. 

Or. en
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Τροπολογία 94
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί 
δυνατή, απουσία ποινικής 
καταδικαστικής απόφασης, η δήμευση 
από τις δικαστικές αρχές οργάνων και 
προϊόντων που αποκτήθηκαν μέσω 
συμπεριφοράς που θεωρείται παράνομη 
βάσει του ποινικού δικαίου, εφόσον το 
δικαστήριο κρίνει, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι έλαβαν χώρα 
περιστατικά που εικάζεται ότι συνιστούν 
παράνομη συμπεριφορά. Η παρούσα 
διάταξη δεν ισχύει για τα κράτη μέλη που 
ήδη διαθέτουν εξουσίες δήμευσης του 
αστικού δικαίου, οι οποίες, απουσία 
ποινικής καταδικαστικής απόφασης, 
καθιστούν δυνατή τη δήμευση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την εν λόγω τροπολογία αναγνωρίζονται οι εξουσίες δήμευσης του αστικού δικαίου 
ορισμένων κρατών μελών σε υποθέσεις που δεν αποτελούν αντικείμενο ποινικής διαδικασίας.

Τροπολογία 95
Josef Weidenholzer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Αξίωση αποζημίωσης
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Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
αξιώσεις αποζημίωσης των πληγέντων.

Or. de

Τροπολογία 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο 
κρίνει ουσιαστικά πιθανότερο ότι το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αποκτήθηκε από το καταδικασθέν 
πρόσωπο μέσω συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και όχι μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων.

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση από 
τις αρμόδιες αρχές περιουσιακού 
στοιχείου που ανήκει σε πρόσωπο 
καταδικασθέν για ποινικό αδίκημα εφόσον, 
βάσει συγκεκριμένων πραγματικών 
περιστατικών, όπως το ότι η αξία του 
περιουσιακού στοιχείου είναι δυσανάλογη 
προς το νόμιμο εισόδημα του 
καταδικασθέντος προσώπου, το 
δικαστήριο κρίνει, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε
παρανόμως.

Or. en

Τροπολογία 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
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πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο 
κρίνει ουσιαστικά πιθανότερο ότι το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αποκτήθηκε από το καταδικασθέν 
πρόσωπο μέσω συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και όχι μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων.

πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών και κατόπιν 
πλήρους αξιοποίησης όλων των 
αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο 
είναι πεπεισμένο ότι το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από το 
καταδικασθέν πρόσωπο μέσω συναφών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων και όχι 
μέσω άλλων δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 98
Petru Constantin Luhan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο 
κρίνει ουσιαστικά πιθανότερο ότι το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αποκτήθηκε από το καταδικασθέν 
πρόσωπο μέσω συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και όχι μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων.

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δήμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου 
που ανήκει σε πρόσωπο καταδικασθέν για 
ποινικό αδίκημα εφόσον, βάσει 
συγκεκριμένων πραγματικών 
περιστατικών, το δικαστήριο κρίνει ότι το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αποκτήθηκε από το καταδικασθέν 
πρόσωπο μέσω συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και όχι μέσω τυχόν 
άλλων δραστηριοτήτων.

Or. ro

Τροπολογία 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
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αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο 
κρίνει ουσιαστικά πιθανότερο ότι το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αποκτήθηκε από το καταδικασθέν 
πρόσωπο μέσω συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και όχι μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων.

αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών και κατόπιν 
εξαντλητικής εξέτασης όλων των 
υφιστάμενων αποδεικτικών στοιχείων, το 
δικαστήριο πεισθεί ότι το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από το 
καταδικασθέν πρόσωπο μέσω συναφών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων και όχι 
μέσω άλλων δραστηριοτήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη πρέπει να διαθέτει αυστηρή συνταγματική βάση σε σχέση 
με την εγγύηση της ιδιοκτησίας. Είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα μόνον εάν το δικαστήριο 
ουσίας πεισθεί κατόπιν εξαντλητικής διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με την εγκληματική προέλευση του περιουσιακού στοιχείου. Δεν χρειάζεται να 
διαπιστωθεί συγκεκριμένη πράξη, ωστόσο, το δικαστήριο ουσίας πρέπει τουλάχιστον να πεισθεί 
για την ύπαρξη εγκληματικής προέλευσης του εν λόγω στοιχείου.

Τροπολογία 100
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο 
κρίνει ουσιαστικά πιθανότερο ότι το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αποκτήθηκε από το καταδικασθέν 
πρόσωπο μέσω συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και όχι μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων.

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών και κατόπιν 
πλήρους αξιοποίησης όλων των 
αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο 
είναι πεπεισμένο ότι το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από το 
καταδικασθέν πρόσωπο μέσω συναφών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων και όχι 



AM\923342EL.doc 47/87 PE498.052v02-00

EL

μέσω άλλων δραστηριοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 101
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο 
κρίνει ουσιαστικά πιθανότερο ότι το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 
αποκτήθηκε από το καταδικασθέν 
πρόσωπο μέσω συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και όχι μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων.

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 
εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών, το δικαστήριο 
κρίνει ουσιαστικά πιθανότερο ότι το 
περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στο 
καταδικασθέν πρόσωπο έχει παράνομη 
προέλευση.

Or. fr

Τροπολογία 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
χωρίς ποινική καταδικαστική απόφαση, 
κατόπιν διαδικασίας που θα μπορούσε, αν 
το ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο 
ήταν σε θέση να παραστεί στη δίκη, να 
έχει οδηγήσει σε ποινική καταδικαστική 

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
ποινική καταδικαστική απόφαση εάν, 
βάσει συγκεκριμένων πραγματικών 
περιστατικών και κατόπιν πλήρους 
αξιοποίησης όλων των αποδεικτικών 
στοιχείων, το δικαστήριο είναι 
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απόφαση, εφόσον: πεπεισμένο ότι η σχετική διαδικασία θα 
οδηγούσε σε ποινική καταδικαστική 
απόφαση, αν το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο ήταν σε θέση να παραστεί στη 
δίκη, εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
χωρίς ποινική καταδικαστική απόφαση, 
κατόπιν διαδικασίας που θα μπορούσε, αν 
το ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο 
ήταν σε θέση να παραστεί στη δίκη, να 
έχει οδηγήσει σε ποινική καταδικαστική 
απόφαση, εφόσον:

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
ποινική καταδικαστική απόφαση, όταν το 
δικαστήριο πεισθεί βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών και κατόπιν 
εξαντλητικής εξέτασης όλων των 
αποδεικτικών στοιχείων ότι, αν το ύποπτο 
ή κατηγορούμενο πρόσωπο ήταν σε θέση 
να παραστεί στη δίκη, θα μπορούσε να 
έχει οδηγηθεί σε ποινική καταδικαστική 
απόφαση, εφόσον:

Or. de

Αιτιολόγηση

Δήμευση μη βασιζόμενη σε καταδίκη πρέπει να διαθέτει αυστηρή συνταγματική βάση σε σχέση 
με την εγγύηση της ιδιοκτησίας. Είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα μόνον εάν το δικαστήριο 
ουσίας πεισθεί κατόπιν εξαντλητικής διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με την εγκληματική προέλευση του περιουσιακού στοιχείου. Δεν χρειάζεται να 
διαπιστωθεί συγκεκριμένη πράξη, ωστόσο, το δικαστήριο ουσίας πρέπει τουλάχιστον να πεισθεί 
για την ύπαρξη εγκληματικής προέλευσης του εν λόγω στοιχείου.

Τροπολογία 104
Rui Tavares
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
χωρίς ποινική καταδικαστική απόφαση, 
κατόπιν διαδικασίας που θα μπορούσε, αν 
το ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο 
ήταν σε θέση να παραστεί στη δίκη, να 
έχει οδηγήσει σε ποινική καταδικαστική 
απόφαση, εφόσον:

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
ποινική καταδικαστική απόφαση εάν, 
βάσει συγκεκριμένων πραγματικών 
περιστατικών και κατόπιν πλήρους 
αξιοποίησης όλων των αποδεικτικών 
στοιχείων, το δικαστήριο είναι 
πεπεισμένο ότι η σχετική διαδικασία θα 
οδηγούσε σε ποινική καταδικαστική 
απόφαση, αν το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο ήταν σε θέση να παραστεί στη 
δίκη, εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 105
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
χωρίς ποινική καταδικαστική απόφαση, 
κατόπιν διαδικασίας που θα μπορούσε, αν 
το ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο 
ήταν σε θέση να παραστεί στη δίκη, να 
έχει οδηγήσει σε ποινική καταδικαστική 
απόφαση, εφόσον:

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
ποινική καταδικαστική απόφαση, κατόπιν 
διαδικασίας εάν η δικαστική αρχή είναι 
πεπεισμένη βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων ότι, αν το ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο ήταν σε θέση να 
παραστεί στη δίκη, θα είχε καταδικασθεί 
για ποινικό αδίκημα :

Or. fr

Τροπολογία 106
Sarah Ludford
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
χωρίς ποινική καταδικαστική απόφαση, 
κατόπιν διαδικασίας που θα μπορούσε, αν 
το ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο 
ήταν σε θέση να παραστεί στη δίκη, να 
έχει οδηγήσει σε ποινική καταδικαστική 
απόφαση, εφόσον:

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η δήμευση 
προϊόντων και οργάνων εγκλήματος χωρίς 
ποινική καταδικαστική απόφαση, κατόπιν 
διαδικασίας που θα μπορούσε, αν το 
ύποπτο ή κατηγορούμενο πρόσωπο ήταν 
σε θέση να παραστεί στη δίκη, να έχει 
οδηγήσει σε ποινική καταδικαστική 
απόφαση ή σε οποιαδήποτε άλλη 
διαδικασία, εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η 
δήμευση από τις δικαστικές αρχές 
περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε 
πρόσωπο το οποίο δεν είναι σε θέση να 
δικαιολογήσει τη νόμιμη προέλευσή τους 
εφόσον το δικαστήριο κρίνει, βάσει 
ειδικών συνθηκών και σεβόμενο το 
δικαίωμα υπερασπίσεως και τα τρίτα 
μέρη που ενεργούν καλή τη πίστει, ότι τα 
εν λόγω περιουσιακά στοιχεία 
προκύπτουν από εγκληματικές 
δραστηριότητες που εικάζεται ότι 
σχετίζονται με το εν λόγω πρόσωπο.

Or. en
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Τροπολογία 108
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο θάνατος ή η χρόνια ασθένεια του 
ύποπτου ή κατηγορούμενου προσώπου 
εμποδίζει περαιτέρω δίωξη· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο θάνατος ή η χρόνια ασθένεια του 
ύποπτου ή κατηγορούμενου προσώπου 
εμποδίζει περαιτέρω δίωξη· ή

α) η χρόνια ασθένεια του ύποπτου ή 
κατηγορούμενου προσώπου εμποδίζει 
περαιτέρω δίωξη· ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα δήμευσης μη βασιζόμενης σε προηγούμενη καταδίκη πρέπει να καταργηθεί σε 
περίπτωση θανάτου του ύποπτου ή κατηγορούμενου προσώπου. Και αυτό διότι σε περίπτωση 
θανάτου του εικαζόμενου δράστη, η εντολή δήμευσης μετακυλίεται στους κληρονόμους του. 
Αυτό θα αποτελούσε περίπτωση δήμευσης εις χείρας τρίτου σύμφωνα με το άρθρο 6, η οποία 
πρέπει να συμβαίνει μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Τροπολογία 110
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α



PE498.052v02-00 52/87 AM\923342EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο θάνατος ή η χρόνια ασθένεια του 
ύποπτου ή κατηγορούμενου προσώπου 
εμποδίζει περαιτέρω δίωξη· ή

α) η ασθένεια ή η χρόνια ασθένεια του 
ύποπτου ή κατηγορούμενου προσώπου, η 
οποία έχει ως αποτέλεσμα το πρόσωπο να 
μην είναι σε θέση να παραστεί στη δίκη, 
εμποδίζει την αποτελεσματική δίωξη ή 
εφόσον, λόγω της ασθένειας, έχει 
παρέλθει η προθεσμία θεσμοθετημένων 
περιορισμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποδοθεί στενότερη ερμηνεία στην έννοια της ασθένειας ώστε να καθίσταται 
σαφές ότι το πρόσωπο δεν είναι σε θέση να παραστεί στη δίκη. Κρίνεται σκόπιμο να 
διαχωρίζονται τα σημεία που αφορούν τον θάνατο, την ασθένεια και τη φυγή (βλέπε άλλες 
τροπολογίες) καθώς οι συνθήκες διαφέρουν από τη μια περίπτωση στην άλλη.

Τροπολογία 111
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ασθένεια ή η φυγή πριν από την 
ποινική δίωξη ή την καταδίκη του 
ύποπτου ή κατηγορούμενου προσώπου 
εμποδίζει την αποτελεσματική δίωξη 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και 
εγκυμονεί τον σοβαρό κίνδυνο 
παραγραφής λόγω θεσμοθετημένων 
περιορισμών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 112
Sarah Ludford
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ασθένεια ή η φυγή πριν από την 
ποινική δίωξη ή την καταδίκη του ύποπτου 
ή κατηγορούμενου προσώπου εμποδίζει 
την αποτελεσματική δίωξη εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και εγκυμονεί τον 
σοβαρό κίνδυνο παραγραφής λόγω 
θεσμοθετημένων περιορισμών.

β) η φυγή πριν από την ποινική δίωξη ή 
την καταδίκη του ύποπτου ή 
κατηγορούμενου προσώπου σε συνδυασμό 
με την αδυναμία παράδοσης του 
κατηγορούμενου προσώπου με βάση την 
απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ ή με 
άλλα μέσα, εμποδίζει την αποτελεσματική 
δίωξη εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος και εγκυμονεί τον σοβαρό 
κίνδυνο παραγραφής λόγω 
θεσμοθετημένων περιορισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πριν προβούν στη δήμευση περιουσιακών στοιχείων, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταβάλλουν 
εύλογες προσπάθειες για την παράδοση του κατηγορούμενου προσώπου μέσω της έκδοσης 
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή άλλων μορφών ευρωπαϊκής συνεργασίας. Τα ζητήματα της 
ασθένειας και του θανάτου αποτελούν αντικείμενο άλλων τροπολογιών.

Τροπολογία 113
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η ασθένεια ή η φυγή πριν από την 
ποινική δίωξη ή την καταδίκη του ύποπτου 
ή κατηγορούμενου προσώπου εμποδίζει 
την αποτελεσματική δίωξη εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και εγκυμονεί τον 
σοβαρό κίνδυνο παραγραφής λόγω 
θεσμοθετημένων περιορισμών.

β) η ασθένεια ή η φυγή πριν από την 
ποινική δίωξη ή την καταδίκη του ύποπτου 
ή κατηγορούμενου προσώπου εμποδίζει 
την αποτελεσματική δίωξη εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος και εγκυμονεί τον 
σοβαρό κίνδυνο παραγραφής λόγω 
θεσμοθετημένων περιορισμών. Η 
περίπτωση αυτή αφορά τα κράτη μέλη 
των οποίων το δίκαιο δεν αναγνωρίζει 
ερήμην ποινική καταδίκη. 

Or. el
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Τροπολογία 114
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το ύποπτο ή κατηγορούμενο 
πρόσωπο έχει αποβιώσει.

Or. en

Τροπολογία 115
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για τα 
κράτη μέλη που ήδη διαθέτουν εξουσίες 
δήμευσης του αστικού δικαίου οι οποίες 
καθιστούν δυνατή τη δήμευση σε αυτές 
τις κατηγορίες υποθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προϊόντων εγκλήματος τα οποία 
μεταβιβάστηκαν σε τρίτα μέρη από 
καταδικασθέν πρόσωπο ή εξ ονόματός του, 
ή από ύποπτα ή κατηγορούμενα πρόσωπα 
βάσει του άρθρου 5, ή

α) προϊόντων ή οργάνων εγκλήματος τα 
οποία μεταβιβάστηκαν έμμεσα ή άμεσα σε 
τρίτα μέρη ή αποκτήθηκαν από αυτά, ή
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Or. en

Τροπολογία 117
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προϊόντων εγκλήματος τα οποία 
μεταβιβάστηκαν σε τρίτα μέρη από 
καταδικασθέν πρόσωπο ή εξ ονόματός του, 
ή από ύποπτα ή κατηγορούμενα πρόσωπα 
βάσει του άρθρου 5, ή

α) περιουσιακών στοιχείων τα οποία 
μεταβιβάστηκαν σε τρίτα μέρη από 
καταδικασθέν πρόσωπο ή εξ ονόματός του, 
ή από ύποπτα ή κατηγορούμενα πρόσωπα 
βάσει του άρθρου 5, ή

Or. en

Τροπολογία 118
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
καταδικασθέντος προσώπου, το οποίο 
μεταβιβάστηκε σε τρίτα μέρη ώστε να 
αποφευχθεί η δήμευση περιουσιακού 
στοιχείου η αξία του οποίου αντιστοιχεί 
στα προϊόντα του εγκλήματος.

β) άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
καταδικασθέντος προσώπου, το οποίο 
μεταβιβάστηκε σε τρίτα μέρη 
αποκλειστικά και μόνο ώστε να 
αποφευχθεί η δήμευση περιουσιακού 
στοιχείου η αξία του οποίου αντιστοιχεί 
στα περιουσιακά στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
καταδικασθέντος προσώπου, το οποίο 
μεταβιβάστηκε σε τρίτα μέρη ώστε να 
αποφευχθεί η δήμευση περιουσιακού 
στοιχείου η αξία του οποίου αντιστοιχεί 
στα προϊόντα του εγκλήματος.

β) άλλου περιουσιακού στοιχείου, το οποίο 
μεταβιβάστηκε σε τρίτα μέρη ή 
αποκτήθηκε από αυτά ώστε να 
αποφευχθεί η δήμευση περιουσιακού 
στοιχείου η αξία του οποίου αντιστοιχεί 
στα προϊόντα του εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 120
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
καταδικασθέντος προσώπου, το οποίο 
μεταβιβάστηκε σε τρίτα μέρη ώστε να 
αποφευχθεί η δήμευση περιουσιακού 
στοιχείου η αξία του οποίου αντιστοιχεί 
στα προϊόντα του εγκλήματος.

β) άλλου περιουσιακού στοιχείου του 
καταδικασθέντος προσώπου, το οποίο 
μεταβιβάστηκε σε τρίτα μέρη ώστε να 
αποφευχθεί η δήμευση περιουσιακού 
στοιχείου η αξία του οποίου είναι 
ισοδύναμη με το προϊόν, το κέρδος ή την 
τιμή του εγκλήματος. 

Or. it

Τροπολογία 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή 
περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι δυνατή εφόσον το 
περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε 
επιστροφή ή εφόσον

2. Η δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή 
περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι δυνατή εφόσον 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη –αστικής– αξίωσης επιστροφής δεν θεμελιώνει δικαίωμα δήμευσης εις χείρας τρίτου. 
Η κρατική αξίωση για δήμευση παράνομα αποκτηθείσας περιουσίας και η – αστική – αξίωση 
επιστροφής που προβάλλει ο πληγείς πρέπει να διαχωρίζονται αυστηρά η μία από την άλλη και 
βρίσκονται εξ ορισμού σε ανταγωνιστική θέση. Οι δύο αξιώσεις δεν πρέπει να αναμιχθούν σε 
καμία περίπτωση.

Τροπολογία 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή 
περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι δυνατή εφόσον το 
περιουσιακό στοιχείο υπόκειται σε 
επιστροφή ή εφόσον

2. Η δήμευση προϊόντων εγκλήματος ή 
περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι δυνατή εφόσον

Or. en

Τροπολογία 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αξιολόγηση, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών που 
συνδέονται με το καταδικασθέν, ύποπτο ή 
κατηγορούμενο πρόσωπο, φανερώνει ότι 
η δήμευση περιουσιακού στοιχείου του 
καταδικασθέντος προσώπου, ή του 
ύποπτου ή κατηγορουμένου προσώπου 
βάσει του άρθρου 5, είναι απίθανο να 
φέρει αποτέλεσμα, και

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 124
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα εγκλήματος ή τα 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάστηκαν 
δωρεάν ή έναντι ποσού χαμηλότερου από 
την αγοραία αξία τους όταν το τρίτο μέρος:

β) τα προϊόντα εγκλήματος ή τα 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάστηκαν 
δωρεάν ή έναντι ποσού χαμηλότερου από 
την αγοραία αξία, με την επιφύλαξη της 
αρχής της καλής πίστης από το τρίτο 
μέρος.

Or. it

Τροπολογία 125
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα εγκλήματος ή τα 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάστηκαν 
δωρεάν ή έναντι ποσού χαμηλότερου από 
την αγοραία αξία τους όταν το τρίτο μέρος:

β) τα προϊόντα εγκλήματος ή τα 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάστηκαν 
δωρεάν ή έναντι ποσοστού χαμηλότερου 
από την αγοραία αξία τους όταν το τρίτο 
μέρος:

Or. it

Τροπολογία 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα προϊόντα εγκλήματος ή τα 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάστηκαν 
δωρεάν ή έναντι ποσού χαμηλότερου από 
την αγοραία αξία τους όταν το τρίτο 
μέρος:

β) τα προϊόντα εγκλήματος ή τα 
περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάστηκαν 
δωρεάν ή έναντι ποσού σημαντικά
χαμηλότερου από την αγοραία αξία τους·

Or. en

Τροπολογία 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στην περίπτωση προϊόντων 
εγκλήματος, το τρίτο μέρος γνώριζε την 
παράνομη προέλευσή τους ή, σε 
περίπτωση που δεν γνώριζε, ένας 
σώφρων άνθρωπος στη θέση του θα 
υποπτευόταν ότι η προέλευσή τους ήταν 
παράνομη, βάσει συγκεκριμένων 
γεγονότων και περιστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) στην περίπτωση άλλου περιουσιακού 
στοιχείου, το τρίτο μέρος γνώριζε ότι 
μεταβιβάστηκε με σκοπό να αποφευχθεί η 
δήμευση περιουσιακού στοιχείου η αξία 
του οποίου αντιστοιχεί στα προϊόντα του 
εγκλήματος ή, εφόσον δεν γνώριζε, ένας 
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σώφρων άνθρωπος στη θέση του θα 
υποπτευόταν ότι μεταβιβάστηκε 
προκειμένου να αποφευχθεί η εν λόγω 
δήμευση, βάσει συγκεκριμένων γεγονότων 
και περιστάσεων.

Or. en

Τροπολογία 129
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στην περίπτωση προϊόντων εγκλήματος, 
γνώριζε σχετικά με την παράνομη 
προέλευσή τους, ή, σε περίπτωση που δεν 
γνώριζε, ένας σώφρων άνθρωπος στη 
θέση του θα υποπτευόταν ότι η 
προέλευσή τους ήταν παράνομη, βάσει 
συγκεκριμένων γεγονότων και 
περιστάσεων·

i) στην περίπτωση προϊόντων εγκλήματος, 
γνώριζε σχετικά με την παράνομη 
προέλευσή τους·

Or. it

Τροπολογία 130
Zbigniew Ziobro

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Θεωρείται ότι το άτομο που βρίσκεται 
πλησιέστερα προ τον δράστη γνωρίζει ότι 
το περιουσιακό στοιχείο συνιστά προϊόν 
εγκλήματος, και στην περίπτωση 
επιχειρήσεων, εάν ο δράστης ή το άτομο 
που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτόν 
ενήργησε εκ μέρους του νομικού 
προσώπου ή είχε εξουσιοδότηση 
διαχείρισης ή εκπροσώπησης της 
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επιχείρησης κατά τον χρόνο κτήσης του. 

Or. pl

Τροπολογία 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6a
Πλασματική εκχώρηση περιουσιακού 

στοιχείου σε τρίτα μέρη
Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει νομοθετικά 
μέτρα με σκοπό τη θέσπιση διατάξεων 
για τη δίωξη των προσώπων που 
προβαίνουν στην πλασματική εκχώρηση 
της ιδιοκτησίας και της διαθεσιμότητας 
ενός περιουσιακού στοιχείου σε τρίτα 
μέρη ώστε να αποφύγουν μέτρα 
κατάσχεσης ή δήμευσης.

Or. en

Τροπολογία 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δέσμευση Δέσμευση ή κατάσχεση

Or. en

Τροπολογία 133
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δέσμευση περιουσιακού στοιχείου που 
διατρέχει τον κίνδυνο διασκορπισμού, 
απόκρυψης ή μεταβίβασης εκτός 
δικαιοδοσίας του ενόψει ενδεχόμενης 
μεταγενέστερης δήμευσης. Τα μέτρα αυτά 
διατάσσονται από δικαστήριο.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δέσμευση περιουσιακού στοιχείου που 
διατρέχει τον κίνδυνο διασκορπισμού, 
απόκρυψης ή μεταβίβασης εκτός 
δικαιοδοσίας του ενόψει ενδεχόμενης 
μεταγενέστερης δήμευσης. Τα μέτρα αυτά 
διατάσσονται από δικαστήριο. 
Περιλαμβάνεται η καθιέρωση της 
διαδικασίας δήμευσης μη βασιζόμενης σε 
καταδίκη, με πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης και των 
τρίτων μερών που ενεργούν καλή τη 
πίστει, και με τη δυνατότητα διατύπωσης 
ενστάσεων ενώπιον δικαστηρίου.

Or. en

Τροπολογία 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δέσμευση περιουσιακού στοιχείου που 
διατρέχει τον κίνδυνο διασκορπισμού, 
απόκρυψης ή μεταβίβασης εκτός 
δικαιοδοσίας του ενόψει ενδεχόμενης 
μεταγενέστερης δήμευσης. Τα μέτρα αυτά 
διατάσσονται από δικαστήριο.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
χωρίς καθυστέρηση η δέσμευση 
περιουσιακού στοιχείου που διατρέχει τον 
κίνδυνο διασκορπισμού, απόκρυψης,
μεταφοράς σε άλλη χώρα ή μεταβίβασης 
ενόψει ενδεχόμενης μεταγενέστερης 
δήμευσης ή αν υπάρχουν λόγοι να 
θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
δήμευσης. Τα μέτρα αυτά διατάσσονται 
από την αρμόδια αρχή του εκάστοτε 
κράτους μέλους, η οποία πρέπει να 
ειδοποιηθεί αμέσως μόλις διαπιστωθεί 
ότι πρόκειται για κινητά περιουσιακά 
στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές 
απαιτείται δικαστική απόφαση μόνον 
εφόσον ζητηθεί από τα θιγόμενα μέρη. Τα 
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πρόσωπα που θίγονται από τα μέτρα που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο μπορούν 
να προσβάλουν την απόφαση και να 
κινηθούν δικαστικώς.

Or. de

Τροπολογία 135
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δέσμευση περιουσιακού στοιχείου που 
διατρέχει τον κίνδυνο διασκορπισμού, 
απόκρυψης ή μεταβίβασης εκτός 
δικαιοδοσίας του ενόψει ενδεχόμενης 
μεταγενέστερης δήμευσης. Τα μέτρα αυτά 
διατάσσονται από δικαστήριο.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
από τις αρμόδιες αρχές του η άμεση
δέσμευση ή κατάσχεση περιουσιακού 
στοιχείου ενόψει ενδεχόμενης 
μεταγενέστερης δήμευσης. Το πρόσωπο το 
οποίο θίγεται από τα μέτρα που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο έχει 
δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο.

Or. en

Τροπολογία 136
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δέσμευση περιουσιακού στοιχείου που 
διατρέχει τον κίνδυνο διασκορπισμού, 
απόκρυψης ή μεταβίβασης εκτός 
δικαιοδοσίας του ενόψει ενδεχόμενης 
μεταγενέστερης δήμευσης. Τα μέτρα αυτά 
διατάσσονται από δικαστήριο.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δέσμευση περιουσιακού στοιχείου που 
διατρέχει τον κίνδυνο διασκορπισμού, 
απόκρυψης ή μεταβίβασης εκτός 
δικαιοδοσίας του ενόψει ενδεχόμενης 
μεταγενέστερης δήμευσης. Τα μέτρα αυτά 
διατάσσονται από τις αρμόδιες αρχές.
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Or. fr

Τροπολογία 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η άμεση δέσμευση περιουσιακού 
στοιχείου από μέρους των αρμόδιων 
αρχών του, όταν υπάρχει υψηλός
κίνδυνος διασκορπισμού, απόκρυψης ή 
μεταβίβασης αυτού του περιουσιακού 
στοιχείου πριν από την έκδοση 
δικαστικής απόφασης. Τα μέτρα αυτά 
επιβεβαιώνονται από δικαστήριο το 
ταχύτερο δυνατόν.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2 συγχωνεύεται με την παράγραφο 1.

Τροπολογία 138
Γεώργιος Παπανικολάου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η άμεση δέσμευση περιουσιακού στοιχείου 
από μέρους των αρμόδιων αρχών του, όταν 
υπάρχει υψηλός κίνδυνος διασκορπισμού, 
απόκρυψης ή μεταβίβασης αυτού του 
περιουσιακού στοιχείου πριν από την 
έκδοση δικαστικής απόφασης. Τα μέτρα 
αυτά επιβεβαιώνονται από δικαστήριο το 

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η άμεση δέσμευση περιουσιακού στοιχείου 
από μέρους των αρμόδιων αρχών του, όταν 
υπάρχει υψηλός κίνδυνος διασκορπισμού, 
απόκρυψης ή μεταβίβασης αυτού του 
περιουσιακού στοιχείου πριν από την 
έκδοση δικαστικής απόφασης. Τα μέτρα 
αυτά επιβεβαιώνονται από δικαστήριο το 
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ταχύτερο δυνατόν. ταχύτερο δυνατόν, ακόμα και κατά τη 
διάρκεια ποινικής προδικασίας.

Or. el

Τροπολογία 139
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα πρόσωπα που θίγονται από τα μέτρα 
που προβλέπονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας έχουν το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και ότι οι ύποπτοι έχουν το 
δικαίωμα αμερόληπτου δικαστηρίου, για 
τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα πρόσωπα, των οποίων τα περιουσιακά 
στοιχεία δεσμεύονται ή δημεύονται βάσει 
της παρούσας οδηγίας, ανεξαρτήτως της 
ιδιοκτησίας αυτών τον καιρό της 
δήμευσης, έχουν το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος αμερόληπτου δικαστηρίου.

Or. en

Τροπολογία 140
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα πρόσωπα που θίγονται από τα μέτρα 
που προβλέπονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας έχουν το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής και ότι οι ύποπτοι έχουν το 
δικαίωμα αμερόληπτου δικαστηρίου, για 
τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα πρόσωπα που θίγονται από τα μέτρα 
που προβλέπονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας έχουν το πλήρες δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής 
συμπεριλαμβανομένου του πλήρους 
δικαιώματος αμερόληπτου δικαστηρίου 
και της δυνατότητας προσφυγής κατά 
της απόφασης.

Or. en
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Τροπολογία 141
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα πρόσωπα που θίγονται έχουν το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής πριν 
από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
δήμευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητας νομικής εκπροσώπησης, με 
σκοπό τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων 
τους.

Or. en

Τροπολογία 142
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δέσμευσης 
περιουσιακού στοιχείου, η γνωστοποίηση 
της απόφασης στο πρόσωπο που θίγεται το 
ταχύτερο δυνατό μετά την εκτέλεσή της 
και η παραμονή της απόφασης σε ισχύ 
μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για 
τη διαφύλαξη του περιουσιακού στοιχείου 
ενόψει μελλοντικής δήμευσης. Κάθε 
κράτος μέλος προβλέπει δυνατότητα 
πραγματικής προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου κατά της απόφασης 
δέσμευσης των προσώπων περιουσιακά 
στοιχεία των οποίων θίγονται ανά πάσα 
στιγμή πριν από την έκδοση της απόφασης 

2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δέσμευσης 
περιουσιακού στοιχείου, η γνωστοποίηση 
της απόφασης στο πρόσωπο που θίγεται το 
ταχύτερο δυνατό μετά την εκτέλεσή της 
και η παραμονή της απόφασης σε ισχύ 
μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για 
τη διαφύλαξη του περιουσιακού στοιχείου 
ενόψει μελλοντικής δήμευσης. Κάθε 
κράτος μέλος προβλέπει δυνατότητα 
πραγματικής προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου κατά της απόφασης 
δέσμευσης των προσώπων περιουσιακά 
στοιχεία των οποίων θίγονται ανά πάσα 
στιγμή πριν από την έκδοση της απόφασης 
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δήμευσης. Δεσμευμένα περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία δεν δημεύονται στη 
συνέχεια, επιστρέφονται αμέσως στον 
νόμιμο κύριό τους.

δήμευσης. Δεσμευμένα περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία δεν δημεύονται στη 
συνέχεια, επιστρέφονται αμέσως στον 
νόμιμο κύριό τους ο οποίος διατηρεί το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής σε 
περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο 
του έχει υποστεί αλλαγές λόγω του μέτρου 
δέσμευσης.

Or. en

Τροπολογία 143
Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δήμευσης και 
η γνωστοποίηση της απόφασης στο 
θιγόμενο πρόσωπο. Κάθε κράτος μέλος 
μεριμνά για την πραγματική δυνατότητα 
προσφυγής κατά της απόφασης δήμευσης 
ενώπιον δικαστηρίου των προσώπων των 
οποίων θίγονται τα περιουσιακά στοιχεία.

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δήμευσης και 
η άμεση γνωστοποίηση της απόφασης στο 
θιγόμενο πρόσωπο. Κάθε κράτος μέλος 
μεριμνά για την πραγματική δυνατότητα 
προσφυγής κατά της απόφασης δήμευσης 
ενώπιον δικαστηρίου των προσώπων των 
οποίων θίγονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 144
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δήμευσης και 
η γνωστοποίηση της απόφασης στο 
θιγόμενο πρόσωπο. Κάθε κράτος μέλος 

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το κατηγορούμενο ή καταδικασθέν 
πρόσωπο έχει τη δυνατότητα προσβολής 
της αίτησης δήμευσης ενώπιον 
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μεριμνά για την πραγματική δυνατότητα 
προσφυγής κατά της απόφασης δήμευσης 
ενώπιον δικαστηρίου των προσώπων των 
οποίων θίγονται τα περιουσιακά στοιχεία.

ανεξάρτητης δικαστικής αρχής. Στο εν 
λόγω πρόσωπο παρέχεται πρόσβαση σε 
ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα 
με την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα 
ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών
διαδικασιών, ενώ διαθέτει τουλάχιστον το 
δικαίωμα να καταστήσει γνωστές τις 
απόψεις του, το δικαίωμα να υποβάλει 
ερωτήσεις και το δικαίωμα να 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία πριν 
από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
σχετικά με τη δήμευση. Κάθε κράτος 
μέλος λαμβάνει περαιτέρω αναγκαία 
μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δήμευσης και 
η γνωστοποίηση της απόφασης στο 
θιγόμενο πρόσωπο. Κάθε κράτος μέλος 
μεριμνά για την πραγματική δυνατότητα 
προσφυγής κατά της απόφασης δήμευσης 
ενώπιον δικαστηρίου των προσώπων των 
οποίων θίγονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 48 του ΚΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΑΔ και τη νομολογία του ΕΔΑΔ, ορίζει 
ότι πρέπει να παρέχεται στο κατηγορούμενο πρόσωπο η δυνατότητα να καταστήσει γνωστές τις 
απόψεις του πριν από την έκδοση της απόφασης δήμευσης σχετικά με το κατά πόσον τα 
προϊόντα ή όργανα του εγκλήματος σχετίζονται όντως με κάποιο ποινικό αδίκημα ή έχουν 
αποκτηθεί με νόμιμα μέσα.

Τροπολογία 145
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δήμευσης και 
η γνωστοποίηση της απόφασης στο 
θιγόμενο πρόσωπο. Κάθε κράτος μέλος 
μεριμνά για την πραγματική δυνατότητα 

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δήμευσης. 
Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για την 
πραγματική δυνατότητα προσφυγής κατά 
της απόφασης δήμευσης ενώπιον 
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προσφυγής κατά της απόφασης δήμευσης 
ενώπιον δικαστηρίου των προσώπων των 
οποίων θίγονται τα περιουσιακά στοιχεία.

δικαστηρίου των προσώπων των οποίων 
θίγονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Or. fr

Τροπολογία 146
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δήμευσης και 
η γνωστοποίηση της απόφασης στο 
θιγόμενο πρόσωπο. Κάθε κράτος μέλος 
μεριμνά για την πραγματική δυνατότητα 
προσφυγής κατά της απόφασης δήμευσης 
ενώπιον δικαστηρίου των προσώπων των 
οποίων θίγονται τα περιουσιακά στοιχεία.

3. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι το κατηγορούμενο ή καταδικασθέν 
πρόσωπο έχει τη δυνατότητα προσβολής 
της αίτησης δήμευσης ενώπιον 
ανεξάρτητης δικαστικής αρχής. Στο εν 
λόγω πρόσωπο παρέχεται πρόσβαση σε 
ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα 
με την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα 
ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών 
διαδικασιών, ενώ διαθέτει τουλάχιστον το 
δικαίωμα να καταστήσει γνωστές τις 
απόψεις του, το δικαίωμα να υποβάλει 
ερωτήσεις και το δικαίωμα να 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία πριν 
από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
σχετικά με τη δήμευση. Κάθε κράτος 
μέλος λαμβάνει περαιτέρω αναγκαία 
μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η 
αιτιολόγηση κάθε απόφασης δήμευσης και 
η γνωστοποίηση της απόφασης στο 
κατηγορούμενο ή καταδικασθέν
πρόσωπο. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά για 
την πραγματική δυνατότητα προσφυγής 
κατά της απόφασης δήμευσης ενώπιον 
δικαστηρίου των προσώπων των οποίων 
θίγονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 48 του ΚΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΑΔ και τη νομολογία του ΕΔΑΔ, ορίζει 
ότι, πριν από την έκδοση της απόφασης δήμευσης για ποινικό αδίκημα, πρέπει να παρέχεται στο 
κατηγορούμενο ή καταδικασθέν πρόσωπο η δυνατότητα να καταστήσει γνωστές τις απόψεις του.

Τροπολογία 147
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η 
γνωστοποίηση κάθε απόφασης δήμευσης 
το ταχύτερο δυνατόν. Εφόσον η 
γνωστοποίηση ενδέχεται να θέσει σε 
κίνδυνο την ορθή διεξαγωγή της έρευνας, 
μπορεί να αναβληθεί.

Or. fr

Τροπολογία 148
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 4, το ύποπτο ή κατηγορούμενο
πρόσωπο έχει την πραγματική δυνατότητα 
να αμφισβητήσει την πιθανότητα βάσει της 
οποίας το οικείο περιουσιακό στοιχείο 
θεωρείται προϊόν εγκλήματος.

4. Στις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 4, το καταδικασθέν πρόσωπο έχει 
την πραγματική δυνατότητα να 
αμφισβητήσει την πιθανότητα βάσει της 
οποίας το οικείο περιουσιακό στοιχείο 
θεωρείται προϊόν εγκλήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς το άρθρο 4 αναφέρεται μόνο στα καταδικασθέντα πρόσωπα, η αναφορά στα ύποπτα ή 
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κατηγορούμενα πρόσωπα είναι εσφαλμένη.

Τροπολογία 149
Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 5, το πρόσωπο περιουσιακό 
στοιχείο του οποίου θίγεται από την 
απόφαση δήμευσης εκπροσωπείται από 
δικηγόρο καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την άσκηση των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης του προσώπου 
που συνδέονται με τη διαπίστωση του 
ποινικού αδικήματος και τον προσδιορισμό 
των προϊόντων και οργάνων του 
εγκλήματος.

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 5, το πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο 
του οποίου θίγεται από την απόφαση 
δήμευσης ενημερώνεται ότι καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας έχει το 
δικαίωμα να εκπροσωπείται από δικηγόρο 
της επιλογής του ή από δικηγόρο που 
διορίζεται αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με 
τους συγκεκριμένους κανόνες του 
εκάστοτε κράτους μέλους για την άσκηση 
των δικαιωμάτων υπεράσπισής του που 
συνδέονται με τη διαπίστωση του ποινικού 
αδικήματος και τον προσδιορισμό των 
προϊόντων και οργάνων του εγκλήματος.

Or. en

Τροπολογία 150
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 5, το πρόσωπο περιουσιακό 
στοιχείο του οποίου θίγεται από την 
απόφαση δήμευσης εκπροσωπείται από 
δικηγόρο καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την άσκηση των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης του προσώπου 
που συνδέονται με τη διαπίστωση του 
ποινικού αδικήματος και τον προσδιορισμό 

5. Το πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο του 
οποίου θίγεται από την απόφαση δήμευσης 
έχει το δικαίωμα να εκπροσωπείται από 
δικηγόρο καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την άσκηση των 
δικαιωμάτων υπεράσπισης του προσώπου 
που συνδέονται με τη διαπίστωση του 
ποινικού αδικήματος και τον προσδιορισμό 
των προϊόντων και οργάνων του 
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των προϊόντων και οργάνων του 
εγκλήματος.

εγκλήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα εκπροσώπησης από δικηγόρο θα πρέπει να παρέχεται για όλες τις ποινικές 
διαδικασίες που καλύπτονται από την οδηγία. Ωστόσο, η ΕΕ δεν έχει την εξουσία βάσει της 
παρούσας νομικής πράξης να επιβάλει την υποχρέωση στα κράτη μέλη να καλύπτουν την 
αμοιβή δικηγόρου, όπως υπονοείται από την πρόταση.

Τροπολογία 151
Mariya Gabriel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν το πρόσωπο του οποίου θίγεται το 
περιουσιακό στοιχείο είναι τρίτο μέρος, το 
πρόσωπο ή ο δικηγόρος του προσώπου 
ενημερώνεται σχετικά με τη διαδικασία 
που μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση 
δήμευσης του εν λόγω περιουσιακού 
στοιχείου και του παρέχεται η δυνατότητα 
να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία στο 
μέτρο που είναι αναγκαίο για την 
αποτελεσματική διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων του προσώπου. Το πρόσωπο 
αυτό έχει τουλάχιστον το δικαίωμα να 
καταστήσει γνωστές τις απόψεις του, το 
δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις και το 
δικαίωμα να προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία πριν από την έκδοση τελεσίδικης 
απόφασης σχετικά με τη δήμευση.

6. Όταν το πρόσωπο του οποίου θίγεται το 
περιουσιακό στοιχείο είναι τρίτο μέρος, το 
πρόσωπο ή ο δικηγόρος του προσώπου 
ενημερώνεται σχετικά με τη διαδικασία 
που μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση 
δήμευσης του εν λόγω περιουσιακού 
στοιχείου και του παρέχεται η δυνατότητα 
να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία στο 
μέτρο που είναι αναγκαίο για την 
αποτελεσματική διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων του προσώπου. Το πρόσωπο 
αυτό έχει το πλήρες δικαίωμα 
αμερόληπτου δικαστηρίου καθώς και το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής πριν 
από την έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
σχετικά με τη δήμευση.

Or. en

Τροπολογία 152
Renate Weber
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν το πρόσωπο του οποίου θίγεται το 
περιουσιακό στοιχείο είναι τρίτο μέρος, το 
πρόσωπο ή ο δικηγόρος του προσώπου 
ενημερώνεται σχετικά με τη διαδικασία 
που μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση 
δήμευσης του εν λόγω περιουσιακού 
στοιχείου και του παρέχεται η δυνατότητα 
να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία στο 
μέτρο που είναι αναγκαίο για την 
αποτελεσματική διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων του προσώπου. Το πρόσωπο 
αυτό έχει τουλάχιστον το δικαίωμα να 
καταστήσει γνωστές τις απόψεις του, το 
δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις και το 
δικαίωμα να προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία πριν από την έκδοση τελεσίδικης 
απόφασης σχετικά με τη δήμευση.

6. Όταν το πρόσωπο του οποίου θίγεται το 
περιουσιακό στοιχείο είναι τρίτο μέρος, το 
πρόσωπο ή ο δικηγόρος του προσώπου 
ενημερώνεται άμεσα σχετικά με τη 
διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε 
απόφαση δήμευσης του εν λόγω 
περιουσιακού στοιχείου και του παρέχεται 
η δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτή τη 
διαδικασία στο μέτρο που είναι αναγκαίο 
για την αποτελεσματική διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων του προσώπου. Το πρόσωπο 
αυτό έχει τουλάχιστον το δικαίωμα να 
καταστήσει γνωστές τις απόψεις του, το 
δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις και το 
δικαίωμα να προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία πριν από την έκδοση τελεσίδικης 
απόφασης σχετικά με τη δήμευση.

Or. en

Τροπολογία 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δήμευση περιουσιακού στοιχείου 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 
απαγόρευση της εκ νέου δήμευσης του 
ιδίου περιουσιακού στοιχείου. Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε 
να διασφαλίσουν την αποφυγή της 
πολλαπλής δήμευσης που αφορά το ίδιο 
οικονομικό όφελος. 

Or. de



PE498.052v02-00 74/87 AM\923342EL.doc

EL

Justification

Der Richtlinienvorschlag verhält sich nicht zu der Frage, wie zu verfahren ist, wenn mehrere 
Mitgliedstaaten wegen vorgeworfenen strafbarer Handlungen gegen unterschiedliche 
Personen ermitteln und in den verschiedenen Mitgliedstaaten jeweils die Einziehung des 
gleichen wirtschaftlichen Vorteils aus diesen Straftaten in Betracht kommt. Nach geltendem 
Recht fehlt zu dieser Konstellation jegliche Regelung. Insbesondere handelt es sich nicht um 
einen Fall von „Ne bis in idem“ nach Art. 54 des SDÜ, da es sich bei der 
Gewinnabschöpfung nach allgemeinem Verständnis nicht um eine Sanktion handelt.

Τροπολογία 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι σε 
περιπτώσεις που, λόγω αξιόποινης 
πράξης, έχουν υποβληθεί αξιώσεις από 
τους πληγέντες κατά των 
κατηγορούμενων, η δήμευση δεν θα θέτει 
σε κίνδυνο την εκτέλεση των εν λόγω 
αξιώσεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ενιαίος χειρισμός των αξιώσεων που υποβάλλονται από τους πληγέντες. Εάν 
το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις δημεύσεις οδηγούσε σε ακύρωση των αξιώσεων των πληγέντων, 
αυτό θα ερχόταν σε σύγκρουση με το υπόλοιπο πρόγραμμα της Επιτροπής σχετικά με το ζήτημα 
της «προστασίας των θυμάτων». Πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι δημεύσεις που προβλέπονται 
στην πρόταση οδηγίας δεν θα καταστρατηγούν τις αξιώσεις των πληγέντων.

Τροπολογία 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η δήμευση οικονομικού 
πλεονεκτήματος πρέπει να συνεπάγεται 
ότι το ίδιο οικονομικό πλεονέκτημα δεν 
δύναται να δημευθεί εκ νέου. Κάθε 
κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αποφεύγεται η λήψη του 
ίδιου οικονομικού πλεονεκτήματος πάνω 
από μία φορά.

Or. en

Τροπολογία 156
Sarah Ludford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι η 
δήμευση θα οδηγήσει στην καταστροφή 
των μέσων διαβίωσης του συγκεκριμένου 
προσώπου, η δήμευση θα πρέπει να 
διενεργείται μόνο εν μέρει ή να 
παραλείπεται εξ ολοκλήρου 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της αρχής της αναλογικότητας, η δήμευση δεν πρέπει να οδηγεί στην καταστροφή των 
νόμιμων μέσων διαβίωσης των θιγόμενων μεμονωμένων προσώπων ή εταιρειών.

Τροπολογία 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι η 
δήμευση θα οδηγήσει στην καταστροφή 
των μέσων διαβίωσης του συγκεκριμένου 
προσώπου, η δήμευση θα πρέπει να 
διενεργείται μόνο εν μέρει ή να 
παραλείπεται εξ ολοκλήρου 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η δήμευση δεν θέτει σε 
κίνδυνο τα δικαιώματα και τους τίτλους 
του ζημιωθέντος προσώπου έναντι του 
κατηγορούμενου προσώπου λόγω της 
εγκληματικής δράσης του.

Or. en

Τροπολογία 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατός ο 
καθορισμός της ακριβούς έκτασης του 
προς δήμευση περιουσιακού στοιχείου 

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατός ο 
καθορισμός της ακριβούς έκτασης του 
προς δήμευση περιουσιακού στοιχείου.
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κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα ή κατόπιν 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5, η οποία κατέληξε σε απόφαση 
δήμευσης, και να επιτραπεί η λήψη 
περαιτέρω μέτρων στο μέτρο που 
κρίνεται αναγκαίο για την 
αποτελεσματική εκτέλεση της εν λόγω 
απόφασης δήμευσης.

Or. en

Τροπολογία 160
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατός ο 
καθορισμός της ακριβούς έκτασης του 
προς δήμευση περιουσιακού στοιχείου 
κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα ή κατόπιν 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5, η οποία κατέληξε σε απόφαση 
δήμευσης, και να επιτραπεί η λήψη 
περαιτέρω μέτρων στο μέτρο που 
κρίνεται αναγκαίο για την 
αποτελεσματική εκτέλεση της εν λόγω 
απόφασης δήμευσης.

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατός ο 
καθορισμός της ακριβούς έκτασης του 
προς δήμευση περιουσιακού στοιχείου. Η 
απόφαση πρέπει να είναι αναλογική και 
να λαμβάνει υπόψη τυχόν δυσχέρειες που 
αντιμετωπίζει το κατηγορούμενο ή 
καταδικασθέν πρόσωπο ή οποιοδήποτε 
θιγόμενο πρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέτρο πρέπει να ισχύει για όλες τις δράσεις που προβλέπονται στην οδηγία ενώ θα πρέπει να 
διασφαλίζεται ότι δημεύονται μόνον τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ανάλογα προς τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, καταδικασθέντος ή θιγόμενου προσώπου, και 
προς τη σχετική εγκληματική δραστηριότητα.



PE498.052v02-00 78/87 AM\923342EL.doc

EL

Τροπολογία 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις είναι 
δυνατή η μερική ή ολική αποφυγή της 
εντολής δήμευσης βάσει της αρχής της 
αναλογικότητας, όταν πλήττει σε 
υπερβολικό βαθμό το θιγόμενο μέρος ή τα 
μέλη της οικογένειάς του. Μια τέτοια 
περίπτωση ισχύει όταν τα μέτρα 
επιβαρύνουν με δυσανάλογο τρόπο τα 
θιγόμενα μέρη ή οδηγούν στην εξόντωσή 
τους ή όταν τα έξοδα δήμευσης 
υπερβαίνουν σε δυσανάλογο βαθμό το 
ποσό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπει μέχρι στιγμής περιπτώσεις αδικαιολόγητης 
σκληρότητας. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, η εντολή δήμευσης αποτελεί υποχρεωτική 
συνέπεια. Για την αποφυγή δυσανάλογων συνεπειών, είναι απαραίτητη η εισαγωγή μιας 
επονομαζόμενης «ρήτρας σκληρότητας». Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η δήμευση 
δεν πρέπει να οδηγεί σε εξόντωση του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Τροπολογία 162
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Αξιοποίηση των δημευμένων 

περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικούς 
σκοπούς

Τα κράτη μέλη υιοθετούν μέτρα τα οποία 
ευνοούν τη χρήση των περιουσιακών 
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στοιχείων, οργάνων και προϊόντων 
εγκλήματος που έχουν δημευτεί, για 
κοινωνικούς σκοπούς. Τέτοιου είδους 
πόροι μπορούν να τεθούν στη διάθεση 
του συνόλου για την ανάπτυξη –μεταξύ 
άλλων μέσω μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και με βάση αντικειμενικά 
κριτήρια – δραστηριοτήτων προώθησης 
της νομιμότητας και παροχής βοήθειας 
στα θύματα εγκληματικών πράξεων , 
καθώς επίσης στις αστυνομικές δυνάμεις 
και τις δικαστικές αρχές, για την 
αντιμετώπιση των αδικημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η αξιοποίηση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων που έχουν προέλθει από εγκληματικές 
ενέργειες έχει εφαρμοστεί πειραματικά σε ορισμένα κράτη μέλη, με σημαντικά αποτελέσματα σε 
κοινωνικό επίπεδο και για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας.

Τροπολογία 163
Véronique Mathieu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην 
δημεύονται τα ίδια χρηματικά οφέλη για 
τις ίδιες εγκληματικές δραστηριότητες. 
Χρηματικά οφέλη που έχουν δημευθεί μία 
φορά δεν μπορούν να δημευθούν εκ νέου 
για τα ίδια αδικήματα.

Or. fr

Τροπολογία 164
Salvatore Iacolino
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών 
στοιχείων

Διαχείριση δεσμευμένων και δημευμένων 
περιουσιακών στοιχείων

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμος ο λεπτομερέστερος ορισμός της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και 
μετά την απόφαση δήμευσης, μέσω της χρήσης τους για κοινωνικούς σκοπούς.

Τροπολογία 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Διαχείριση δεσμευμένων περιουσιακών 
στοιχείων

Διαχείριση δεσμευμένων, κατασχεθέντων 
και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων

Or. en

Τροπολογία 166
Salvatore Iacolino

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, όπως η θέσπιση εθνικών 
κεντρικών υπηρεσιών ή ισοδύναμων 
μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
ικανοποιητική διαχείριση δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει πιθανής 
μελλοντικής δήμευσης.

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα, όπως η θέσπιση εθνικών 
κεντρικών υπηρεσιών ή ισοδύναμων 
μηχανισμών, ώστε να διασφαλίζεται η 
ικανοποιητική διαχείριση δεσμευμένων 
περιουσιακών στοιχείων ενόψει πιθανής 
μελλοντικής δήμευσης και προβλέπει τη 
δυνατότητα χρήσης των δημευμένων 
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περιουσιακών στοιχείων για κοινωνικούς 
σκοπούς.

Or. it

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμος ο λεπτομερέστερος ορισμός της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και 
μετά την απόφαση δήμευσης, μέσω της χρήσης τους για κοινωνικούς σκοπούς.

Τροπολογία 167
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται 
στενή διασυνοριακή συνεργασία και 
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των αστυνομικών, δικαστικών και 
χρηματοοικονομικών αρχών των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
βελτιστοποιούν την οικονομική αξία των 
εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, και 
περιλαμβάνουν την πώληση ή μεταβίβαση 
περιουσιακού στοιχείου που διατρέχει 
κίνδυνο απομείωσης της αξίας του.

2. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
σχετικά με τα δεσμευμένα περιουσιακά 
στοιχεία βελτιστοποιούν την οικονομική 
αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, 
και περιλαμβάνουν, μόνον εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, την πώληση ή 
μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου που 
διατρέχει κίνδυνο απομείωσης της αξίας 
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του. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να αποφεύγεται 
τυχόν διείσδυση της εγκληματικότητας σε 
αυτό το στάδιο.

Or. en

Τροπολογία 169
Rui Tavares

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
βελτιστοποιούν την οικονομική αξία των 
εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, και 
περιλαμβάνουν την πώληση ή μεταβίβαση 
περιουσιακού στοιχείου που διατρέχει 
κίνδυνο απομείωσης της αξίας του.

2. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα 
μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
ενθαρρύνουν την κοινωνική 
επαναχρησιμοποίηση και βελτιστοποιούν 
την οικονομική αξία των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων, και 
περιλαμβάνουν την πώληση ή μεταβίβαση 
περιουσιακού στοιχείου που διατρέχει 
κίνδυνο απομείωσης της αξίας του. Κάθε 
κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να αποφεύγεται τυχόν 
διείσδυση της εγκληματικότητας σε αυτό 
το στάδιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη τροπολογία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του κειμένου της οδηγίας με την 
τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 16.

Τροπολογία 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, βάσει 
των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών, 
τα αναγκαία μέτρα ώστε να προβλέπεται 
η διάθεση και ο προορισμός των 
δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων. 
Προτεραιότητα αποτελεί να προορίζονται 
τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία σε έργα 
που αποσκοπούν στην επιβολή του νόμου 
και την πρόληψη της εγκληματικότητας 
καθώς και σε άλλα έργα δημοσίου 
συμφέροντος και κοινωνικής 
χρησιμότητας. Κάθε άλλος προορισμός 
των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων 
εξετάζεται μόνον εφόσον τα παραπάνω 
δεν είναι εφικτά ενώ, σε κάθε περίπτωση, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να προλαμβάνεται 
σε αυτό το στάδιο η διείσδυση της 
εγκληματικότητας ή της παρανομίας.

Or. en

Τροπολογία 171
Emine Bozkurt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι 
σημαντικό μέρος των δημευθέντων 
περιουσιακών στοιχείων προορίζεται για 
επαναχρησιμοποίηση από τα θύματα που 
εθίγησαν άμεσα ή έμμεσα από 
εγκληματικές πράξεις. 

Or. en

Τροπολογία 172
Salvatore Iacolino
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
ενεργοποιήσει ένα ανανεώσιμο κεφάλαιο 
για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων με 
σκοπό την προστασία των περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ της φάσης δέσμευσης 
και της φάσης δήμευσης, για την 
εξασφάλιση της ακεραιότητάς τους από 
τυχόν πράξεις βανδαλισμού ή πράξεις που 
αποβαίνουν εις βάρος της 
διαθεσιμότητάς του.

Or. it

Τροπολογία 173
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 11 διαγράφεται
Στατιστική
Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν 
σε τακτική βάση λεπτομερείς στατιστικές 
από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να 
επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα 
των οικείων συστημάτων δήμευσης. Οι 
στατιστικές που συγκεντρώνονται 
αποστέλλονται κάθε χρόνο στην 
Επιτροπή και περιλαμβάνουν για κάθε 
ποινικό αδίκημα:
α) τον αριθμό των αποφάσεων δέσμευσης 
που εκτελέστηκαν,
β) τον αριθμό των αποφάσεων δήμευσης 
που εκτελέστηκαν,
γ) την αξία των δεσμευμένων 
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περιουσιακών στοιχείων,
δ) την αξία των ανακτηθέντων 
περιουσιακών στοιχείων,
ε) τον αριθμό των αιτήσεων έκδοσης 
αποφάσεων δέσμευσης που πρόκειται να 
εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος,
στ) τον αριθμό των αιτήσεων έκδοσης 
αποφάσεων δήμευσης που πρόκειται να 
εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος,
ζ) την αξία των περιουσιακών στοιχείων 
που ανακτήθηκαν κατόπιν εκτέλεσης 
απόφασης σε άλλο κράτος μέλος,
η) την αξία των περιουσιακών στοιχείων 
που προορίζονται για 
επαναχρησιμοποίηση για δραστηριότητες 
επιβολής του νόμου, πρόληψης ή για 
κοινωνικούς σκοπούς,
θ) τον αριθμό των περιπτώσεων όπου 
διατάσσεται δήμευση σε συσχετισμό με 
τον αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων 
για τα ποινικά αδικήματα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία,
ι) τον αριθμό των αιτήσεων έκδοσης 
αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που 
απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια,
ια) τον αριθμό των αιτήσεων έκδοσης 
αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που 
δεν εγκρίθηκαν εξαιτίας νομικών 
προβλημάτων,

Or. en

Τροπολογία 174
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11a
Στατιστική
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Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν 
σε τακτική βάση λεπτομερείς στατιστικές 
από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να 
επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα 
των οικείων συστημάτων δήμευσης. Οι 
στατιστικές που συγκεντρώνονται 
αποστέλλονται κάθε χρόνο στην 
Επιτροπή και περιλαμβάνουν:
α) τον αριθμό των αποφάσεων δέσμευσης 
που εκτελέστηκαν,
β) τον αριθμό των αποφάσεων δήμευσης 
που εκτελέστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν 
σε τακτική βάση λεπτομερείς στατιστικές 
από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να 
επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα 
των οικείων συστημάτων δήμευσης. Οι 
στατιστικές που συγκεντρώνονται 
αποστέλλονται κάθε χρόνο στην Επιτροπή 
και περιλαμβάνουν για κάθε ποινικό 
αδίκημα:

Τα κράτη μέλη συλλέγουν και διατηρούν 
σε τακτική βάση λεπτομερείς στατιστικές 
από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να 
επανεξετάζουν την αποτελεσματικότητα 
των οικείων συστημάτων δήμευσης. Οι 
στατιστικές που συγκεντρώνονται 
αποστέλλονται κάθε χρόνο στην Επιτροπή 
και περιλαμβάνουν για κάθε ποινικό 
αδίκημα που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας:

Or. de

Τροπολογία 176
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) την ποιότητα του προορισμού των 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
δημευτεί, ως παράγοντα 
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κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της 
επικράτειας και των τοπικών 
κοινοτήτων,

Or. it

Τροπολογία 177
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια β) τη διάρκεια των διαδικασιών 
εκχώρησης των περιουσιακών στοιχείων 
που έχουν δημευτεί, ιδίως σε περίπτωση 
που κάποιο περιουσιακό στοιχείο 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση τη στιγμή 
της δήμευσης,

Or. it


