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Poprawka 30
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Głównym motywem transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej jest 
uzyskanie korzyści majątkowych. Aby 
działać skutecznie, organy ścigania i 
organy sądowe powinny dysponować 
środkami pozwalającymi na wykrywanie, 
zamrażanie i konfiskatę dochodów 
pochodzących z działalności przestępczej, 
jak również zarządzanie nimi.

(1) Jednym z głównych motywów
transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej jest uzyskanie korzyści 
majątkowych. Aby działać skutecznie, 
organy ścigania i organy sądowe powinny 
dysponować środkami pozwalającymi na 
wykrywanie, zamrażanie i konfiskatę 
dochodów pochodzących z działalności 
przestępczej, jak również zarządzanie nimi.

Or. en

Poprawka 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Głównym motywem transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej jest 
uzyskanie korzyści majątkowych. Aby 
działać skutecznie, organy ścigania i 
organy sądowe powinny dysponować 
środkami pozwalającymi na wykrywanie, 
zamrażanie i konfiskatę dochodów 
pochodzących z działalności przestępczej, 
jak również zarządzanie nimi.

(1) Głównym motywem większości 
przestępstw, a w szczególności
transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej, w tym organizacji 
przestępczych o charakterze mafijnym,
jest uzyskanie korzyści majątkowych.  Aby 
działać skutecznie, stosowne właściwe
organy powinny dysponować środkami 
pozwalającymi na wykrywanie, 
zamrażanie i konfiskatę dochodów 
pochodzących z działalności przestępczej, 
jak również zarządzanie nimi. Jednak 
skuteczne zapobieganie przestępczości 
zorganizowanej i zwalczanie jej nie 
powinno się ograniczać do neutralizacji 
korzyści pochodzących z działalności 
przestępczej, lecz powinno obejmować w 
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niektórych przypadkach również mienie w 
jakikolwiek sposób związane z takimi 
organizacjami przestępczymi. Działania 
polegające jedynie na wzajemnym 
uznawaniu w UE zajęcia i konfiskaty 
korzyści pochodzących z działalności 
przestępczej są zatem niewystarczające. 
Skuteczna walka z przestępczością 
gospodarczą wymaga również 
wzajemnego uznawania środków 
stosowanych w innym obszarze niż prawo 
karne lub przyjętych w przypadku braku 
wyroku skazującego za przestępstwo, które 
miałyby zastosowanie, ogólniej, do 
wszelkiego majątku lub dochodów, co do 
których istnieje podejrzenie, że należą do 
organizacji przestępczej lub do osoby 
prowadzącej działalność przestępczą lub 
podejrzanej o przynależność do 
organizacji przestępczej.   

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy punkt preambuły podkreśla znaczenie konfiskaty w walce z poważną przestępczością 
i przestępczością zorganizowaną. W szczególności podkreślone jest znaczenie systemów 
konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego w ramach walki z poważną przestępczością i 
przestępczością zorganizowaną. Te systemy powinny być skuteczne, wzajemnie uznawane i 
stosowane w państwach członkowskich.

Poprawka 32
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Głównym motywem transgranicznej
przestępczości zorganizowanej jest 
uzyskanie korzyści majątkowych. Aby 
działać skutecznie, organy ścigania i 
organy sądowe powinny dysponować 
środkami pozwalającymi na wykrywanie, 
zamrażanie i konfiskatę dochodów 

(1) Głównym motywem przestępczości 
zorganizowanej, a w szczególności 
przestępczości transgranicznej, jest 
uzyskanie korzyści majątkowych. Aby 
działać skutecznie, organy ścigania i 
organy sądowe powinny dysponować 
środkami pozwalającymi na wykrywanie, 
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pochodzących z działalności przestępczej, 
jak również zarządzanie nimi.

zamrażanie i konfiskatę dochodów 
pochodzących z działalności przestępczej, 
jak również zarządzanie nimi.

Or. it

Poprawka 33
Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Głównym motywem transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej jest
uzyskanie korzyści majątkowych. Aby 
działać skutecznie, organy ścigania i 
organy sądowe powinny dysponować 
środkami pozwalającymi na wykrywanie, 
zamrażanie i konfiskatę dochodów 
pochodzących z działalności przestępczej, 
jak również zarządzanie nimi.

(1) Głównym celem działań
transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej jest uzyskiwanie istotnych
korzyści majątkowych Aby skutecznie
zwalczać tę strategię przestępczą, organy 
ścigania i organy sądowe muszą
dysponować środkami pozwalającymi na 
wykrywanie, zamrażanie i konfiskatę 
dochodów pochodzących z działalności 
przestępczej, jak również zarządzanie nimi.

Or. it

Poprawka 34
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zorganizowane grupy przestępcze 
działają niezależnie od istnienia granic i 
coraz częściej uzyskują mienie w innych 
państwach członkowskich oraz państwach 
trzecich. Coraz bardziej konieczna jest 
skuteczna międzynarodowa współpraca 
organów ścigania w celu odzyskiwania 
mienia i wzajemnej pomocy prawnej.

(2) Zorganizowane grupy przestępcze 
działają niezależnie od istnienia granic i 
coraz częściej uzyskują mienie w innych
państwach członkowskich oraz państwach 
trzecich. Coraz bardziej konieczna jest 
skuteczna międzynarodowa współpraca 
organów ścigania w celu odzyskiwania 
mienia i wzajemnej pomocy prawnej. 
Przyjęcie takich minimalnych zasad 
doprowadzi do ujednolicenia systemów 
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zamrażania i konfiskaty mienia w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
a tym samym ułatwi osiągnięcie 
wzajemnego zaufania oraz prowadzenie 
skutecznej współpracy transgranicznej.

Or. en

Poprawka 35
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Najskuteczniejszą metoda walki ze 
zorganizowaną przestępczością są surowe 
konsekwencje prawne oraz skuteczne 
wykrywanie, zajęcie oraz konfiskata 
narzędzi oraz zysków pochodzących z 
przestępstw. Szczególnie skuteczne 
okazuje się wprowadzenie konfiskaty 
rozszerzonej.

Or. pl

Poprawka 36
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Mimo że obecne dane statystyczne są 
dość ograniczone, wydaje się, że, w 
porównaniu z szacunkowymi wpływami z 
przestępczości, kwoty odzyskane z 
dochodów pochodzących z działalności 
przestępczej nie są wystarczające. W 
przeprowadzonych badaniach wykazano, 
że mimo iż proces konfiskaty jest 
uregulowany przepisami unijnymi i 

(3) Mimo że obecne dane statystyczne są 
dość ograniczone, wydaje się, że, w 
porównaniu z szacunkowymi wpływami z 
przestępczości, kwoty odzyskane z 
dochodów pochodzących z przestępczości
nie są wystarczające. W przeprowadzonych 
badaniach wykazano, że mimo iż proces 
konfiskaty jest uregulowany przepisami 
unijnymi i krajowymi, pozostaje on 
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krajowymi, pozostaje on wykorzystywany 
w ograniczonym zakresie.

wykorzystywany w ograniczonym zakresie
i w związku z tym wymaga odpowiedniej 
harmonizacji, również w celu zapewnienia 
pełnego i całkowitego wykonania nakazu 
konfiskaty.

Or. it

Uzasadnienie

Część pierwsza: poprawka językowa

Poprawka 37
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsza dyrektywa dotyczy 
wyłącznie przepisów prawa karnego 
odnoszących się do konfiskaty. Nie 
określa minimalnych reguł w odniesieniu 
do jakichkolwiek środków w prawie 
cywilnym, jakie państwo członkowskie 
może stosować w związku z konfiskatą 
mienia uznanego za korzyści pochodzące z 
działalności przestępczej.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to przepis ogólny, ale gwarantuje, że państwa członkowskie na mocy obowiązującego 
prawa krajowego mają cywilne uprawnienia do konfiskaty mienia lub mogą wdrożyć systemy 
konfiskaty mienia pochodzącego z działalności przestępczej bez uprzedniego wyroku 
skazującego zgodnie z niniejszą dyrektywą. Zagwarantowałoby to objęcie całego terytorium 
UE, lecz bez umieszczania cywilnych środków konfiskaty mienia w tym instrumencie prawa 
karnego.

Poprawka 38
Sarah Ludford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 7 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Państwa członkowskie mogą wybrać 
przed jakim sądem – karnym, cywilnym 
czy administracyjnym – ma się toczyć 
postępowanie w sprawie konfiskaty 
związane ze sprawą karną.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że państwa członkowskie mogą wdrożyć dyrektywę w postępowaniu sądowym, 
które najlepiej pasuje do ich systemu krajowego.

Poprawka 39
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W związku z tym konfiskata narzędzi i 
korzyści z działalności przestępczej w 
wyniku orzeczenia kończącego 
postępowanie w sprawie oraz konfiskata 
mienia o równowartości takich korzyści 
powinna opierać się na tej rozszerzonej 
definicji w odniesieniu do przestępstw 
objętych niniejszą dyrektywą. Decyzja 
ramowa 2001/500/WSiSW nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek 
umożliwienia konfiskaty narzędzi i 
korzyści pochodzących z działalności 
przestępczej po wydaniu ostatecznego 
wyroku skazującego oraz umożliwienia 
konfiskaty mienia w równowartości 
korzyści z działalności przestępczej. Takie 
obowiązki powinno się utrzymać w 
odniesieniu do przestępstw nieobjętych 
niniejszą dyrektywą.

(9) W związku z tym konfiskata narzędzi i 
korzyści z działalności przestępczej w 
wyniku orzeczenia kończącego 
postępowanie w sprawie, zarówno w 
oparciu o wyrok skazujący, jak również 
przy jego braku, oraz konfiskata mienia o 
równowartości takich korzyści powinna 
opierać się na tej rozszerzonej definicji w 
odniesieniu do przestępstw objętych 
niniejszą dyrektywą. Decyzja ramowa 
2001/500/WSiSW nakłada na państwa 
członkowskie obowiązek umożliwienia 
konfiskaty narzędzi i korzyści 
pochodzących z działalności przestępczej 
po wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego oraz umożliwienia konfiskaty 
mienia w równowartości korzyści z 
działalności przestępczej. Takie obowiązki 
powinno się utrzymać w odniesieniu do 
przestępstw nieobjętych niniejszą 
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dyrektywą.

Or. en

Poprawka 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W związku z tym konfiskata narzędzi i 
korzyści z działalności przestępczej w 
wyniku orzeczenia kończącego 
postępowanie w sprawie oraz konfiskata 
mienia o równowartości takich korzyści 
powinna opierać się na tej rozszerzonej 
definicji w odniesieniu do przestępstw 
objętych niniejszą dyrektywą. Decyzja 
ramowa 2001/500/WSiSW nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek 
umożliwienia konfiskaty narzędzi i 
korzyści pochodzących z działalności 
przestępczej po wydaniu ostatecznego 
wyroku skazującego oraz umożliwienia 
konfiskaty mienia w równowartości 
korzyści z działalności przestępczej. Takie 
obowiązki powinno się utrzymać w 
odniesieniu do przestępstw nieobjętych 
niniejszą dyrektywą.

(9) W związku z tym konfiskata narzędzi i 
korzyści z działalności przestępczej w 
wyniku orzeczenia kończącego 
postępowanie w sprawie oraz konfiskata 
mienia o równowartości takich korzyści 
powinna opierać się na tej rozszerzonej 
definicji w odniesieniu do przestępstw 
objętych niniejszą dyrektywą. Decyzja 
ramowa 2001/500/WSiSW nakłada na 
państwa członkowskie obowiązek 
umożliwienia konfiskaty narzędzi i 
korzyści pochodzących z działalności 
przestępczej po wydaniu ostatecznego 
wyroku skazującego oraz umożliwienia 
konfiskaty mienia w równowartości 
korzyści z działalności przestępczej. Takie 
obowiązki powinno się utrzymać w 
odniesieniu do przestępstw nieobjętych 
niniejszą dyrektywą, a pojęcie korzyści 
zgodnie z definicją zawartą w niniejszej 
dyrektywie powinno obejmować również 
przestępstwa nieobjęte niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Kilka definicji „korzyści” wprowadziłoby wiele różnic między państwami członkowskimi.  
Wszystkie państwa członkowskie powinny mieć wspólną szeroką definicję korzyści 
pochodzących z działalności przestępczej. Wyraźnie wspomniał o tym również Parlament 
Europejski w rezolucji w sprawie przestępczości zorganizowanej w UE z października 2011 r.
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Poprawka 41
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie z zasadą ne bis in idem 
właściwe jest, aby z zakresu konfiskaty 
rozszerzonej wyłączyć wpływy z 
domniemanej działalności przestępczej w 
przypadku, gdy dana osoba została 
ostatecznie oczyszczona ze stosownych 
zarzutów w poprzednich postępowaniach 
sądowych lub innych przypadkach, w 
których stosuje się zasadę ne bis in idem. 
Konfiskaty rozszerzonej nie powinno się 
stosować w przypadku, gdy podobne 
działania przestępcze nie były objęte 
postępowaniem karnym z powodu 
przedawnienia na podstawie krajowego 
prawa karnego.

(11) Zgodnie z zasadą ne bis in idem 
właściwe jest, aby z zakresu konfiskaty 
rozszerzonej wyłączyć wpływy z 
domniemanej działalności przestępczej w 
przypadku, gdy dana osoba została 
ostatecznie oczyszczona ze stosownych 
zarzutów w poprzednich postępowaniach 
sądowych lub innych przypadkach, w 
których stosuje się zasadę ne bis in idem.

Or. en

Poprawka 42
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w celu przerwania 
działalności przestępczej i 
zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane w 
legalnym obiegu gospodarczym. Niektóre 
państwa członkowskie zezwalają na 
konfiskatę w przypadkach, gdy nie istnieją 

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach 
powinna być możliwa konfiskata bez 
uprzedniego wyroku skazującego w celu 
przerwania działalności przestępczej i 
zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane w 
legalnym obiegu gospodarczym.
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wystarczające dowody umożliwiające 
postępowanie karne, jeżeli sąd, 
uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, uzna, że mienie 
pochodzi z nielegalnego źródła, a także w 
sytuacjach, kiedy osoba podejrzana lub 
oskarżona zbiegnie, by uniknąć 
postępowania sądowego, nie jest w stanie 
uczestniczyć w postępowaniu z innych 
powodów lub zmarła przed zakończeniem 
postępowania karnego. Jest to tak zwana 
konfiskata bez uprzedniego wyroku 
skazującego. Należy stworzyć przepis 
umożliwiający konfiskatę bez uprzedniego 
wyroku skazującego przynajmniej w wyżej 
wymienionych, ograniczonych 
okolicznościach, we wszystkich państwach 
członkowskich. Jest to zgodne z art. 54 
ust. 1 lit. c) Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji, który 
stanowi, że każde państwo będące stroną 
konwencji ma rozważyć podjęcie 
koniecznych środków w celu umożliwienia 
konfiskaty nielegalnie uzyskanego mienia 
bez uprzedniego wyroku skazującego, w 
tym w przypadkach, w których przestępca 
nie może być sądzony z powodu jego 
śmierci, ucieczki lub nieobecności.

Or. en

Poprawka 43
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w celu przerwania 
działalności przestępczej i 

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w celu przerwania 
działalności przestępczej i 
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zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane w 
legalnym obiegu gospodarczym. Niektóre 
państwa członkowskie zezwalają na
konfiskatę w przypadkach, gdy nie istnieją 
wystarczające dowody umożliwiające 
postępowanie karne, jeżeli sąd, 
uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, uzna, że mienie 
pochodzi z nielegalnego źródła, a także w 
sytuacjach, kiedy osoba podejrzana lub 
oskarżona zbiegnie, by uniknąć 
postępowania sądowego, nie jest w stanie 
uczestniczyć w postępowaniu z innych 
powodów lub zmarła przed zakończeniem 
postępowania karnego. Jest to tak zwana 
konfiskata bez uprzedniego wyroku 
skazującego. Należy stworzyć przepis 
umożliwiający konfiskatę bez uprzedniego 
wyroku skazującego przynajmniej w wyżej 
wymienionych, ograniczonych 
okolicznościach, we wszystkich państwach 
członkowskich. Jest to zgodne z art. 54 
ust. 1 lit. c) Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji, który 
stanowi, że każde państwo będące stroną 
konwencji ma rozważyć podjęcie 
koniecznych środków w celu umożliwienia 
konfiskaty nielegalnie uzyskanego mienia 
bez uprzedniego wyroku skazującego, w 
tym w przypadkach, w których przestępca 
nie może być sądzony z powodu jego 
śmierci, ucieczki lub nieobecności.

zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane, 
szczególnie wobec osób posiadających 
zasoby majątkowe pochodzące z 
nieudokumentowanych źródeł;

Or. it

Poprawka 44
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
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skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w celu przerwania 
działalności przestępczej i 
zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane w 
legalnym obiegu gospodarczym. Niektóre 
państwa członkowskie zezwalają na 
konfiskatę w przypadkach, gdy nie istnieją 
wystarczające dowody umożliwiające 
postępowanie karne, jeżeli sąd, 
uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, uzna, że mienie 
pochodzi z nielegalnego źródła, a także w 
sytuacjach, kiedy osoba podejrzana lub 
oskarżona zbiegnie, by uniknąć 
postępowania sądowego, nie jest w stanie 
uczestniczyć w postępowaniu z innych 
powodów lub zmarła przed zakończeniem 
postępowania karnego. Jest to tak zwana 
konfiskata bez uprzedniego wyroku 
skazującego. Należy stworzyć przepis 
umożliwiający konfiskatę bez uprzedniego 
wyroku skazującego przynajmniej w wyżej 
wymienionych, ograniczonych 
okolicznościach, we wszystkich państwach 
członkowskich. Jest to zgodne z art. 54 
ust. 1 lit. c) Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji, który 
stanowi, że każde państwo będące stroną 
konwencji ma rozważyć podjęcie 
koniecznych środków w celu umożliwienia 
konfiskaty nielegalnie uzyskanego mienia 
bez uprzedniego wyroku skazującego, w 
tym w przypadkach, w których przestępca 
nie może być sądzony z powodu jego 
śmierci, ucieczki lub nieobecności.

skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w przypadkach, w 
których uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa można stwierdzić, że 
mienie to pochodzi z działalności 
przestępczej lub ma zostać wykorzystane 
do finansowania przyszłej działalności 
przestępczej.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły



PE498.052v02-00 14/83 AM\923342PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w celu przerwania 
działalności przestępczej i 
zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane w 
legalnym obiegu gospodarczym. Niektóre 
państwa członkowskie zezwalają na 
konfiskatę w przypadkach, gdy nie istnieją 
wystarczające dowody umożliwiające 
postępowanie karne, jeżeli sąd, 
uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, uzna, że mienie 
pochodzi z nielegalnego źródła, a także w 
sytuacjach, kiedy osoba podejrzana lub 
oskarżona zbiegnie, by uniknąć 
postępowania sądowego, nie jest w stanie 
uczestniczyć w postępowaniu z innych 
powodów lub zmarła przed zakończeniem 
postępowania karnego. Jest to tak zwana 
konfiskata bez uprzedniego wyroku 
skazującego. Należy stworzyć przepis 
umożliwiający konfiskatę bez uprzedniego 
wyroku skazującego przynajmniej w wyżej 
wymienionych, ograniczonych 
okolicznościach, we wszystkich państwach 
członkowskich. Jest to zgodne z art. 54 ust. 
1 lit. c) Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji, który 
stanowi, że każde państwo będące stroną 
konwencji ma rozważyć podjęcie 
koniecznych środków w celu umożliwienia 
konfiskaty nielegalnie uzyskanego mienia 
bez uprzedniego wyroku skazującego, w 
tym w przypadkach, w których przestępca 
nie może być sądzony z powodu jego 
śmierci, ucieczki lub nieobecności.

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w celu przerwania 
działalności przestępczej i 
zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane w 
legalnym obiegu gospodarczym lub w 
działalność przestępczą. Niektóre państwa 
członkowskie zezwalają na konfiskatę w 
przypadkach, gdy nie istnieją 
wystarczające dowody umożliwiające 
postępowanie karne, jeżeli sąd, po 
wyczerpaniu wszystkich środków 
dowodowych, poweźmie przekonanie, że 
mienie pochodzi z nielegalnego źródła, a 
także w sytuacjach, kiedy osoba 
podejrzana lub oskarżona zbiegnie, by 
uniknąć postępowania sądowego, nie jest 
w stanie uczestniczyć w postępowaniu z 
innych powodów lub zmarła przed 
zakończeniem postępowania karnego. Jest 
to tak zwana konfiskata bez uprzedniego 
wyroku skazującego. Należy stworzyć 
przepis umożliwiający konfiskatę bez 
uprzedniego wyroku skazującego 
przynajmniej w wyżej wymienionych, 
ograniczonych okolicznościach, we 
wszystkich państwach członkowskich. Jest 
to zgodne z art. 54 ust. 1 lit. c) Konwencji 
Narodów Zjednoczonych przeciwko 
korupcji, który stanowi, że każde państwo 
będące stroną konwencji ma rozważyć 
podjęcie koniecznych środków w celu 
umożliwienia konfiskaty nielegalnie 
uzyskanego mienia bez uprzedniego 
wyroku skazującego, w tym w 
przypadkach, w których przestępca nie 
może być sądzony z powodu jego śmierci, 
ucieczki lub nieobecności.

Or. de
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Poprawka 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w celu przerwania 
działalności przestępczej i 
zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane w 
legalnym obiegu gospodarczym. Niektóre 
państwa członkowskie zezwalają na 
konfiskatę w przypadkach, gdy nie istnieją 
wystarczające dowody umożliwiające 
postępowanie karne, jeżeli sąd, 
uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, uzna, że mienie 
pochodzi z nielegalnego źródła, a także w 
sytuacjach, kiedy osoba podejrzana lub 
oskarżona zbiegnie, by uniknąć 
postępowania sądowego, nie jest w stanie 
uczestniczyć w postępowaniu z innych 
powodów lub zmarła przed zakończeniem 
postępowania karnego. Jest to tak zwana 
konfiskata bez uprzedniego wyroku 
skazującego. Należy stworzyć przepis 
umożliwiający konfiskatę bez uprzedniego 
wyroku skazującego przynajmniej w wyżej 
wymienionych, ograniczonych 
okolicznościach, we wszystkich państwach 
członkowskich. Jest to zgodne z art. 54 ust. 
1 lit. c) Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji, który 
stanowi, że każde państwo będące stroną 
konwencji ma rozważyć podjęcie 
koniecznych środków w celu umożliwienia 
konfiskaty nielegalnie uzyskanego mienia 
bez uprzedniego wyroku skazującego, w 
tym w przypadkach, w których przestępca 

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy wydanie wyroku skazującego 
nie jest możliwe, powinno się w 
jakikolwiek sposób umożliwić konfiskatę 
mienia w celu przerwania działalności 
przestępczej i zagwarantowania, że zyski z 
działalności przestępczej nie zostaną 
zainwestowane w legalnym obiegu 
gospodarczym. Niektóre państwa 
członkowskie zezwalają na konfiskatę w 
przypadkach, gdy nie istnieją 
wystarczające dowody umożliwiające 
postępowanie karne lub niezależnie od 
postępowania karnego, jeżeli sąd, 
uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, uzna, że mienie 
osoby społecznie niebezpiecznej lub 
prowadzącej przestępcze życie pochodzi z 
nielegalnego źródła lub jest 
nieproporcjonalne do zgłaszanych przez 
nią dochodów, a także w sytuacjach, kiedy 
osoba podejrzana lub oskarżona zbiegnie, 
by uniknąć postępowania sądowego, nie 
jest w stanie uczestniczyć w postępowaniu 
z innych powodów lub zmarła przed 
zakończeniem postępowania karnego. Jest 
to tak zwana konfiskata bez uprzedniego 
wyroku skazującego. Należy stworzyć 
przepis umożliwiający konfiskatę bez 
uprzedniego wyroku skazującego 
przynajmniej w wyżej wymienionych, 
ograniczonych okolicznościach, we 
wszystkich państwach członkowskich, 
łącznie ze wzajemnym uznawaniem 
nakazów konfiskaty bez uprzedniego 
wyroku skazującego. Jest to zgodne z art. 
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nie może być sądzony z powodu jego 
śmierci, ucieczki lub nieobecności.

54 ust. 1 lit. c) Konwencji Narodów 
Zjednoczonych przeciwko korupcji, który 
stanowi, że każde państwo będące stroną 
konwencji ma rozważyć podjęcie 
koniecznych środków w celu umożliwienia 
konfiskaty nielegalnie uzyskanego mienia 
bez uprzedniego wyroku skazującego, w 
tym w przypadkach, w których przestępca 
nie może być sądzony z powodu jego 
śmierci, ucieczki lub nieobecności lub w 
innych stosownych przypadkach.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Częściowe lub całkowite odstąpienie 
od nakazu konfiskaty powinno być 
możliwe w indywidualnych przypadkach. 
Byłoby to zatem możliwe w sytuacjach, w 
których zastosowany środek nakładałyby 
nieproporcjonalnie duże obciążenie na 
osoby objęte postępowaniem lub prowadził 
do utraty przez nie źródła utrzymania lub 
jeżeli koszt konfiskaty nadmiernie 
przewyższa konfiskowaną kwotę.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia obecnie przypadków narażenia na nadmierne trudności. W 
przypadku spełnienia przesłanek konfiskaty, siłą rzeczy nakazywana jest konfiskata. Aby 
zapobiec nieproporcjonalnym skutkom, należy koniecznie wprowadzić tzw. klauzulę 
słuszności.

Poprawka 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12b) Konfiskata nie powinna uszczuplać 
lub udaremniać zaspokojenia 
uzasadnionych roszczeń ofiar z tytułu 
przestępstw osoby objętej postępowaniem. 
Odstąpienie od konfiskaty powinno być 
możliwe wtedy, gdy ofierze przestępstwa 
przysługuje roszczenie wobec przestępcy i 
konfiskata udaremniłaby zaspokojenie 
tego roszczenia.

Or. de

Poprawka 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Powszechną i coraz bardziej rozległą 
praktyką jest przekazywanie mienia przez 
osobę podejrzaną lub oskarżoną osobie 
trzeciej, która jest zaznajomiona z sytuacją, 
w celu uniknięcia konfiskaty. Obecne ramy 
prawne Unii nie zawierają wiążących 
przepisów dotyczących konfiskaty mienia 
przekazanego osobom trzecim. W związku 
z tym coraz bardziej konieczne jest 
umożliwienie konfiskaty mienia 
przekazanego osobom trzecim, co zwykle 
powinno się stosować w sytuacji, gdy 
osoba oskarżona nie posiada żadnego 
mienia, które mogłoby zostać 
skonfiskowane. Należy umożliwić 
konfiskatę w stosunku do osób trzecich, 
pod pewnymi warunkami, po dokonaniu 
oceny opartej o szczególne fakty, z której 
wynika, że konfiskata własności osoby 
skazanej, podejrzanej lub oskarżonej 

(13) Powszechną i coraz bardziej rozległą 
praktyką jest przekazywanie mienia przez 
osobę podejrzaną lub oskarżoną osobie 
trzeciej, która jest zaznajomiona z sytuacją, 
w celu uniknięcia konfiskaty. Obecne ramy 
prawne Unii nie zawierają wiążących 
przepisów dotyczących konfiskaty mienia 
przekazanego osobom trzecim. W związku 
z tym coraz bardziej konieczne jest 
umożliwienie konfiskaty mienia 
przekazanego stronom trzecim lub 
nabytego przez te strony. W celu ochrony 
interesów osób trzecich działających w 
dobrej wierze, taka konfiskata powinna być 
możliwa jedynie w przypadku, gdy osoba 
trzecia wiedziała lub powinna była 
wiedzieć, że mienie było narzędziem lub 
pochodziło z przestępstwa lub było 
przekazane w celu uniknięcia konfiskaty, 
lub zostało udostępnione bezpłatnie lub 
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prawdopodobnie się nie powiedzie, lub w 
sytuacjach, w których przedmioty o 
unikalnej wartości należy zwrócić 
prawowitemu właścicielowi. Ponadto w
celu ochrony interesów osób trzecich 
działających w dobrej wierze, taka 
konfiskata powinna być możliwa jedynie w 
przypadku, gdy osoba trzecia wiedziała lub 
powinna była wiedzieć, że mienie 
pochodziło z przestępstwa lub było 
przekazane w celu uniknięcia konfiskaty, i
zostało udostępnione bezpłatnie lub 
przekazane za kwotę niższą niż jego 
wartość rynkowa.

przekazane za kwotę znacznie niższą niż 
jego wartość rynkowa.

Or. en

Poprawka 50
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Powszechną i coraz bardziej rozległą 
praktyką jest przekazywanie mienia przez 
osobę podejrzaną lub oskarżoną osobie 
trzeciej, która jest zaznajomiona z sytuacją, 
w celu uniknięcia konfiskaty. Obecne ramy 
prawne Unii nie zawierają wiążących 
przepisów dotyczących konfiskaty mienia 
przekazanego osobom trzecim. W związku 
z tym coraz bardziej konieczne jest 
umożliwienie konfiskaty mienia 
przekazanego osobom trzecim, co zwykle 
powinno się stosować w sytuacji, gdy 
osoba oskarżona nie posiada żadnego 
mienia, które mogłoby zostać 
skonfiskowane. Należy umożliwić 
konfiskatę w stosunku do osób trzecich, 
pod pewnymi warunkami, po dokonaniu 
oceny opartej o szczególne fakty, z której 
wynika, że konfiskata własności osoby 
skazanej, podejrzanej lub oskarżonej 
prawdopodobnie się nie powiedzie, lub w 

(13) Powszechną i coraz bardziej rozległą 
praktyką jest przekazywanie mienia przez 
osobę podejrzaną lub oskarżoną osobie 
trzeciej, która jest zaznajomiona z sytuacją, 
w celu uniknięcia konfiskaty. Obecne ramy 
prawne Unii nie zawierają wiążących 
przepisów dotyczących konfiskaty mienia 
przekazanego osobom trzecim. W związku 
z tym coraz bardziej konieczne jest 
umożliwienie konfiskaty mienia 
przekazanego osobom trzecim, co zwykle 
powinno się stosować w sytuacji, gdy 
osoba oskarżona nie posiada żadnego 
mienia, które mogłoby zostać 
skonfiskowane. Należy umożliwić 
konfiskatę w stosunku do osób trzecich, 
pod pewnymi warunkami, po dokonaniu 
oceny opartej o szczególne fakty, z której 
wynika, że konfiskata własności osoby 
skazanej, podejrzanej lub oskarżonej 
prawdopodobnie się nie powiedzie, lub w 
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sytuacjach, w których przedmioty o 
unikalnej wartości należy zwrócić 
prawowitemu właścicielowi. Ponadto w 
celu ochrony interesów osób trzecich 
działających w dobrej wierze, taka 
konfiskata powinna być możliwa jedynie w 
przypadku, gdy osoba trzecia wiedziała lub 
powinna była wiedzieć, że mienie 
pochodziło z przestępstwa lub było 
przekazane w celu uniknięcia konfiskaty, i 
zostało udostępnione bezpłatnie lub 
przekazane za kwotę niższą niż jego 
wartość rynkowa.

sytuacjach, w których przedmioty o 
unikalnej wartości należy zwrócić 
prawowitemu właścicielowi. Ponadto w 
celu ochrony interesów osób trzecich 
działających w dobrej wierze, taka 
konfiskata powinna być możliwa jedynie w 
przypadku, gdy osoba trzecia wiedziała lub 
powinna była wiedzieć, że mienie 
pochodziło z przestępstwa lub było 
przekazane w celu uniknięcia konfiskaty, i 
zostało udostępnione bezpłatnie lub 
przekazane za kwotę niższą niż jego 
wartość rynkowa. Konfiskata w stosunku 
do osób trzecich powinna być również 
możliwa wtedy, gdy osoba podejrzana lub 
oskarżona od samego początku 
dokonywała czynności dla innej osoby 
fizycznej lub prawnej.

Or. de

Poprawka 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Aby zwiększyć skuteczność walki z 
organizacjami przestępczymi i poważną 
przestępczością, w oparciu o zdobyte 
doświadczenia państwa członkowskie 
powinny określić w swoim prawie karnym 
jako wykroczenie czyny osób, które w 
sposób fikcyjny przekazują w posiadanie i 
udostępniają mienie osobom trzecim w 
celu uniknięcia zajęcia bądź konfiskaty. 
Również udzielanie pomocy w 
popełnianiu tego wykroczenia powinno 
być odpowiednio karane.

Or. en



PE498.052v02-00 20/83 AM\923342PL.doc

PL

Poprawka 52
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Przepisy dotyczące konfiskaty 
w stosunku do osób trzecich obejmują 
zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

Or. en

Poprawka 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Osoby podejrzane lub oskarżone 
często ukrywają mienie przez cały okres 
trwania postępowania karnego. W wyniku 
tego nie można wykonać nakazów 
konfiskaty, a osoby, której mienie powinno 
być objęte konfiskatą, mogą nadal z niego 
korzystać po odbyciu wyroku. Konieczne 
jest zatem umożliwienie określenia 
dokładnego zakresu mienia, które ma 
zostać poddane konfiskacie nawet po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego, w celu umożliwienia pełnego 
wykonania nakazu konfiskaty w sytuacji, 
gdy na początkowym etapie nie wykryto 
żadnego mienia lub wykryte mienie nie 
było wystarczające, a nakaz konfiskaty nie 
został wykonany. Mając na uwadze 
ograniczenie prawa własności, jakie 
powoduje nakaz zamrożenia, takie 
tymczasowe środki należy utrzymywać nie 
dłużej niż jest to konieczne do 
zagwarantowania dostępności mienia w 
przypadku możliwej konfiskaty na 
późniejszym etapie. Może to wymagać 

(15) Osoby podejrzane lub oskarżone 
często ukrywają mienie przez cały okres 
trwania postępowania karnego. W wyniku 
tego nie można wykonać nakazów 
konfiskaty, a osoby, której mienie powinno 
być objęte konfiskatą, mogą nadal z niego 
korzystać po odbyciu wyroku. Konieczne 
jest zatem umożliwienie określenia 
dokładnego zakresu mienia, które ma 
zostać poddane konfiskacie nawet po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego, w celu umożliwienia pełnego 
wykonania nakazu konfiskaty w sytuacji, 
gdy na początkowym etapie nie wykryto 
żadnego mienia lub wykryte mienie nie 
było wystarczające, a nakaz konfiskaty nie 
został wykonany. Mając na uwadze 
ograniczenie prawa własności, jakie 
powoduje nakaz zamrożenia, takie 
tymczasowe środki należy utrzymywać nie 
dłużej niż jest to konieczne do 
zagwarantowania dostępności mienia w 
przypadku możliwej konfiskaty na 
późniejszym etapie. Może to wymagać w 
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systematycznego monitorowania przez sąd, 
aby zagwarantować, że cel ochrony przed 
rozproszeniem mienia nadal pozostaje 
aktualny.

razie konieczności monitorowania przez 
sąd, aby zagwarantować, że cel ochrony 
przed rozproszeniem mienia nadal 
pozostaje aktualny.

Or. en

Poprawka 54
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Mienie zamrożone do celów 
konfiskaty w późniejszym terminie 
powinno być należycie zarządzane w taki 
sposób, aby nie doprowadzić do utraty jego 
wartości rynkowej. W celu 
zminimalizowania takich strat państwa 
członkowskie powinny podjąć konieczne 
środki, w tym obejmujące sprzedaż lub 
przekazanie mienia. W celu należytego 
zarządzania zamrożonym mieniem przed 
konfiskatą oraz zachowania jego wartości 
podczas oczekiwania na decyzję sądu, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
stosowne środki, takie jest ustanowienie 
krajowych scentralizowanych biur ds. 
zarządzania mieniem lub równoważnych 
organów (np. w przypadku gdy takie 
funkcje są zdecentralizowane).

(16) Mienie zamrożone do celów 
konfiskaty w późniejszym terminie 
powinno być należycie zarządzane w taki 
sposób, aby nie doprowadzić do utraty jego 
wartości rynkowej, aby zachęcać do jego 
społecznego wykorzystania oraz uniknąć 
ryzyka dalszej infiltracji przestępczej.  W 
tym celu przydatne byłoby rozważenie 
utworzenia europejskiego funduszu 
koncentrującego część skonfiskowanego 
w państwach członkowskich mienia. Taki 
fundusz powinien być otwarty dla 
projektów pilotażowych przygotowanych 
przez obywateli europejskich, 
stowarzyszenia, zrzeszenia organizacje 
pozarządowe oraz wszelkie inne 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, aby zachęcać do 
skutecznego społecznego wykorzystania 
skonfiskowanego mienia oraz rozszerzać 
funkcje demokratyczne Unii Europejskiej.
W celu zminimalizowania takich strat oraz 
wspierania celów o charakterze 
społecznym państwa członkowskie 
powinny podjąć konieczne środki, w tym 
obejmujące sprzedaż lub przekazanie 
mienia. W celu należytego zarządzania 
zamrożonym mieniem przed konfiskatą 
oraz zachowania jego wartości podczas 
oczekiwania na decyzję sądu, państwa 
członkowskie powinny podjąć stosowne 
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środki, takie jest ustanowienie krajowych 
scentralizowanych biur ds. zarządzania 
mieniem lub równoważnych organów (np. 
w przypadku gdy takie funkcje są 
zdecentralizowane).

Or. en

Poprawka 55
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Mienie zamrożone do celów 
konfiskaty w późniejszym terminie 
powinno być należycie zarządzane w taki 
sposób, aby nie doprowadzić do utraty jego 
wartości rynkowej. W celu 
zminimalizowania takich strat państwa 
członkowskie powinny podjąć konieczne 
środki, w tym obejmujące sprzedaż lub
przekazanie mienia. W celu należytego 
zarządzania zamrożonym mieniem przed 
konfiskatą oraz zachowania jego wartości 
podczas oczekiwania na decyzję sądu, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
stosowne środki, takie jest ustanowienie 
krajowych scentralizowanych biur ds. 
zarządzania mieniem lub równoważnych 
organów (np. w przypadku gdy takie 
funkcje są zdecentralizowane).

(16) Mienie zamrożone do celów 
konfiskaty w późniejszym terminie 
powinno być należycie zarządzane w taki 
sposób, aby nie doprowadzić do utraty jego 
wartości rynkowej. W celu 
zminimalizowania takich strat państwa 
członkowskie powinny podjąć konieczne 
środki, w tym obejmujące przekazanie 
mienia. W celu należytego zarządzania 
zamrożonym mieniem przed konfiskatą 
oraz zachowania jego wartości podczas 
oczekiwania na decyzję sądu, państwa 
członkowskie muszą podjąć wszelkie
stosowne środki, prawne lub o innym 
charakterze, takie jest ustanowienie 
krajowych scentralizowanych biur ds. 
zarządzania mieniem lub równoważnych 
organów (np. w przypadku gdy takie 
funkcje są zdecentralizowane).

Or. it

Poprawka 56
Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Mienie zamrożone do celów 
konfiskaty w późniejszym terminie 
powinno być należycie zarządzane w taki 
sposób, aby nie doprowadzić do utraty jego 
wartości rynkowej. W celu 
zminimalizowania takich strat państwa 
członkowskie powinny podjąć konieczne 
środki, w tym obejmujące sprzedaż lub 
przekazanie mienia. W celu należytego 
zarządzania zamrożonym mieniem przed 
konfiskatą oraz zachowania jego wartości 
podczas oczekiwania na decyzję sądu, 
państwa członkowskie powinny podjąć 
stosowne środki, takie jest ustanowienie 
krajowych scentralizowanych biur ds. 
zarządzania mieniem lub równoważnych 
organów (np. w przypadku gdy takie 
funkcje są zdecentralizowane).

(16) Mienie zamrożone do celów 
konfiskaty w późniejszym terminie 
powinno być należycie zarządzane w taki 
sposób, aby nie doprowadzić do utraty jego 
wartości rynkowej i utrzymać poziom 
zatrudnienia. W celu zminimalizowania 
takich strat państwa członkowskie powinny 
podjąć konieczne środki, w tym 
obejmujące sprzedaż lub przekazanie 
mienia. W celu należytego zarządzania 
zamrożonym mieniem przed konfiskatą 
oraz zachowania jego wartości podczas 
oczekiwania na decyzję sądu, państwa 
członkowskie powinny podjąć stosowne 
środki, takie jest ustanowienie krajowych 
scentralizowanych biur ds. zarządzania 
mieniem lub równoważnych organów (np. 
w przypadku gdy takie funkcje są 
zdecentralizowane).

Or. it

Poprawka 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Aby społeczeństwo obywatelskie 
mogło konkretnie dostrzegać skuteczność 
działań państw członkowskich na rzecz 
zwalczania przestępczości zorganizowanej, 
w tym o charakterze mafijnym, oraz by 
korzyści z działalności przestępczej mogły 
być skutecznie odbierane przestępcom, 
konieczne jest przyjęcie wspólnych 
środków, aby uniknąć sytuacji, w której 
organizacje przestępcze mają dostęp do 
nielegalnie zdobytej własności. Najlepsze 
praktyki stosowane w kilku państwach 
członkowskich pokazały, że skuteczne 
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narzędzia obejmują: zarządzanie i 
administrowanie przez biura ds. 
zarządzania mieniem(AMO) lub inne 
podobne mechanizmy oraz 
wykorzystywanie skonfiskowanego mienia 
w projektach mających na celu zwalczanie 
przestępczości i zapobieganie jej, lub dla 
innych celów instytucjonalnych, 
publicznych lub społecznych.

Or. en

Poprawka 58
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Skonfiskowane dochody pochodzące 
z działalności przestępczej powinny być 
przeznaczane na cele służące dobru 
publicznemu i cele społeczne.

Or. de

Poprawka 59
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Poprzez wykorzystywanie 
skonfiskowanego mienia do celów 
społecznych promuje się i wspiera 
upowszechnianie kultury praworządności, 
udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i 
działania na rzecz walki z przestępczością 
zorganizowaną, aktywując w ten sposób 
pozytywne mechanizmy na rzecz 
społeczności i rozwoju społeczno-



AM\923342PL.doc 25/83 PE498.052v02-00

PL

gospodarczego danego obszaru, które 
mogą być również wdrażane za 
pośrednictwem organizacji 
pozarządowych i przy zastosowaniu 
obiektywnych kryteriów.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystanie odzyskanego mienia pochodzącego z przestępstwa do celów użyteczności 
publicznej zostało już wprowadzone tytułem próby w niektórych państwach członkowskich i 
odniosło pozytywny wpływ z punktu widzenia społecznego oraz walki ze zjawiskami 
przestępczymi.

Poprawka 60
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niewiele jest wiarygodnych źródeł 
danych dotyczących zamrożenia i 
konfiskaty korzyści pochodzących z 
działalności przestępczej. Aby umożliwić 
ocenę niniejszej dyrektywy, konieczne jest 
zebranie minimalnego zestawu stosownych 
porównywalnych danych statystycznych 
dotyczących wykrywania mienia, działań 
sądowych oraz rozporządzania mieniem.

(17) Niewiele jest wiarygodnych źródeł 
danych dotyczących zamrożenia i 
konfiskaty korzyści pochodzących z 
działalności przestępczej. Aby umożliwić 
ocenę niniejszej dyrektywy, konieczne jest 
zebranie minimalnego zestawu stosownych 
porównywalnych danych statystycznych 
dotyczących wykrywania mienia, działań 
sądowych oraz rozporządzania mieniem, 
stosując przy tym zasadę 
proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niewiele jest wiarygodnych źródeł 
danych dotyczących zamrożenia i 
konfiskaty korzyści pochodzących z 
działalności przestępczej. Aby umożliwić 
ocenę niniejszej dyrektywy, konieczne jest 
zebranie minimalnego zestawu stosownych 
porównywalnych danych statystycznych 
dotyczących wykrywania mienia, działań 
sądowych oraz rozporządzania mieniem.

(17) Niewiele jest wiarygodnych źródeł 
danych dotyczących zamrożenia i 
konfiskaty korzyści pochodzących z 
działalności przestępczej. Aby umożliwić 
ocenę niniejszej dyrektywy, konieczne jest 
zebranie minimalnego zestawu stosownych 
porównywalnych danych statystycznych 
dotyczących wykrywania mienia, działań 
sądowych oraz zarządzania i
rozporządzania mieniem.

Or. en

Poprawka 62
Mario Borghezio

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Niewiele jest wiarygodnych źródeł 
danych dotyczących zamrożenia i 
konfiskaty korzyści pochodzących z 
działalności przestępczej. Aby umożliwić 
ocenę niniejszej dyrektywy, konieczne jest 
zebranie minimalnego zestawu 
stosownych porównywalnych danych 
statystycznych dotyczących wykrywania 
mienia, działań sądowych oraz 
rozporządzania mieniem.

(17) Niewiele jest wiarygodnych źródeł 
danych dotyczących zamrożenia 
i konfiskaty korzyści pochodzących 
z działalności przestępczej. Aby umożliwić 
ocenę niniejszej dyrektywy, konieczne jest 
zebranie odpowiedniego zestawu 
stosownych porównywalnych danych 
statystycznych dotyczących wykrywania 
mienia, działań sądowych oraz 
rozporządzania mieniem.

Or. it

Poprawka 63
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 a preambuły (nowy)



AM\923342PL.doc 27/83 PE498.052v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Należy prowadzić rejestr wartości 
mienia przeznaczonego do wykorzystania 
na rzecz ofiar przestępstw, które 
ucierpiały pośrednio lub bezpośrednio.

Or. en

Poprawka 64
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z 
prawami podstawowymi i przestrzega 
zasad uznanych w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a w 
szczególności prawa własności, prawa do 
poszanowania życia rodzinnego i 
prywatnego, prawa do ochrony danych 
osobowych, prawa do skutecznego środka 
prawnego i rzetelnego procesu sądowego, 
zasady domniemania niewinności oraz 
prawa do obrony, zakazu ponownego 
sądzenia lub karania w postępowaniu 
karnym za czyn zabroniony pod groźbą 
kary oraz zasad legalności i 
proporcjonalności kar do czynów 
zabronionych pod groźbą kary. Niniejsza 
dyrektywa powinna być wykonywana 
zgodnie z tymi prawami i zasadami.

(18) Niniejsza dyrektywa jest zgodna 
z prawami podstawowymi i przestrzega 
zasad uznanych w europejskiej konwencji 
praw człowieka i orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, a w szczególności 
prawa własności, prawa do poszanowania 
życia rodzinnego i prywatnego, prawa do 
ochrony danych osobowych, prawa do 
skutecznego środka prawnego i rzetelnego 
procesu sądowego, zasady domniemania 
niewinności oraz prawa do obrony, zakazu 
ponownego sądzenia lub karania 
w postępowaniu karnym za czyn 
zabroniony pod groźbą kary oraz zasad 
legalności i proporcjonalności kar do 
czynów zabronionych pod groźbą kary. 
Niniejsza dyrektywa powinna być 
wykonywana zgodnie z tymi prawami i 
zasadami.

Or. en

Poprawka 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Niektóre państwa członkowskie z 
powodzeniem stosują już konfiskatę bez 
uprzedniego wyroku skazującego. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka 
nigdy nie uznał bowiem nigdy za łamanie 
praw podstawowych, zapisanych w Karcie 
praw podstawowych Unii Europejskiej i w 
europejskiej konwencji praw człowieka, 
faktu zastosowania wobec osób fizycznych 
środka polegającego na konfiskacie 
mienia.

Or. en

Poprawka 66
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Środki ustanowione niniejszą 
dyrektywą mają znaczący wpływ na prawa 
przysługujące nie tylko osobom 
podejrzanym lub oskarżonym, lecz także 
osobom trzecim nieobjętym 
postępowaniem sądowym. W związku z 
tym, aby zagwarantować przestrzeganie 
praw podstawowych tych osób podczas 
stosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, konieczne jest ustanowienie 
szczególnych zabezpieczeń oraz środków 
prawnych.

(19) Środki ustanowione niniejszą 
dyrektywą mają znaczący wpływ na prawa 
przysługujące nie tylko osobom 
podejrzanym lub oskarżonym, lecz także 
osobom trzecim nieobjętym 
postępowaniem sądowym. W związku z 
tym, aby zagwarantować przestrzeganie 
praw podstawowych tych osób podczas 
stosowania przepisów niniejszej 
dyrektywy, konieczne jest ustanowienie 
wszelkich koniecznych zabezpieczeń oraz 
środków prawnych.

Or. en
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Poprawka 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
mianowicie ułatwienie konfiskaty mienia w 
sprawach karnych, nie może być 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, zaś działanie Unii 
zapewni lepsze jego osiągnięcie, Unia 
może przyjąć środki zgodne z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
samym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co konieczne do 
osiągnięcia wspomnianego celu.

(20) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, 
mianowicie ułatwienie konfiskaty mienia, 
nie może być osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa 
członkowskie, zaś działanie Unii zapewni 
lepsze jego osiągnięcie, Unia może przyjąć 
środki zgodne z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu o Unii 
Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
samym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co konieczne do 
osiągnięcia wspomnianego celu.

Or. en

Poprawka 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne 
zasady dotyczące zamrażania mienia w 
celu ewentualnej konfiskaty w 
późniejszym terminie oraz zasady 
dotyczące konfiskaty mienia pochodzącego 
z działalności przestępczej.

Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne 
zasady dotyczące zajęcia lub zamrażania 
mienia w celu ewentualnej konfiskaty w 
późniejszym terminie, zasady dotyczące 
konfiskaty mienia pochodzącego z 
działalności przestępczej bez uprzedniego 
wyroku skazującego oraz dotyczące 
zarządzania i rozporządzania 
skonfiskowanym mieniem.

Or. en
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Poprawka 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla 
postępowania sądowego, które państwa 
członkowskie mogą przeprowadzić w celu 
pozbawienia sprawcy przedmiotowego 
mienia.

Or. en

Poprawka 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „korzyści” oznaczają każdą korzyść 
majątkową pochodzącą z przestępstwa. 
mogą one przybierać każdą formę 
własności i obejmują wszelkie 
inwestowanie lub wszelką transformację 
korzyści bezpośrednich przez osobę 
podejrzaną lub oskarżoną oraz wszelkie 
cenne korzyści;

(1) „korzyści” oznaczają każdą 
bezpośrednią korzyść majątkową 
pochodzącą z przestępstwa. mogą one 
przybierać każdą formę własności i 
obejmują wszelkie inwestowanie lub 
wszelką transformację korzyści 
bezpośrednich przez osobę podejrzaną lub 
oskarżoną oraz wszelkie cenne korzyści;

Or. en

Poprawka 71
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „korzyści” oznaczają każdą korzyść (1) „korzyści” oznaczają każdą 
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majątkową pochodzącą z przestępstwa. 
mogą one przybierać każdą formę 
własności i obejmują wszelkie 
inwestowanie lub wszelką transformację 
korzyści bezpośrednich przez osobę 
podejrzaną lub oskarżoną oraz wszelkie 
cenne korzyści;

bezpośrednią korzyść majątkową 
pochodzącą z przestępstwa. mogą one 
przybierać każdą formę własności i 
obejmują wszelkie inwestowanie lub 
wszelką transformację korzyści 
bezpośrednich przez osobę podejrzaną lub 
oskarżoną oraz wszelkie cenne korzyści;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja korzyści jako „każdej korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa” jest raczej 
dwuznaczna i mało precyzyjna oraz nie pozwala na spójną, jednolitą ocenę korzyści 
majątkowej, którą należy skonfiskować. Może to prowadzić do znacznych różnic w ocenie 
kwoty podlegającej konfiskacie.  Jedne państwa członkowskie mogą konfiskować korzyści 
pochodzące z przestępstw należące do pełnomocnika, zaś inne mogą również konfiskować 
korzyści z działalności późniejszej, ale już nieprzestępczej.

Poprawka 72
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „korzyści” oznaczają każdą korzyść 
majątkową pochodzącą z przestępstwa. 
mogą one przybierać każdą formę 
własności i obejmują wszelkie 
inwestowanie lub wszelką transformację 
korzyści bezpośrednich przez osobę 
podejrzaną lub oskarżoną oraz wszelkie 
cenne korzyści;

(1) „korzyści” oznaczają każdą korzyść 
majątkową pochodzącą bezpośrednio lub 
pośrednio z przestępstwa. mogą one 
przybierać każdą formę własności i 
obejmują wszelkie inwestowanie lub 
wszelką transformację korzyści 
bezpośrednich przez osobę podejrzaną lub 
oskarżoną oraz wszelkie cenne korzyści;

Or. pl

Poprawka 73
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „korzyści” oznaczają każdą korzyść 
majątkową pochodzącą z przestępstwa. 
mogą one przybierać każdą formę 
własności i obejmują wszelkie 
inwestowanie lub wszelką transformację 
korzyści bezpośrednich przez osobę 
podejrzaną lub oskarżoną oraz wszelkie 
cenne korzyści;

(1) „korzyści” oznaczają każdą pośrednią 
lub bezpośrednią korzyść majątkową 
pochodzącą z przestępstwa. mogą one 
przybierać każdą formę własności i 
obejmują wszelkie inwestowanie lub 
wszelką transformację korzyści 
bezpośrednich przez osobę podejrzaną lub 
oskarżoną oraz wszelkie cenne korzyści;

Or. en

Poprawka 74
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „mienie” oznacza mienie każdego 
rodzaju, zarówno materialne, jak i 
niematerialne, ruchome lub nieruchome, 
oraz dokumenty lub instrumenty prawne 
dowodzące tytułu do takiego mienia lub 
udziału w tym mieniu,

(2) „mienie” oznacza mienie każdego 
rodzaju, zarówno materialne, jak i 
niematerialne, ruchome lub nieruchome, 
oraz dokumenty lub instrumenty prawne 
dowodzące tytułu do takiego mienia lub 
udziału w tym mieniu, a także mienie 
które weszło w skład małżeńskiej 
wspólności majątkowej

Or. pl

Poprawka 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „konfiskata” oznacza karę lub środek 
orzeczony przez sąd, powodujący 
ostateczne pozbawienie mienia w wyniku 

(4) „konfiskata” oznacza środek orzeczony 
przez sąd, powodujący ostateczne 
pozbawienie mienia w wyniku 
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postępowania dotyczącego przestępstwa, postępowania dotyczącego przestępstwa,

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „konfiskata” oznacza karę lub środek 
orzeczony przez sąd, powodujący 
ostateczne pozbawienie mienia w wyniku 
postępowania dotyczącego przestępstwa,

(4) „konfiskata” oznacza środek orzeczony 
przez sąd na podstawie wyroku lub w 
wyniku postępowania karnego, 
powodujący ostateczne pozbawienie 
mienia,

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „konfiskata” oznacza karę lub środek 
orzeczony przez sąd, powodujący 
ostateczne pozbawienie mienia w wyniku 
postępowania dotyczącego przestępstwa,

(4) „konfiskata” oznacza karę lub środek 
orzeczony przez sąd, powodujący 
ostateczne pozbawienie mienia w wyniku 
postępowania,
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Or. en

Poprawka 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „zamrożenie” oznacza tymczasowy
zakaz przeniesienia, zniszczenia, 
przekształcenia, przemieszczenia mienia 
lub dysponowania nim lub tymczasowe 
przejęcie opieki lub kontroli nad mieniem,

(5) „zamrożenie” lub zajęcie oznacza 
tymczasowy zakaz przeniesienia, 
zniszczenia, przekształcenia, 
przemieszczenia mienia lub dysponowania 
nim lub tymczasowe przejęcie opieki lub 
kontroli nad mieniem,

Or. en

Poprawka 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) oraz wszelkimi innymi instrumentami 
prawnymi, o ile instrumenty te będą 
stanowić wyraźnie, że niniejsza dyrektywa 
ma zastosowanie do przestępstw w nich 
wymienionych,

Or. en

Poprawka 80
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 – litera k a) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) oraz wszelkimi innymi przyszłymi 
instrumentami prawnymi obejmującymi 
przestępstwa ujednolicone w obrębie UE,  

Or. en

Poprawka 81
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „osoba dotknięta zamrożeniem lub 
konfiskatą mienia” oznacza każdą osobę, 
której bezpośrednio dotyczy zamrożenie 
lub konfiskata mienia osoby oskarżonej 
lub skazanej;

Or. en

Poprawka 82
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu
konfiskaty, w całości lub części, narzędzi i 
korzyści pochodzących z przestępstwa po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu w 
całości konfiskaty narzędzi i korzyści 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu 
ostatecznego wyroku skazującego.

Or. ro
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Poprawka 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu
konfiskaty, w całości lub części, narzędzi i 
korzyści pochodzących z przestępstwa po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia 
organom sądowym konfiskaty, w całości 
lub części, narzędzi i korzyści 
pochodzących z przestępstwa lub 
własności której wartość odpowiada takim 
narzędziom i korzyściom pod warunkiem  
wydania ostatecznego wyroku 
skazującego.

Or. en

Poprawka 84
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu
konfiskaty, w całości lub części, narzędzi i 
korzyści pochodzących z przestępstwa po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia 
organom sądowym konfiskaty, w całości 
lub części, narzędzi i korzyści 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu 
ostatecznego wyroku skazującego.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu
konfiskaty, w całości lub części, narzędzi i 
korzyści pochodzących z przestępstwa po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia 
organowi sądowemu lub organowi 
sądowemu działającemu w oparciu o 
nakaz sądowy konfiskaty, w całości lub 
części, narzędzi i korzyści pochodzących z 
przestępstwa po wydaniu ostatecznego 
wyroku skazującego.

Or. de

Poprawka 86
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, narzędzi i
korzyści pochodzących z przestępstwa po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, narzędzi, 
mienia lub korzyści pochodzących z 
przestępstwa po wydaniu ostatecznego 
wyroku skazującego.

Or. it

Poprawka 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty mienia w wartości 
odpowiadającej wartości zysków 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu 

skreślony
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ostatecznego wyroku skazującego.

Or. en

Poprawka 88
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu
konfiskaty mienia w wartości 
odpowiadającej wartości zysków 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu 
ostatecznego wyroku skazującego.

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia 
wyłącznie organom sądowym, w 
przypadkach gdy konfiskata, o której 
mowa w ust. 1 jest niemożliwa, konfiskaty 
mienia w wartości odpowiadającej 
wartości zysków pochodzących z 
przestępstwa po wydaniu ostatecznego 
wyroku skazującego, jeżeli nie jest 
możliwa konfiskata, o której mowa w ust. 
1.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu
konfiskaty mienia w wartości 
odpowiadającej wartości zysków 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu 
ostatecznego wyroku skazującego.

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do tego, aby w sytuacji, 
gdy konfiskata zgodnie z ust. 1 jest 
niemożliwa, umożliwić organowi 
sądowemu lub organowi sądowemu 
działającemu w oparciu o nakaz sądowy, 
odpowiednio do ich właściwych 
uprawnień, konfiskatę mienia w wartości 
odpowiadającej wartości zysków 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu 
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ostatecznego wyroku skazującego.

Or. de

Poprawka 90
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty mienia w wartości 
odpowiadającej wartości zysków 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu
ostatecznego wyroku skazującego.

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty mienia w wartości 
równoważnej wartości produktów, 
korzyści lub zysków pochodzących z 
przestępstwa po wydaniu ostatecznego 
wyroku skazującego.

Or. it

Poprawka 91
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty mienia w wartości 
odpowiadającej wartości zysków 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu 
ostatecznego wyroku skazującego.

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty mienia w wartości 
odpowiadającej wartości zysków 
pochodzących z przestępstwa po wydaniu 
ostatecznego wyroku skazującego. 
Konfiskaty mienia nie orzeka się w całości 
lub w części, jeżeli korzyść majątkowa lub 
jej równowartość podlega zwrotowi 
pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

Or. pl
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Poprawka 92
Zbigniew Ziobro

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W razie skazania za przestępstwo, z 
którego popełnienia sprawca osiągnął, 
chociażby pośrednio, korzyść majątkową 
znacznej wartości, uważa się, że mienie, 
które sprawca objął we władanie lub do 
którego uzyskał jakikolwiek tytuł w czasie 
popełnienia przestępstwa lub po jego 
popełnieniu, do chwili wydania chociażby 
nieprawomocnego wyroku, stanowi 
korzyść majątkową uzyskaną z 
popełnienia przestępstwa, chyba że 
sprawca lub inna zainteresowana osoba 
wykaże legalność pochodzenia mienia i 
środków służących do jego nabycia. 

Or. pl

Poprawka 93
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie 
podejmuje wszelkie konieczne działania, 
aby umożliwić organom sądowym, w 
przypadku braku wyroku skazującego, 
skonfiskowanie mienia osoby podejrzanej, 
jeżeli sąd stwierdzi, że uwzględniając 
zasadę prawdopodobieństwa można 
uznać, że mienie osoby podejrzanej w 
sposób pośredni lub bezpośredni stanowi 
korzyści z działalności przestępczej lub jest 
przeznaczone na działalność przestępczą. 

Or. en



AM\923342PL.doc 41/83 PE498.052v02-00

PL

Poprawka 94
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie 
podejmuje wszelkie konieczne działania, 
aby umożliwić organom sądowym, w 
przypadku braku wyroku skazującego, 
skonfiskowanie narzędzi i korzyści 
uzyskanych w wyniku postępowania, które 
według przepisów prawa karnego jest 
niezgodne z prawem karnym, jeżeli sąd 
uzna, uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, że miał miejsce 
domniemany czyn bezprawny. Przepis ten 
nie odnosi się do państw członkowskich, 
które już posiadają uprawnienia cywilne 
do konfiskaty umożliwiające konfiskatę 
bez uprzedniego wyroku skazującego. 

Or. en

Uzasadnienie

Uznanie istnienia w niektórych państwach członkowskich cywilnych uprawnień do konfiskaty 
niezwiązanych z postępowaniem sądowym.

Poprawka 95
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3 a
Roszczenie odszkodowawcze

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do zagwarantowania 
uwzględnienia roszczeń 
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odszkodowawczych osób pokrzywdzonych.

Or. de

Poprawka 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty, sąd 
uzna za znacznie bardziej 
prawdopodobne, że osoba skazana 
uzyskała dane mienie prowadząc podobną 
działalność przestępczą, a nie inną 
działalność.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia 
właściwym organom konfiskaty, w całości 
lub części, mienia należącego do osoby 
skazanej za popełnienie przestępstwa w 
przypadku gdy, w oparciu o szczególne 
fakty, jak to że wartość mienia jest 
nieproporcjonalna do legalnych 
dochodów osoby skazanej, sąd uzna,  
uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, że przedmiotowe 
mienie zostało zdobyte w sposób 
niezgodny z prawem.

Or. en

Poprawka 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty, sąd 
uzna za znacznie bardziej 
prawdopodobne, że osoba skazana 

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty oraz po 
pełnym wykorzystaniu wszystkich 
dowodów, sąd jest przekonany, że osoba 



AM\923342PL.doc 43/83 PE498.052v02-00

PL

uzyskała dane mienie prowadząc podobną 
działalność przestępczą, a nie inną 
działalność.

skazana uzyskała dane mienie prowadząc 
podobną działalność przestępczą, a nie 
inną działalność.

Or. en

Poprawka 98
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty, sąd 
uzna za znacznie bardziej prawdopodobne, 
że osoba skazana uzyskała dane mienie 
prowadząc podobną działalność 
przestępczą, a nie inną działalność.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu w 
całości konfiskaty mienia należącego do 
osoby skazanej za popełnienie 
przestępstwa w przypadku gdy, w oparciu 
o szczególne fakty, sąd uzna, że osoba 
skazana uzyskała dane mienie, prowadząc 
podobną działalność przestępczą, a nie 
inną działalność.

Or. ro

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty, sąd 
uzna za znacznie bardziej 
prawdopodobne, że osoba skazana 
uzyskała dane mienie prowadząc podobną 
działalność przestępczą, a nie inną 

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty i po 
wyczerpaniu wszystkich środków 
dowodowych, sąd poweźmie przekonanie, 
że osoba skazana uzyskała dane mienie 
prowadząc podobną działalność 



PE498.052v02-00 44/83 AM\923342PL.doc

PL

działalność. przestępczą, a nie inną działalność.

Or. de

Uzasadnienie

Mając na uwadze prawo własności, konfiskata bez wyroku skazującego musi podlegać ściśle 
normom konstytucyjnym. Konfiskata jest zgodna z konstytucją, jeżeli po zebraniu i ocenie 
wyczerpujących materiałów dowodowych sędzia jest przekonany o przestępczym pochodzeniu 
przedmiotu. Nie jest przy tym konieczne ustalenie konkretnego czynu zabronionego, z którego 
pochodzi przedmiot. Sędzia musi być jednak co najmniej przekonany o przestępczym 
pochodzeniu mienia.

Poprawka 100
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty, sąd 
uzna za znacznie bardziej 
prawdopodobne, że osoba skazana 
uzyskała dane mienie prowadząc podobną 
działalność przestępczą, a nie inną 
działalność.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty oraz po 
pełnym wykorzystaniu wszystkich 
dowodów, sąd jest przekonany, że osoba 
skazana uzyskała dane mienie prowadząc 
podobną działalność przestępczą, a nie 
inną działalność.

Or. en

Poprawka 101
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
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środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty, sąd 
uzna za znacznie bardziej prawdopodobne, 
że osoba skazana uzyskała dane mienie
prowadząc podobną działalność 
przestępczą, a nie inną działalność.

środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty, w całości lub części, mienia 
należącego do osoby skazanej za 
popełnienie przestępstwa w przypadku 
gdy, w oparciu o szczególne fakty, sąd 
uzna za znacznie bardziej prawdopodobne, 
że mienie będące w posiadaniu osoby 
skazanej pochodzi z nielegalnych źródeł.

Or. fr

Poprawka 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, które 
mogłoby doprowadzić do wydania wyroku 
skazującego, gdyby osoba podejrzana lub 
oskarżona była w stanie wziąć udział w 
postępowaniu sądowym, w przypadku gdy:

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, jeżeli sąd, 
w oparciu o szczególne fakty i po pełnym 
wykorzystaniu wszystkich dowodów, jest 
przekonany, że przeprowadzenie
postępowania doprowadziłoby do wydania 
wyroku skazującego, gdyby osoba 
podejrzana lub oskarżona była w stanie 
wziąć udział w postępowaniu sądowym, w 
przypadku gdy:

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, które 
mogłoby doprowadzić do wydania wyroku 
skazującego, gdyby osoba podejrzana lub 
oskarżona była w stanie wziąć udział w 
postępowaniu sądowym, w przypadku gdy:

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, jeżeli w 
oparciu o szczególne fakty i po 
wyczerpaniu wszystkich środków 
dowodowych, sąd poweźmie przekonanie, 
że osoba podejrzana lub oskarżona, gdyby 
doszło do postępowania, zostałaby 
skazana, co jest jednak niemożliwe, 
ponieważ:

Or. de

Uzasadnienie

Mając na uwadze prawo własności, konfiskata bez wyroku skazującego musi podlegać ściśle 
normom konstytucyjnym. Konfiskata jest zgodna z konstytucją, jeżeli po zebraniu i ocenie 
wyczerpujących materiałów dowodowych sędzia jest przekonany, że przedmiot pochodzi z 
działalności przestępczej. Nie jest przy tym konieczne ustalenie szczególnego czynu 
zabronionego, z którego pochodzi przedmiot. Sędzia musi być jednak co najmniej przekonany 
o przestępczym pochodzeniu mienia.

Poprawka 104
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, które 
mogłoby doprowadzić do wydania wyroku 
skazującego, gdyby osoba podejrzana lub 
oskarżona była w stanie wziąć udział w 
postępowaniu sądowym, w przypadku gdy:

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, jeżeli sąd, 
w oparciu o szczególne fakty i po pełnym 
wykorzystaniu wszystkich dowodów, jest 
przekonany, że przeprowadzenie
postępowania doprowadziłoby do wydania 
wyroku skazującego, gdyby osoba 
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podejrzana lub oskarżona była w stanie 
wziąć udział w postępowaniu sądowym, w 
przypadku gdy:

Or. en

Poprawka 105
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, które
mogłoby doprowadzić do wydania wyroku 
skazującego, gdyby osoba podejrzana lub 
oskarżona była w stanie wziąć udział w 
postępowaniu sądowym, w przypadku gdy:

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, jeżeli 
organ sądowy uzyskał pewność na 
podstawie materiałów dowodowych, że
mogłoby ono doprowadzić do wydania 
wyroku skazującego, gdyby osoba 
podejrzana lub oskarżona była w stanie 
wziąć udział w postępowaniu sądowym,:

Or. fr

Poprawka 106
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, które 
mogłoby doprowadzić do wydania wyroku 

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia mu 
konfiskaty korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa bez 
uprzedniego wyroku skazującego, po 
przeprowadzeniu postępowania, które 
mogłoby doprowadzić do wydania wyroku 
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skazującego, gdyby osoba podejrzana lub 
oskarżona była w stanie wziąć udział w 
postępowaniu sądowym, w przypadku gdy:

skazującego, gdyby osoba podejrzana lub 
oskarżona była w stanie wziąć udział w 
postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu, w przypadku gdy:

Or. en

Poprawka 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie podejmuje 
konieczne kroki umożliwiające organom 
sądowym konfiskatę mienia należącego do 
osoby niezdolnej do uzasadnienia jego 
legalnego pochodzenia, jeżeli sąd uzna –
na podstawie szczególnych okoliczności i 
przy poszanowaniu prawa do obrony i 
działania w dobrej wierze osób trzecich –
że mienie to pochodzi z działalności 
przestępczej domniemanie związanej z tą 
osobą.

Or. en

Poprawka 108
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dalsze postępowanie nie jest możliwe na 
skutek śmierci lub chronicznej choroby 
osoby podejrzanej lub oskarżonej; lub

skreślony

Or. en
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Poprawka 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dalsze postępowanie nie jest możliwe na 
skutek śmierci lub chronicznej choroby 
osoby podejrzanej lub oskarżonej; lub

a) dalsze postępowanie nie jest możliwe na 
skutek chronicznej choroby osoby 
podejrzanej lub oskarżonej; lub

Or. de

Uzasadnienie

Należy skreślić możliwość dokonania konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego w 
przypadku śmierci osoby podejrzanej lub oskarżonej. W przypadku śmierci przestępcy, 
oznaczałoby to bowiem dokonanie konfiskaty w odniesieniu do jego spadkobierców. Byłby to 
zatem przypadek konfiskaty w stosunku do osób trzecich zgodnie z art. 6, do której powinno 
dochodzić wyłącznie w ściśle określonych warunkach.

Poprawka 110
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dalsze postępowanie nie jest możliwe na 
skutek śmierci lub chronicznej choroby 
osoby podejrzanej lub oskarżonej; lub

a) skuteczne postępowanie nie jest 
możliwe na skutek choroby lub 
chronicznej choroby osoby podejrzanej lub 
oskarżonej, w wyniku której osoba ta nie 
jest w stanie uczestniczyć w postępowaniu 
sądowym, lub jeżeli okres obowiązującego 
terminu ustawowego wygasł ze względu 
na tę chorobę,

Or. en

Uzasadnienie

Chorobę należy ściślej zdefiniować jako taką, która uniemożliwia danej osobie wzięcie 
udziału w postępowaniu sądowym. Należy rozdzielić przypadki śmierci, choroby i ucieczki 
(patrz: inne poprawki) ze względu na różniące je okoliczności.
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Poprawka 111
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) choroba lub ucieczka osoby podejrzanej 
lub oskarżonej przed ściganiem lub 
skazaniem uniemożliwia przeprowadzenie 
skutecznego postępowania w rozsądnym 
terminie oraz niesie ze sobą poważne 
ryzyko, że takie postępowanie zostałoby 
przedawnione na skutek obowiązujących 
terminów ustawowych.

skreślona

Or. en

Poprawka 112
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) choroba lub ucieczka osoby podejrzanej
lub oskarżonej przed ściganiem lub 
skazaniem uniemożliwia przeprowadzenie 
skutecznego postępowania w rozsądnym 
terminie oraz niesie ze sobą poważne 
ryzyko, że takie postępowanie zostałoby 
przedawnione na skutek obowiązujących 
terminów ustawowych.

b) ucieczka osoby podejrzanej lub 
oskarżonej przed ściganiem lub skazaniem 
w połączeniu z niemożliwością zmuszenia 
osoby oskarżonej do powrotu na mocy 
decyzji ramowej 2002/584/WSiSW lub za 
pomocą innych środków uniemożliwia 
przeprowadzenie skutecznego 
postępowania w rozsądnym terminie oraz 
niesie ze sobą poważne ryzyko, że takie 
postępowanie zostałoby przedawnione na 
skutek obowiązujących terminów 
ustawowych.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny czynić rozsądne wysiłki na rzecz powrotu osób oskarżonych, 
wydając europejski nakaz aresztowania lub stosując inne formy współpracy europejskiej, 
zanim dokonają konfiskaty własności. Przypadki choroby i śmierci zostały uwzględnione 
oddzielnie w innych poprawkach.

Poprawka 113
Georgios Papanikolaou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) choroba lub ucieczka osoby podejrzanej 
lub oskarżonej przed ściganiem lub 
skazaniem uniemożliwia przeprowadzenie 
skutecznego postępowania w rozsądnym 
terminie oraz niesie ze sobą poważne 
ryzyko, że takie postępowanie zostałoby 
przedawnione na skutek obowiązujących 
terminów ustawowych.

b) choroba lub ucieczka osoby podejrzanej 
lub oskarżonej przed ściganiem lub 
skazaniem uniemożliwia przeprowadzenie 
skutecznego postępowania w rozsądnym 
terminie oraz niesie ze sobą poważne 
ryzyko, że takie postępowanie zostałoby 
przedawnione na skutek obowiązujących 
terminów ustawowych. Ma to 
zastosowanie do państw członkowskich, 
których prawo nie uznaje zaocznego 
wyroku za przestępstwo. 

Or. el

Poprawka 114
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) osoba podejrzana lub oskarżona 
zmarła

Or. en
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Poprawka 115
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepis ten nie odnosi się do państw 
członkowskich, które już posiadają 
uprawnienia cywilne do konfiskaty 
umożliwiające konfiskatę w tych 
przypadkach.

Or. en

Poprawka 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) korzyści przekazanych osobom trzecim
przez osobą skazaną lub w jej imieniu, lub 
przez osoby podejrzane lub oskarżone w 
okolicznościach wyszczególnionych w art. 
5, lub

a) korzyści bądź narzędzi przekazanych 
pośrednio lub bezpośrednio osobom 
trzecim albo nabytych przez osoby trzecie, 
lub

Or. en

Poprawka 117
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) korzyści przekazanych osobom trzecim 
przez osobą skazaną lub w jej imieniu, lub 
przez osoby podejrzane lub oskarżone w 
okolicznościach wyszczególnionych w art. 

a) mienia przekazanego osobom trzecim 
przez osobą skazaną lub w jej imieniu, lub 
przez osoby podejrzane lub oskarżone w 
okolicznościach wyszczególnionych w art. 
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5, lub 5, lub

Or. en

Poprawka 118
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pozostałego mienia osoby skazanej, 
które zostało przekazane osobom trzecim w 
celu uniknięcia konfiskaty mienia, którego 
wartość odpowiada tym korzyściom.

b) pozostałego mienia osoby skazanej, 
które zostało przekazane osobom trzecim 
wyłącznie po to, by uniknąć konfiskaty 
mienia, którego wartość odpowiada 
własności.

Or. en

Poprawka 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pozostałego mienia osoby skazanej, 
które zostało przekazane osobom trzecim 
w celu uniknięcia konfiskaty mienia, 
którego wartość odpowiada tym 
korzyściom.

b) pozostałego mienia, które zostało 
przekazane osobom trzecim lub nabyte 
przez osoby trzecie w celu uniknięcia 
konfiskaty mienia, którego wartość 
odpowiada tym korzyściom.

Or. en

Poprawka 120
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pozostałego mienia osoby skazanej, 
które zostało przekazane osobom trzecim 
w celu uniknięcia konfiskaty mienia, 
którego wartość odpowiada tym 
korzyściom.

b) pozostałego mienia osoby skazanej, 
które zostało przekazane osobom trzecim 
w celu uniknięcia konfiskaty mienia, 
którego wartość jest równoważna wartości 
produktów, korzyści lub zysków 
pochodzących z przestępstwa. 

Or. it

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Konfiskata korzyści lub mienia, o której 
mowa w ust. 1, jest możliwa, jeżeli mienie 
jest przedmiotem restytucji lub w 
przypadku, gdy:

2. Konfiskata korzyści lub mienia, o której 
mowa w ust. 1, jest możliwa w przypadku, 
gdy:

Or. de

Uzasadnienie

Istnienie (cywilnoprawnego) roszczenia restytucyjnego nie uzasadnia prawa do konfiskaty w 
odniesieniu do osób trzecich. Należy kategorycznie oddzielić prawo państwa do konfiskaty 
majątku uzyskanego niezgodnie z prawem od cywilnoprawnego roszczenia restytucyjnego 
osoby pokrzywdzonej; z zasady wykluczają się one wzajemnie. W każdym przypadku należy 
unikać mieszania obu roszczeń.

Poprawka 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Konfiskata korzyści lub mienia, o której 2. Konfiskata korzyści lub mienia, o której 
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mowa w ust. 1, jest możliwa, jeżeli mienie 
jest przedmiotem restytucji lub w 
przypadku, gdy:

mowa w ust. 1, jest możliwa gdy:

Or. en

Poprawka 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ocenie opartej na szczególnych 
faktach związanych z osobą skazaną, 
podejrzaną lub oskarżoną wykazano, że 
konfiskata mienia należącego do osoby 
skazanej lub osoby podejrzanej lub 
oskarżonej w okolicznościach 
wyszczególnionych w art. 5 
prawdopodobnie się nie powiedzie, lub

skreślona

Or. en

Poprawka 124
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) korzyści lub mienie zostało przekazane 
bezpłatnie lub za kwotę niższą niż ich 
wartość rynkowa, jeżeli strona trzecia:

b) korzyści lub mienie zostało przekazane 
bezpłatnie lub za kwotę niższą niż ich 
wartość rynkowa, bez uszczerbku dla 
zasady dobrej wiary strony trzeciej:

Or. it

Poprawka 125
Roberta Angelilli
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) korzyści lub mienie zostało przekazane 
bezpłatnie lub za kwotę niższą niż ich 
wartość rynkowa, jeżeli strona trzecia:

b) korzyści lub mienie zostało przekazane 
bezpłatnie lub za kwotę procentowo niższą 
niż ich wartość rynkowa, jeżeli strona 
trzecia:

Or. it

Poprawka 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) korzyści lub mienie zostało przekazane 
bezpłatnie lub za kwotę niższą niż ich 
wartość rynkowa, jeżeli strona trzecia:

b) korzyści lub mienie zostało przekazane 
bezpłatnie lub za kwotę znacznie niższą 
niż ich wartość rynkowa;

Or. en

Poprawka 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) w odniesieniu do korzyści, osoba 
trzecia wiedziała o nielegalnym źródle ich 
pochodzenia, lub nawet jeżeli o tym nie 
wiedziała, osoba rozsądna będąca na jej 
miejscu podejrzewałaby, w oparciu o 
konkretne fakty lub okoliczności, że 
mienie pochodzi z nielegalnego źródła;

Or. en
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Poprawka 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) w odniesieniu do pozostałego mienia, 
osoba trzecia wiedziała, że było ono 
przekazane w celu uniknięcia konfiskaty 
mienia o wartości, która odpowiada 
korzyściom, lub nawet jeżeli o tym nie 
wiedziała, osoba rozsądna będąca na jej 
miejscu podejrzewałaby, w oparciu o 
konkretne fakty lub okoliczności, że 
mienie zostało przekazane w celu 
uniknięcia konfiskaty.

Or. en

Poprawka 129
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) w odniesieniu do korzyści, wiedziała o 
nielegalnym źródle ich pochodzenia, lub 
nawet jeżeli o tym nie wiedziała, osoba 
rozsądna będąca na jej miejscu 
podejrzewałaby, w oparciu o konkretne 
fakty lub okoliczności, że mienie pochodzi 
z nielegalnego źródła;

(i) w odniesieniu do korzyści, wiedziała o 
nielegalnym źródle ich pochodzenia;

Or. it

Poprawka 130
Zbigniew Ziobro
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b) – podpunkt (ii) - punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Uważa się, że osoba fizyczna, która jest 
osobą najbliższą dla sprawcy, wie, że 
mienie stanowi korzyść majątkową 
pochodzącą z przestępstwa, a w przypadku 
podmiotów gospodarczych, jeżeli sprawca 
lub osoba mu najbliższa wchodziła w 
skład organów osoby prawnej albo była 
uprawniona do kierowania lub 
reprezentowania jednostki organizacyjnej 
w chwili nabycia. 

Or. pl

Poprawka 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6 a
Fikcyjne przekazanie mienia osobom 

trzecim
Każde państwo członkowskie przyjmuje 
środki ustawodawcze mające na celu 
wprowadzenie przepisów dotyczących 
ścigania czynów osób, które w sposób 
fikcyjny przekazują w posiadanie i 
udostępniają mienie osobom trzecim w 
celu uniknięcia zajęcia bądź konfiskaty.

Or. en

Poprawka 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zamrażanie Zamrażanie lub zajęcie

Or. en

Poprawka 133
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia mu 
zamrożenia mienia, co do którego istnieje 
zagrożenie, że zostanie rozproszone, ukryte 
lub przeniesione poza teren objęty 
właściwą jurysdykcją, z uwagi na możliwą 
konfiskatę w późniejszym terminie. O 
zastosowaniu takich środków decyduje sąd.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia mu 
zamrożenia mienia, co do którego istnieje 
zagrożenie, że zostanie rozproszone, ukryte 
lub przeniesione poza teren objęty 
właściwą jurysdykcją, z uwagi na możliwą 
konfiskatę w późniejszym terminie. O 
zastosowaniu takich środków decyduje sąd. 
Obejmują one wprowadzenie konfiskaty 
bez uprzedniego wyroku skazującego, przy 
pełnym poszanowaniu prawa do obrony i 
do działania w dobrej wierze osób 
trzecich, i można je zakwestionować przed 
sądem.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia mu 
zamrożenia mienia, co do którego istnieje 
zagrożenie, że zostanie rozproszone, ukryte 

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia mu 
niezwłocznego zamrożenia mienia, co do 
którego istnieje zagrożenie, że z uwagi na 
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lub przeniesione poza teren objęty 
właściwą jurysdykcją, z uwagi na możliwą 
konfiskatę w późniejszym terminie. O 
zastosowaniu takich środków decyduje 
sąd.

możliwą konfiskatę w późniejszym 
terminie zostanie rozproszone, ukryte, 
przemieszczone lub przeniesione poza 
teren objęty właściwą jurysdykcją bądź 
istnieją powody, by sądzić, że spełnione 
zostały przesłanki konfiskaty. 
Zastosowanie takich środków wymaga 
decyzji właściwego organu krajowego, 
którą należy uzyskać niezwłocznie po 
zamrożeniu takiego mienia, chyba że 
chodzi o mienie ruchome. W takich 
przypadkach decyzja jest konieczna tylko 
wtedy, jeżeli wystąpi o nią osoba objęta 
postępowaniem. Osoby, których dotyczą 
środki przewidziane w niniejszym 
artykule, mają prawo do 
zakwestionowania słuszności decyzji i 
wniesienia skargi do sądu.

Or. de

Poprawka 135
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia mu
zamrożenia mienia, co do którego istnieje 
zagrożenie, że zostanie rozproszone, 
ukryte lub przeniesione poza teren objęty 
właściwą jurysdykcją, z uwagi na możliwą 
konfiskatę w późniejszym terminie. O 
zastosowaniu takich środków decyduje
sąd.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia 
właściwym organom natychmiastowego 
zamrożenia lub zajęcia mienia celem 
ewentualnej późniejszej konfiskaty. 
Osoba, wobec której zastosowano środki, 
o których mowa w niniejszym artykule, 
ma prawo do odwołania się przed sądem.

Or. en

Poprawka 136
Véronique Mathieu
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia mu 
zamrożenia mienia, co do którego istnieje 
zagrożenie, że zostanie rozproszone, ukryte 
lub przeniesione poza teren objęty 
właściwą jurysdykcją, z uwagi na możliwą 
konfiskatę w późniejszym terminie. O 
zastosowaniu takich środków decyduje 
sąd.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia mu 
zamrożenia mienia, co do którego istnieje 
zagrożenie, że zostanie rozproszone, ukryte 
lub przeniesione poza teren objęty 
właściwą jurysdykcją, z uwagi na możliwą 
konfiskatę w późniejszym terminie. O 
zastosowaniu takich środków decydują 
właściwe organy.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu umożliwienia 
właściwym organom niezwłocznego 
zamrożenia mienia, jeżeli istnieje 
zagrożenie, że mienie zostanie 
rozproszone, ukryte lub przeniesione 
przed wydaniem decyzji przez sąd. Środki 
takie muszą być jak najszybciej 
potwierdzone przez sąd.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka do ust. 1 obejmuje również ust. 2.

Poprawka 138
Georgios Papanikolaou
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu umożliwienia 
właściwym organom niezwłocznego 
zamrożenia mienia, jeżeli istnieje 
zagrożenie, że mienie zostanie 
rozproszone, ukryte lub przeniesione przed 
wydaniem decyzji przez sąd. Środki takie 
muszą być jak najszybciej potwierdzone 
przez sąd.

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu umożliwienia 
właściwym organom niezwłocznego 
zamrożenia mienia, jeżeli istnieje 
zagrożenie, że mienie zostanie 
rozproszone, ukryte lub przeniesione przed 
wydaniem decyzji przez sąd. Środki takie 
muszą być jak najszybciej potwierdzone 
przez sąd, nawet w czasie wstępnego 
postępowania karnego.

Or. el

Poprawka 139
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że osoby, w odniesieniu do których stosuje 
się środki ustanowione w niniejszej 
dyrektywie, w celu ochrony 
przysługujących im praw, będą miały 
prawo do skutecznego środka prawnego, a 
osoby podejrzane będą miały prawo do 
rzetelnego procesu sądowego.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że osoby, których mienie zostało 
zamrożone lub skonfiskowane na mocy
niniejszej dyrektywy, bez względu na 
własność w momencie konfiskaty, będą 
miały prawo do skutecznego środka 
prawnego, w tym do rzetelnego procesu 
sądowego.

Or. en

Poprawka 140
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że osoby, w odniesieniu do których stosuje 
się środki ustanowione w niniejszej 
dyrektywie, w celu ochrony 
przysługujących im praw, będą miały 
prawo do skutecznego środka prawnego, a 
osoby podejrzane będą miały prawo do 
rzetelnego procesu sądowego.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że osoby, w odniesieniu do których stosuje 
się środki ustanowione w niniejszej 
dyrektywie będą miały pełne prawo do 
skutecznego środka prawnego, w tym pełne
prawo do rzetelnego procesu sądowego
oraz możliwość odwołania się od decyzji.

Or. en

Poprawka 141
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde państwo członkowskie 
podejmuje stosowne środki w celu 
zagwarantowania, że osoby objęte 
postępowaniem mają prawo do 
skutecznego środka prawnego w celu 
ochrony przysługujących im praw, zanim 
wydana zostanie ostateczna decyzja o 
konfiskacie, w tym możliwość wybrania 
przedstawicieli prawnych.

Or. en

Poprawka 142
Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
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stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że decyzje o zamrożeniu mienia są 
uzasadnione, a ponadto, że osoba, której 
dotyczy decyzja, była powiadamiana o niej 
jak najszybciej po jej wykonaniu, oraz 
żeby decyzja obowiązywała tylko przez 
okres konieczny do ochrony mienia ze 
względu na możliwość konfiskaty w 
późniejszym terminie. Każde państwo 
członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się do sądu od 
decyzji o zamrożeniu przez osoby, których 
mienie jest objęte decyzją, w dowolnym 
momencie przed podjęciem decyzji o 
konfiskacie. Zamrożone mienie, które nie 
ulega późniejszej konfiskacie, jest 
niezwłocznie zwracane prawowitemu 
właścicielowi.

stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że decyzje o zamrożeniu mienia są 
uzasadnione, a ponadto, że osoba, której 
dotyczy decyzja, była powiadamiana o niej 
jak najszybciej po jej wykonaniu, oraz 
żeby decyzja obowiązywała tylko przez 
okres konieczny do ochrony mienia ze 
względu na możliwość konfiskaty w 
późniejszym terminie. Każde państwo 
członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się do sądu od 
decyzji o zamrożeniu przez osoby, których 
mienie jest objęte decyzją, w dowolnym 
momencie przed podjęciem decyzji o 
konfiskacie. Zamrożone mienie, które nie 
ulega późniejszej konfiskacie, jest 
niezwłocznie zwracane prawowitemu 
właścicielowi, który zachowuje prawo do 
skutecznego środka prawnego, jeżeli 
jej/jego własność uległa zmianie z powodu 
zamrożenia.

Or. en

Poprawka 143
Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że każda decyzja o konfiskacie jest 
uzasadniona oraz że osoba, której dotyczy 
decyzja, jest o niej powiadamiana. Każde 
państwo członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się przed sądem 
od decyzji o konfiskacie przez osoby, 
których mienie jest objęte decyzją.

3. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że każda decyzja o konfiskacie jest 
uzasadniona oraz że osoba, której dotyczy 
decyzja, jest o niej bezzwłocznie 
powiadamiana. Każde państwo 
członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się przed sądem 
od decyzji o konfiskacie przez osoby, 
których mienie jest objęte decyzją.

Or. en
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Poprawka 144
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że każda decyzja o konfiskacie jest 
uzasadniona oraz że osoba, której dotyczy 
decyzja, jest o niej powiadamiana. Każde 
państwo członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się przed sądem 
od decyzji o konfiskacie przez osoby, 
których mienie jest objęte decyzją.

3. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że osoba skazana lub oskarżona ma 
możliwość zaskarżenia decyzji o 
konfiskacie do niezależnego organu 
sądowego. Powinna mieć ona dostęp do 
dowodów materialnych zgodnie z 
dyrektywą o prawie do informacji w 
postępowaniu karnym; przed wydaniem 
ostatecznej decyzji o konfiskacie, osoba 
taka powinna mieć co najmniej prawo do 
złożenia wyjaśnień, zadawania pytań oraz 
przedłożenia dowodów. Każde państwo 
członkowskie podejmuje dalsze stosowne 
środki w celu zagwarantowania, że każda 
decyzja o konfiskacie jest uzasadniona oraz 
że osoba, której dotyczy decyzja, jest o niej 
powiadamiana. Każde państwo 
członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się przed sądem 
od decyzji o konfiskacie przez osoby, 
których mienie jest objęte decyzją.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 48 wspólnych ram odniesienia zgodnie z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka i 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wymaga przyznania osobie 
oskarżonej prawa do złożenia wyjaśnień, zanim podjęta zostanie decyzja o konfiskacie, 
odnoszących się tego, czy korzyści bądź narzędzia są rzeczywiście związane z przestępstwem 
lub zostały zgromadzone w sposób zgodny z prawem.

Poprawka 145
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że każda decyzja o konfiskacie jest 
uzasadniona oraz że osoba, której dotyczy 
decyzja, jest o niej powiadamiana. Każde 
państwo członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się przed sądem 
od decyzji o konfiskacie przez osoby, 
których mienie jest objęte decyzją.

3. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że każda decyzja o konfiskacie jest 
uzasadniona. Każde państwo członkowskie 
zapewnia skuteczną możliwość 
odwoływania się przed sądem od decyzji o 
konfiskacie przez osoby, których mienie 
jest objęte decyzją.

Or. fr

Poprawka 146
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że każda decyzja o konfiskacie jest 
uzasadniona oraz że osoba, której dotyczy 
decyzja, jest o niej powiadamiana. Każde 
państwo członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się przed sądem 
od decyzji o konfiskacie przez osoby, 
których mienie jest objęte decyzją.

3. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że osoba skazana lub oskarżona ma 
możliwość zaskarżenia decyzji o 
konfiskacie do niezależnego organu 
sądowego. Powinna mieć ona dostęp do 
dowodów materialnych zgodnie z 
dyrektywą o prawie do informacji w 
postępowaniu karnym; przed wydaniem 
ostatecznej decyzji o konfiskacie, osoba 
taka powinna mieć co najmniej prawo do 
złożenia wyjaśnień, zadawania pytań oraz 
przedłożenia dowodów. Każde państwo 
członkowskie podejmuje dalsze stosowne 
środki w celu zagwarantowania, że każda 
decyzja o konfiskacie jest uzasadniona oraz 
że osoba oskarżona lub skazana jest o niej 
powiadamiana. Każde państwo 
członkowskie zapewnia skuteczną 
możliwość odwoływania się przed sądem 
od decyzji o konfiskacie przez osoby, 
których mienie jest objęte decyzją.
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Or. en

Uzasadnienie

Art. 48 wspólnych ram odniesienia zgodnie z art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka i 
orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wymaga przyznania osobie 
oskarżonej lub skazanej prawa do złożenia wyjaśnień, zanim podjęta zostanie decyzja o 
konfiskacie związana z przestępstwem.

Poprawka 147
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 – punkt 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Każde państwo członkowskie 
podejmuje środki niezbędne do tego, by 
wszelka decyzja dotycząca konfiskaty 
została jak najszybciej przekazana do 
wiadomości. W przypadku gdy 
powiadomienie takie może zaszkodzić 
sprawnemu przebiegowi śledztwa, może 
ono zostać opóźnione.

Or. fr

Poprawka 148
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W postępowaniu, o którym mowa w art. 
4, osoba podejrzana lub oskarżona ma 
skuteczną możliwość podważenia 
powodów, na podstawie których mienie, 
którego dotyczy decyzja, zostało uznane za 
korzyści z przestępczości.

4. W postępowaniu, o którym mowa w art. 
4, osoba skazana ma skuteczną możliwość 
podważenia powodów, na podstawie 
których mienie, którego dotyczy decyzja, 
zostało uznane za korzyści z 
przestępczości.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 4 obejmuje jedynie osoby skazane, niewłaściwe jest więc odniesienie do „osoby 
podejrzanej lub oskarżonej”.

Poprawka 149
Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadkach, o których mowa w art. 
5, osoba, której mienie jest objęte decyzją 
o konfiskacie, jest w trakcie postępowania
reprezentowana przez obrońcę w celu 
zapewnienia prawa do obrony tej osoby, 
jeżeli chodzi o stwierdzenie przestępstwa 
oraz określenie korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 
5, osoba, której mienie jest objęte decyzją 
o konfiskacie, jest informowana, że w 
trakcie postępowania ma prawo być 
reprezentowana przez wybranego obrońcę 
lub obrońcę z urzędu zgodnie ze 
szczegółowymi przepisami 
obowiązującymi w państwie członkowskim 
w celu zapewnienia jej prawa do obrony, 
jeżeli chodzi o stwierdzenie przestępstwa 
oraz określenie korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa.

Or. en

Poprawka 150
Sarah Ludford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadkach, o których mowa w art. 
5, osoba, której mienie jest objęte decyzją 
o konfiskacie, jest w trakcie postępowania 
reprezentowana przez obrońcę w celu 
zapewnienia prawa do obrony tej osoby, 
jeżeli chodzi o stwierdzenie przestępstwa 
oraz określenie korzyści i narzędzi 
pochodzących z przestępstwa.

5. Osoba, której mienie jest objęte decyzją 
o konfiskacie, ma prawo w trakcie 
postępowania być reprezentowana przez 
obrońcę w celu zapewnienia prawa do 
obrony tej osoby, jeżeli chodzi o 
stwierdzenie przestępstwa oraz określenie 
korzyści i narzędzi pochodzących z 
przestępstwa.
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Or. en

Uzasadnienie

Prawo do obrońcy powinno istnieć w każdym postępowaniu karnym objętym dyrektywą. 
Jednak UE w ramach tego instrumentu nie ma prawa nakładania na państwa członkowskie 
obowiązku pokrycia kosztów obrońcy, jak zasugerowano we wniosku.

Poprawka 151
Mariya Gabriel

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy osoba, której mienie 
jest objęte decyzją, jest stroną trzecią, 
osoba ta lub jej obrońca są powiadamiani, 
że postępowanie może doprowadzić do 
wydania decyzji o konfiskacie tego mienia, 
oraz mają prawo uczestniczyć w tym 
postępowaniu w zakresie niezbędnym do 
skutecznej ochrony praw danej osoby. 
Przed wydaniem ostatecznej decyzji o 
konfiskacie, osoba taka powinna mieć co 
najmniej prawo do złożenia wyjaśnień, 
zadawania pytań oraz przedłożenia 
dowodów.

6. W przypadku gdy osoba, której mienie 
jest objęte decyzją, jest stroną trzecią, 
osoba ta lub jej obrońca są powiadamiani, 
że postępowanie może doprowadzić do 
wydania decyzji o konfiskacie tego mienia, 
oraz mają prawo uczestniczyć w tym 
postępowaniu w zakresie niezbędnym do 
skutecznej ochrony praw danej osoby. 
Przed wydaniem ostatecznej decyzji o 
konfiskacie, osoba taka powinna mieć 
pełne prawo do rzetelnego procesu 
sadowego oraz do skutecznego środka 
prawnego.

Or. en

Poprawka 152
Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy osoba, której mienie 
jest objęte decyzją, jest stroną trzecią, 
osoba ta lub jej obrońca są powiadamiani, 
że postępowanie może doprowadzić do 
wydania decyzji o konfiskacie tego mienia, 

6. W przypadku gdy osoba, której mienie 
jest objęte decyzją, jest stroną trzecią, 
osoba ta lub jej obrońca są bezzwłocznie 
powiadamiani, że postępowanie może 
doprowadzić do wydania decyzji o 
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oraz mają prawo uczestniczyć w tym 
postępowaniu w zakresie niezbędnym do 
skutecznej ochrony praw danej osoby. 
Przed wydaniem ostatecznej decyzji o 
konfiskacie, osoba taka powinna mieć co 
najmniej prawo do złożenia wyjaśnień, 
zadawania pytań oraz przedłożenia 
dowodów.

konfiskacie tego mienia, oraz mają prawo 
uczestniczyć w tym postępowaniu w 
zakresie niezbędnym do skutecznej 
ochrony praw danej osoby. Przed 
wydaniem ostatecznej decyzji o 
konfiskacie, osoba taka powinna mieć co 
najmniej prawo do złożenia wyjaśnień, 
zadawania pytań oraz przedłożenia 
dowodów.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konfiskata korzyści majątkowej skutkuje 
niemożnością ponownej konfiskaty tej 
samej korzyści majątkowej. Państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
gwarantujące zapobieżenie wielokrotnym 
konfiskatom odnoszącym się do tej samej 
korzyści ekonomicznej. 

Or. de

Uzasadnienie

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.

Poprawka 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie podejmuje 
konieczne środki zapewniające, aby w 
przypadku istnienia wynikających z 
przestępstwa roszczeń osób 
pokrzywdzonych przeciwko osobie 
oskarżonej konfiskata nie zagrażała 
zaspokojeniu takich roszczeń.

Or. de

Uzasadnienie

Traktowanie roszczeń osób poszkodowanych powinno być jednolicie uregulowane. 
Europejskie prawo konfiskaty, które prowadziłoby do pozbawienia skuteczności roszczeń osób 
poszkodowanych, byłoby sprzeczne z innymi przepisami Komisji w zakresie praw ofiar. 
Należy zapewnić, aby konfiskata przewidziana we wniosku dotyczącym dyrektywy nie mogła 
udaremniać roszczeń osób poszkodowanych. 

Poprawka 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Konfiskata korzyści majątkowej musi 
gwarantować, że nie można ponownie 
dokonać konfiskaty tej samej korzyści 
majątkowej. Każde państwo członkowskie 
podejmuje stosowne środki w celu 
uniknięcia wielokrotnego przejmowania 
tej samej korzyści majątkowej.

Or. en

Poprawka 156
Sarah Ludford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Jeżeli sąd dochodzi do wniosku, że 
konfiskata prowadziłaby do zniszczenia 
źródła utrzymania danej osoby, z 
konfiskaty powinno się zrezygnować w 
części lub w całości w uznaniu zasady 
proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na zasadę proporcjonalności konfiskata nie może prowadzić do zniszczenia 
prawowitego źródła utrzymania osób objętych postępowaniem lub osób prawnych.

Poprawka 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6c. Jeżeli sąd dochodzi do wniosku, że 
konfiskata prowadziłaby do zniszczenia 
źródła utrzymania danej osoby, z 
konfiskaty powinno się zrezygnować w 
części lub w całości w uznaniu zasady 
proporcjonalności.

Or. en

Poprawka 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6b. Każde państwo członkowskie 
podejmuje stosowne środki w celu 
zagwarantowania, że konfiskata nie 
zagraża prawu osób poszkodowanych do 
wystapienia przeciwko oskarżonemu ze 
względu na jego działalność przestępczą.

Or. en

Poprawka 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia 
określenia dokładnego zakresu mienia, 
które ma być objęte konfiskatą, po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego za popełnienie przestępstwa 
lub po przeprowadzeniu postępowania 
przewidzianego w art. 5, którego wynikiem 
jest wydanie decyzji o konfiskacie, oraz do 
umożliwienia podjęcia dalszych środków 
w zakresie niezbędnym do skutecznego 
wykonania takiej decyzji.

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia 
określenia dokładnego zakresu mienia, 
które ma być objęte konfiskatą.

Or. en

Poprawka 160
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Każde państwo członkowskie podejmuje Każde państwo członkowskie podejmuje 
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środki niezbędne do umożliwienia 
określenia dokładnego zakresu mienia, 
które ma być objęte konfiskatą, po 
wydaniu ostatecznego wyroku 
skazującego za popełnienie przestępstwa 
lub po przeprowadzeniu postępowania 
przewidzianego w art. 5, którego wynikiem 
jest wydanie decyzji o konfiskacie, oraz do 
umożliwienia podjęcia dalszych środków 
w zakresie niezbędnym do skutecznego 
wykonania takiej decyzji.

środki niezbędne do umożliwienia 
określenia dokładnego zakresu mienia, 
które ma być objęte konfiskatą. Decyzja 
musi być proporcjonalna i uwzględniać 
szkodę, którą może wyrządzić osobie 
oskarżonej, skazanej lub innej osobie, 
której dotyczy postępowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Środki te muszą być stosowane do wszystkich działań objętych dyrektywą i gwarantować, że 
konfiskowane jest jedynie mienie proporcjonalne do praw własności osoby oskarżonej, 
skazanej i tej, której dotyczy postępowanie, oraz do danej działalności przestępczej.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
częściowe lub całkowite odstąpienie od 
nakazu konfiskaty powinno być możliwe w 
indywidualnych przypadkach, jeżeli 
konfiskata narażałaby osobę objętą 
postępowaniem lub członków jej rodziny 
na nadmierne trudności. Ma to miejsce, 
gdy zastosowany środek nakładałby 
nieproporcjonalnie duże obciążenie na 
osoby objęte postępowaniem lub prowadził 
do utraty przez nie źródła utrzymania lub 
jeżeli koszt konfiskaty przewyższa 
nadmiernie konfiskowaną kwotę.

Or. de
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Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia obecnie przypadków narażenia na nadmierne trudności. W 
przypadku spełnienia przesłanek konfiskaty, siłą rzeczy nakazywana jest konfiskata. Aby 
zapobiec nieproporcjonalnym skutkom, należy koniecznie wprowadzić tzw. klauzulę 
słuszności. Zgodnie z zasadą proporcjonalności konfiskata nie może prowadzić do utraty 
przez osobę fizyczną źródła utrzymania ani do likwidacji osoby prawej.

Poprawka 162
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9 a
Wykorzystanie skonfiskowanego mienia 

na cele społeczne
Państwa członkowskie podejmują środki 
mające na celu promowanie 
wykorzystania na cele społeczne 
skonfiskowanego mienia, narzędzi i 
korzyści pochodzących z przestępstwa. 
Takie zasoby mogą zostać udostępnione 
społeczności w celu uruchomienia -
również za pośrednictwem organizacji 
pozarządowych i przy zastosowaniu 
obiektywnych kryteriów - działań na rzecz 
praworządności i wspierania ofiar, a także 
organom ścigania i organom sądowym w 
celu zwalczania przestępstw określonych 
w art. 2 ust.6.

Or. it

Uzasadnienie

Wykorzystanie odzyskanego mienia pochodzącego z przestępstwa do celów użyteczności 
publicznej zostało już wprowadzone tytułem próby w niektórych państwach członkowskich i 
odniosło pozytywny wpływ z punktu widzenia społecznego oraz walki ze zjawiskami 
przestępczymi.
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Poprawka 163
Véronique Mathieu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Współpraca między państwami 

członkowskimi
Państwa członkowskie dbają o to, by za tę 
samą działalność przestępczą nie były 
konfiskowane te same korzyści 
majątkowe. Korzyści majątkowe raz 
skonfiskowane nie mogą zostać po raz 
kolejny odebrane za te same czyny.

Or. fr

Poprawka 164
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zarządzanie zamrożonym mieniem Zarządzanie zamrożonym i 
skonfiskowanym mieniem

Or. it

Uzasadnienie

Należałoby bardziej szczegółowo określić zarządzanie mieniem również po nakazie konfiskaty 
w zakresie jego wykorzystania na cele społeczne.

Poprawka 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zarządzanie zamrożonym mieniem Zarządzanie zamrożonym, zajętym i 
skonfiskowanym mieniem

Or. en

Poprawka 166
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
konieczne środki, takie jak ustanowienie 
krajowych scentralizowanych biur lub 
równoważnych organów, w celu 
zapewnienia należytego zarządzania 
zamrożonym mieniem, z myślą o możliwej 
konfiskacie w późniejszym terminie.

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
konieczne środki, takie jak ustanowienie 
krajowych scentralizowanych biur lub 
równoważnych organów, w celu 
zapewnienia należytego zarządzania 
zamrożonym mieniem, z myślą o możliwej 
konfiskacie w późniejszym terminie oraz 
zapewnia możliwość wykorzystania 
skonfiskowanego mienia na cele 
społeczne.

Or. it

Uzasadnienie

Należałoby bardziej szczegółowo określić zarządzanie mieniem również po nakazie konfiskaty 
w zakresie jego wykorzystania na cele społeczne.

Poprawka 167
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W tym kontekście kluczowa jest ścisła 
współpraca transgraniczna i skuteczna 
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wymiana informacji między policją, 
organami sądowymi i finansowymi 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, że środki, o których mowa w 
ust. 1, najlepiej ochronią wartość rynkową 
takiego mienia, oraz uwzględnia sprzedaż 
lub przekazanie mienia w przypadkach, 
kiedy jest prawdopodobne, że straci ono na 
wartości.

2. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, że środki, o których mowa w 
ust. 1, odnoszące się do zamrożonego 
mienia najlepiej ochronią wartość rynkową 
takiego mienia, oraz, jedynie jeśli okaże się 
to konieczne, uwzględnia sprzedaż lub 
przekazanie mienia w przypadkach, kiedy 
jest prawdopodobne, że straci ono na 
wartości. Każde państwo członkowskie 
podejmuje wszystkie niezbędne środki, aby 
zapobiegać infiltracji przestępczej na tym 
etapie.

Or. en

Poprawka 169
Rui Tavares

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, że środki, o których mowa w 
ust. 1, najlepiej ochronią wartość rynkową 
takiego mienia, oraz uwzględnia sprzedaż 
lub przekazanie mienia w przypadkach, 
kiedy jest prawdopodobne, że straci ono na 
wartości.

2. Każde państwo członkowskie 
gwarantuje, że środki, o których mowa w 
ust. 1, zachęcają do społecznego 
wykorzystania takiego mienia i najlepiej 
ochronią jego wartość rynkową, oraz 
uwzględnia sprzedaż lub przekazanie 
mienia w przypadkach, kiedy jest 
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prawdopodobne, że straci ono na wartości. 
Każde państwo członkowskie podejmuje 
wszystkie niezbędne środki, aby 
zapobiegać infiltracji przestępczej na tym 
etapie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu uzgodnienie tekstu dyrektywy z tekstem poprawki dotyczącej punktu 16 
preambuły.

Poprawka 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie 
podejmuje niezbędne środki oparte na 
istniejących najlepszych praktykach, aby 
zapewnić rozporządzanie skonfiskowanym 
mieniem i jego przeznaczenie. Priorytetem 
powinno być przeznaczanie takiego 
mienia na projekty związane z 
egzekwowaniem prawa i zwalczaniem 
przestępczości, a także na inne projekty 
interesu publicznego i użyteczności 
społecznej. Wszelkie inne przeznaczenie 
takiego mienia powinno być rozważane 
jedynie wówczas, gdy ww. cele nie są 
możliwe do zrealizowania, i w każdym 
przypadku wszystkie państwa 
członkowskie powinny podjąć wszystkie 
niezbędne środki, aby zapobiegać 
infiltracji przestępczej bądź nielegalnej na 
tym etapie.

Or. en
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Poprawka 171
Emine Bozkurt

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby znaczna część 
skonfiskowanej własności została 
przeznaczona na rzecz ofiar bezpośrednio 
lub pośrednio poszkodowanych w wyniku 
przestępstw. 

Or. en

Poprawka 172
Salvatore Iacolino

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie może 
uruchomić fundusz odnawialny w celu 
finansowania działań na rzecz ochrony 
mienia w czasie od jego zamrożenia do 
konfiskaty, w celu zachowania jego 
integralności wobec ewentualnych aktów 
wandalizmu lub aktów mogących zakłócić 
możliwość dysponowania nim.

Or. it

Poprawka 173
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 11 skreślony
Dane statystyczne
Państwa członkowskie systematycznie 
gromadzą i utrzymują wyczerpujące dane 
statystyczne uzyskane od właściwych 
organów w celu monitorowania 
skuteczności stosowanych przez nie 
systemów konfiskaty. Co roku zebrane 
statystyki przesyłane są Komisji. Powinny 
one zawierać następujące informacje w 
odniesieniu do wszystkich przestępstw:
a) liczba wykonanych nakazów 
zamrożenia,
b) liczba wykonanych nakazów 
konfiskaty,
c) wartość zabezpieczonego mienia,
d) wartość odzyskanego mienia,
e) liczba wniosków o wydanie nakazu 
zamrożenia, który ma zostać wykonany w 
innym państwie członkowskim,
f) liczba wniosków o wydanie nakazu 
konfiskaty, który ma zostać wykonany w 
innym państwie członkowskim,
g) wartość odzyskanego mienia na skutek 
konfiskaty w innym państwie 
członkowskim,
h) wartość mienia, które zostanie 
wykorzystane do celów egzekwowania 
prawa, zapobiegania przestępczości oraz 
celów socjalnych,
i) liczba przypadków, w których wydano 
nakaz konfiskaty, w stosunku do liczby 
wyroków skazujących za popełnienie 
przestępstw objętych niniejszą dyrektywą,
j) liczba wniosków o wydanie nakazu 
zamrożenia lub konfiskaty, które zostały 
odrzucone przez sąd,
k) liczba wniosków o wydanie nakazu 
zamrożenia lub konfiskaty, które nie 
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zostały podtrzymane na skutek ich 
zaskarżenia.

Or. en

Poprawka 174
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Dane statystyczne

Państwa członkowskie systematycznie 
gromadzą i zachowują wyczerpujące dane 
statystyczne uzyskane od właściwych 
organów w celu monitorowania 
skuteczności stosowanych przez nie 
systemów konfiskaty. Co roku 
sporzadzone statystyki są przesyłane 
Komisji i powinny zawierać następujące 
informacje:
a) liczbę wykonanych nakazów 
zamrożenia,
b) liczbę wykonanych nakazów konfiskaty.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwa członkowskie systematycznie 
gromadzą i utrzymują wyczerpujące dane 
statystyczne uzyskane od właściwych 
organów w celu monitorowania 
skuteczności stosowanych przez nie 
systemów konfiskaty. Co roku zebrane 

Państwa członkowskie systematycznie 
gromadzą i utrzymują wyczerpujące dane 
statystyczne uzyskane od właściwych 
organów w celu monitorowania 
skuteczności stosowanych przez nie 
systemów konfiskaty. Co roku zebrane 
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statystyki przesyłane są Komisji. Powinny 
one zawierać następujące informacje w 
odniesieniu do wszystkich przestępstw:

statystyki przesyłane są Komisji. Powinny 
one zawierać następujące informacje w 
odniesieniu do wszystkich przestępstw 
wchodzących w zakres niniejszej 
dyrektywy:

Or. de

Poprawka 176
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera k a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) sposób wykorzystania 
skonfiskowanego mienia i jego wpływ na 
wzrost społeczno-gospodarczy obszaru i 
społeczności lokalnych;

Or. it

Poprawka 177
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera k b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

kb) czas trwania procedur przydzielania 
skonfiskowanego mienia, szczególnie w 
przypadku, gdy mienie to jest w dobrym 
stanie w momencie konfiskaty.

Or. it


