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Alteração 30
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criminalidade internacional 
organizada tem por principal objetivo o 
lucro. Para serem eficazes, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei e o poder 
judicial precisam de dispor dos meios 
necessários para detetar, congelar, gerir e 
confiscar os produtos do crime.

(1) O lucro constitui um dos principais 
objetivos da criminalidade internacional.
Para serem eficazes, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei e o poder 
judicial precisam de dispor dos meios 
necessários para detetar, congelar, gerir e 
confiscar os produtos do crime.

Or. en

Alteração 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criminalidade internacional 
organizada tem por principal objetivo o 
lucro. Para serem eficazes, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei e o 
poder judicial precisam de dispor dos 
meios necessários para detetar, congelar, 
gerir e confiscar os produtos do crime.

(1) O objetivo principal da maior parte da 
criminalidade, e sobretudo da 
criminalidade internacional organizada, 
incluindo organizações criminosas do tipo 
máfia, é o lucro. Para serem eficazes, as 
autoridades competentes apropriadas 
precisam de dispor dos meios necessários 
para detetar, congelar, gerir e confiscar os 
produtos do crime. Todavia, uma 
prevenção eficaz da criminalidade 
organizada e respetivo combate não 
devem circunscrever-se à neutralização 
dos produtos do crime, devendo 
igualmente aplicar-se, em alguns casos, 
aos bens que possam ter qualquer tipo de 
relação com tais associações criminosas.
Não é, por conseguinte, suficiente 
assegurar apenas o reconhecimento 
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mútuo na UE da apreensão e confisco dos 
produtos do crime. Uma luta eficaz contra 
a criminalidade económica passa também 
pelo reconhecimento mútuo de medidas 
adotadas num outro domínio que não o do 
direito penal ou na ausência de uma 
condenação penal e que visem, de modo 
mais geral, todo e qualquer bem ou 
rendimento suscetível de pertencer a uma 
organização criminosa ou a toda e 
qualquer pessoa que evidencie uma 
conduta criminosa ou seja suspeita de 
pertencer a uma organização criminosa.

Or. en

Justificação

O presente considerando reporta-se à importância do confisco no quadro da luta contra 
formas graves de criminalidade organizada. Sublinha nomeadamente a importância de 
sistemas de confisco não baseado numa condenação no quadro da luta contra formas graves 
de criminalidade organizada. Estes sistemas deveriam ser eficazes, reconhecidos mutuamente 
e utilizados nos Estados-Membros.

Alteração 32
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criminalidade internacional 
organizada tem por principal objetivo o 
lucro. Para serem eficazes, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei e o poder 
judicial precisam de dispor dos meios 
necessários para detetar, congelar, gerir e 
confiscar os produtos do crime.

(1) O objetivo principal da criminalidade 
organizada, e sobretudo da criminalidade 
internacional, é o lucro. Para serem 
eficazes, as autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei e o poder judicial precisam 
de dispor dos meios necessários para 
detetar, congelar, gerir e confiscar os 
produtos do crime.

Or. it
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Alteração 33
Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criminalidade internacional 
organizada tem por principal objetivo o 
lucro. Para serem eficazes, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei e o poder 
judicial precisam de dispor dos meios 
necessários para detetar, congelar, gerir e 
confiscar os produtos do crime.

(1) Um resultado fundamental da 
atividade da criminalidade internacional 
organizada é representado pela realização
de lucros financeiros substanciais.  A fim 
de obstar de forma adequada a esta 
estratégia criminosa, as autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei e o poder 
judicial devem dispor dos meios 
necessários para detetar, congelar, gerir e 
confiscar os produtos do crime. 

Or. it

Alteração 34
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os grupos de criminalidade organizada 
ignoram as fronteiras e adquirem cada vez 
mais ativos noutros Estados-Membros e em 
países terceiros. Sente-se a necessidade 
crescente de uma cooperação internacional 
eficaz em matéria de aplicação da lei, 
recuperação de ativos e assistência jurídica 
mútua.

(2) Os grupos de criminalidade organizada 
ignoram as fronteiras e adquirem cada vez 
mais ativos noutros Estados-Membros e em 
países terceiros. Sente-se a necessidade 
crescente de uma cooperação internacional 
eficaz em matéria de aplicação da lei, 
recuperação de ativos e assistência jurídica 
mútua. A adoção de regras mínimas 
harmonizará os regimes de congelamento 
e confisco de bens dos Estados-Membros, 
promovendo a confiança mútua e uma 
cooperação transnacional mais eficaz.

Or. en
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Alteração 35
Zbigniew Ziobro

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os meios mais eficazes de combate à 
criminalidade organizada são a 
severidade das consequências legais, a 
deteção eficaz e o arresto e confisco dos 
instrumentos e produtos do crime. O 
confisco em larga escala afigura-se 
particularmente eficaz.

Or. pl

Alteração 36
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Embora as estatísticas existentes sejam 
limitadas, os montantes de origem 
criminosa recuperados na União são muito 
reduzidos quando comparados com o valor 
das estimativas dos produtos do crime.
Alguns estudos demonstram que, embora 
regulamentados pela legislação da UE e 
pelas legislações nacionais, os 
procedimentos de confisco continuam a ser 
muito pouco utilizados.

(3) Embora as estatísticas existentes sejam 
limitadas, os produtos de origem criminosa 
recuperados na União são muito reduzidos 
quando comparados com o valor das 
estimativas dos produtos do crime. Alguns 
estudos demonstram que, embora 
regulamentados pela legislação da UE e 
pelas legislações nacionais, os 
procedimentos de confisco continuam a ser 
muito pouco utilizados e requerem, por 
isso, uma harmonização apropriada, para 
assegurar a execução plena e completa do 
confisco.

Or. it

Justificação

Primeira parte: alteração linguística.
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Alteração 37
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A presente diretiva apenas diz 
respeito a medidas de confisco 
configuradas no direito penal. Não prevê 
regras mínimas relativas às medidas de 
direito civil que um Estado-Membro pode 
aplicar em matéria de confisco de bens 
considerados produtos do crime.

Or. en

Justificação

A disposição continua a ter um âmbito lato, assegurando, no entanto, que os Estados-
Membros possam aplicar poderes de confisco em processos civis por força do direito em 
vigor ou instituir poderes de natureza penal não baseados na condenação em conformidade 
com a presente diretiva. Tal asseguraria uma cobertura plena no seio da UE, sem inserir 
poderes de confisco de natureza civil neste instrumento de direito penal.

Alteração 38
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) Os Estados-Membros são livres de 
desencadear procedimentos de confisco 
que estejam ligados a um processo penal
instaurado perante qualquer tribunal, seja 
ele penal, civil ou administrativo.

Or. en
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Justificação

Neste considerado é especificado que os Estados-Membros podem aplicar a presente diretiva 
através dos procedimentos judiciais que melhor se adaptem ao seu sistema nacional.

Alteração 39
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O confisco de instrumentos e produtos 
na sequência de uma decisão definitiva de 
um tribunal e de bens de valor equivalente 
a esses produtos deve, por conseguinte, 
remeter para esta definição alargada no que 
respeita às infrações penais abrangidas pela 
diretiva. A Decisão-Quadro 2001/500/JAI 
exigia aos Estados-Membros que 
autorizassem o confisco de instrumentos e 
produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva, bem como o 
confisco de bens de valor equivalente aos
produtos do crime. Essas obrigações 
devem ser mantidas para as infrações 
penais não abrangidas pela presente 
diretiva.

(9) O confisco de instrumentos e produtos 
na sequência de uma decisão definitiva de 
um tribunal, com base numa condenação 
ou na ausência de condenação penal, e de 
bens de valor equivalente a esses produtos 
deve, por conseguinte, remeter para esta 
definição alargada no que respeita às 
infrações penais abrangidas pela diretiva.
A Decisão-Quadro 2001/500/JAI exigia 
aos Estados-Membros que autorizassem o 
confisco de instrumentos e produtos do 
crime na sequência de uma condenação 
definitiva, bem como o confisco de bens de 
valor equivalente aos produtos do crime.
Essas obrigações devem ser mantidas para 
as infrações penais não abrangidas pela 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O confisco de instrumentos e produtos 
na sequência de uma decisão definitiva de 
um tribunal e de bens de valor equivalente 

(9) O confisco de instrumentos e produtos 
na sequência de uma decisão definitiva de 
um tribunal e de bens de valor equivalente 
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a esses produtos deve, por conseguinte, 
remeter para esta definição alargada no que 
respeita às infrações penais abrangidas pela 
diretiva. A Decisão-Quadro 2001/500/JAI 
exigia aos Estados-Membros que 
autorizassem o confisco de instrumentos e 
produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva, bem como o 
confisco de bens de valor equivalente aos 
produtos do crime. Essas obrigações 
devem ser mantidas para as infrações 
penais não abrangidas pela presente 
diretiva.

a esses produtos deve, por conseguinte, 
remeter para esta definição alargada no que 
respeita às infrações penais abrangidas pela 
diretiva. A Decisão-Quadro 2001/500/JAI 
exigia aos Estados-Membros que 
autorizassem o confisco de instrumentos e 
produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva, bem como o 
confisco de bens de valor equivalente aos 
produtos do crime. Essas obrigações 
devem ser mantidas para as infrações 
penais não abrangidas pela presente 
diretiva e a definição de produtos do crime 
tal como consta da presente diretiva 
deveria ser alargada também às infrações 
penais não abrangidas pela diretiva.

Or. en

Justificação

A coexistência de várias definições de "produtos" criaria numerosas diferenças entre os 
Estados-Membros. Todos os Estados-Membros deveriam chegar a acordo quanto a uma 
mesma definição alargada de "produtos do crime". Trata-se com efeito de uma reivindicação 
explicitamente indicada pelo Parlamento Europeu na sua resolução de outubro de 2011 
sobre a criminalidade organizada na União Europeia.

Alteração 41
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Em conformidade com o princípio ne 
bis in idem, importa excluir do confisco 
alargado os produtos de atividades 
alegadamente criminosas em relação às 
quais o interessado tenha sido absolvido a 
título definitivo num processo anterior ou 
noutros casos em que o referido princípio 
seja aplicável. Também não se pode 
proceder ao confisco alargado quando as 
atividades criminosas semelhantes não 
possam ser objeto de processo penal por 

(11) Em conformidade com o princípio ne 
bis in idem, importa excluir do confisco 
alargado os produtos de atividades 
alegadamente criminosas em relação às 
quais o interessado tenha sido absolvido a 
título definitivo num processo anterior ou 
noutros casos em que o referido princípio 
seja aplicável.



PE498.052v02-00 10/81 AM\923342PT.doc

PT

este ter prescrito ao abrigo do direito 
penal nacional.

Or. en

Alteração 42
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens de modo a 
prevenir atividades criminosas e impedir 
que os lucros resultantes dessas atividades 
sejam reinvestidos na economia legal.
Alguns Estados-Membros autorizam o 
confisco quando não existem elementos 
de prova suficientes para desencadear a 
ação penal, se o tribunal considerar que, 
após uma avaliação das probabilidades, o 
bem deva ter uma origem ilícita, assim 
como em situações em que a pessoa 
suspeita, arguida ou acusada se tenta 
subtrair à ação judicial, não pode 
comparecer em julgamento por outros 
motivos ou faleceu antes do termo da ação 
penal. Este processo é designado por 
confisco não baseado numa condenação.
É necessário prever a possibilidade de um 
confisco deste tipo, pelo menos nestas 
circunstâncias referidas no conjunto dos 
Estados-Membros. Esta medida é 
conforme com o artigo 54.º, n.º 1, alínea 
c), da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, que prevê que os 
Estados Partes considerem a possibilidade 
de adotar as medidas necessárias para 
permitir o confisco de bens adquiridos 
ilicitamente na falta de uma condenação 

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, o 
confisco na ausência de condenação 
deveria ser possível, de modo a prevenir 
atividades criminosas e impedir que os 
lucros resultantes dessas atividades sejam 
reinvestidos na economia legal.
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penal quando não possa ser instaurado 
um procedimento criminal contra o autor 
da infração em razão de morte, fuga ou 
ausência.

Or. en

Alteração 43
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens de modo a prevenir 
atividades criminosas e impedir que os 
lucros resultantes dessas atividades sejam 
reinvestidos na economia legal. Alguns 
Estados-Membros autorizam o confisco 
quando não existem elementos de prova 
suficientes para desencadear a ação 
penal, se o tribunal considerar que, após 
uma avaliação das probabilidades, o bem 
deva ter uma origem ilícita, assim como 
em situações em que a pessoa suspeita, 
arguida ou acusada se tenta subtrair à 
ação judicial, não pode comparecer em 
julgamento por outros motivos ou faleceu 
antes do termo da ação penal. Este 
processo é designado por confisco não 
baseado numa condenação. É necessário 
prever a possibilidade de um confisco 
deste tipo, pelo menos nestas 
circunstâncias referidas no conjunto dos 
Estados-Membros. Esta medida é 
conforme com o artigo 54.º, n.º 1, alínea 
c), da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, que prevê que os 
Estados Partes considerem a possibilidade 
de adotar as medidas necessárias para 

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens de modo a prevenir 
atividades criminosas e impedir que os 
lucros resultantes dessas atividades sejam 
reinvestidos, nomeadamente em relação 
aos proprietários de bens cuja fiabilidade 
não possa ser provada.
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permitir o confisco de bens adquiridos 
ilicitamente na falta de uma condenação 
penal quando não possa ser instaurado 
um procedimento criminal contra o autor 
da infração em razão de morte, fuga ou 
ausência.

Or. it

Alteração 44
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens de modo a prevenir 
atividades criminosas e impedir que os 
lucros resultantes dessas atividades sejam 
reinvestidos na economia legal. Alguns 
Estados-Membros autorizam o confisco 
quando não existem elementos de prova 
suficientes para desencadear a ação 
penal, se o tribunal considerar que, após 
uma avaliação das probabilidades, o bem 
deva ter uma origem ilícita, assim como 
em situações em que a pessoa suspeita, 
arguida ou acusada se tenta subtrair à 
ação judicial, não pode comparecer em 
julgamento por outros motivos ou faleceu 
antes do termo da ação penal. Este 
processo é designado por confisco não 
baseado numa condenação. É necessário 
prever a possibilidade de um confisco 
deste tipo, pelo menos nestas 
circunstâncias referidas no conjunto dos 
Estados-Membros. Esta medida é 
conforme com o artigo 54.º, n.º 1, alínea 
c), da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, que prevê que os 

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens nos casos em que, 
após uma avaliação das probabilidades, se 
possa determinar que estes bens resultam 
de atividades criminosas ou serão usados 
no quadro de futuras atividades 
criminosas.
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Estados Partes considerem a possibilidade 
de adotar as medidas necessárias para 
permitir o confisco de bens adquiridos 
ilicitamente na falta de uma condenação 
penal quando não possa ser instaurado 
um procedimento criminal contra o autor 
da infração em razão de morte, fuga ou 
ausência.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens de modo a prevenir 
atividades criminosas e impedir que os 
lucros resultantes dessas atividades sejam 
reinvestidos na economia legal. Alguns 
Estados-Membros autorizam o confisco 
quando não existem elementos de prova 
suficientes para desencadear a ação penal, 
se o tribunal considerar que, após uma 
avaliação das probabilidades, o bem deva
ter uma origem ilícita, assim como em 
situações em que a pessoa suspeita, arguida 
ou acusada se tenta subtrair à ação judicial, 
não pode comparecer em julgamento por 
outros motivos ou faleceu antes do termo 
da ação penal. Este processo é designado 
por confisco não baseado numa 
condenação. É necessário prever a 
possibilidade de um confisco deste tipo, 
pelo menos nestas circunstâncias referidas 
no conjunto dos Estados-Membros. Esta 
medida é conforme com o artigo 54.º, n.º 1, 
alínea c), da Convenção das Nações Unidas 

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens de modo a prevenir 
atividades criminosas e impedir que os 
lucros resultantes dessas atividades sejam 
reinvestidos na economia legal ou em 
atividades criminosas. Alguns 
Estados-Membros autorizam o confisco 
quando não existem elementos de prova 
suficientes para desencadear a ação penal, 
se o tribunal estiver convencido, após fazer 
pleno uso de todas as provas disponíveis, 
de que o bem deve ter uma origem ilícita, 
assim como em situações em que a pessoa 
suspeita, arguida ou acusada se tenta 
subtrair à ação judicial, não pode 
comparecer em julgamento por outros 
motivos ou faleceu antes do termo da ação 
penal. Este processo é designado por 
confisco não baseado numa condenação. É
necessário prever a possibilidade de um 
confisco deste tipo, pelo menos nestas 
circunstâncias referidas no conjunto dos 
Estados-Membros. Esta medida é conforme 
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contra a Corrupção, que prevê que os 
Estados Partes considerem a possibilidade 
de adotar as medidas necessárias para 
permitir o confisco de bens adquiridos 
ilicitamente na falta de uma condenação 
penal quando não possa ser instaurado um 
procedimento criminal contra o autor da 
infração em razão de morte, fuga ou 
ausência.

com o artigo 54.º, n.º 1, alínea c), da 
Convenção das Nações Unidas contra a 
Corrupção, que prevê que os Estados 
Partes considerem a possibilidade de adotar 
as medidas necessárias para permitir o 
confisco de bens adquiridos ilicitamente na 
falta de uma condenação penal quando não 
possa ser instaurado um procedimento 
criminal contra o autor da infração em 
razão de morte, fuga ou ausência.

Or. de

Alteração 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens de modo a prevenir 
atividades criminosas e impedir que os 
lucros resultantes dessas atividades sejam 
reinvestidos na economia legal. Alguns 
Estados-Membros autorizam o confisco 
quando não existem elementos de prova 
suficientes para desencadear a ação penal, 
se o tribunal considerar que, após uma 
avaliação das probabilidades, o bem deva 
ter uma origem ilícita, assim como em 
situações em que a pessoa suspeita, arguida 
ou acusada se tenta subtrair à ação judicial, 
não pode comparecer em julgamento por 
outros motivos ou faleceu antes do termo 
da ação penal. Este processo é designado 
por confisco não baseado numa 
condenação. É necessário prever a 
possibilidade de um confisco deste tipo, 
pelo menos nestas circunstâncias referidas 
no conjunto dos Estados-Membros. Esta 

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa 
condenação, deveria, em todo o caso, ser 
possível confiscar bens de modo a prevenir 
atividades criminosas e impedir que os 
lucros resultantes dessas atividades sejam 
reinvestidos na economia legal. Alguns 
Estados-Membros autorizam o confisco 
quando não existem elementos de prova 
suficientes para desencadear a ação penal 
ou quando não exista condenação penal, 
se o tribunal considerar que, após uma 
avaliação das probabilidades, o bem de 
uma pessoa socialmente perigosa ou com 
um modo de vida criminoso deva ter uma 
origem ilícita ou não seja compatível com 
os rendimentos declarados por essa 
pessoa, assim como em situações em que a 
pessoa suspeita, arguida ou acusada se 
tenta subtrair à ação judicial, não pode 
comparecer em julgamento por outros 
motivos ou faleceu antes do termo da ação 
penal. Este processo é designado por 
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medida é conforme com o artigo 54.º, n.º 1, 
alínea c), da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, que prevê que os 
Estados Partes considerem a possibilidade 
de adotar as medidas necessárias para 
permitir o confisco de bens adquiridos 
ilicitamente na falta de uma condenação 
penal quando não possa ser instaurado um 
procedimento criminal contra o autor da 
infração em razão de morte, fuga ou 
ausência.

confisco não baseado numa condenação. É 
necessário prever a possibilidade de um 
confisco deste tipo, pelo menos nas 
circunstâncias atrás referidas no conjunto 
dos Estados-Membros, incluindo o 
reconhecimento mútuo de tais decisões 
não baseadas numa condenação. Esta 
medida é conforme com o artigo 54.º, n.º 1, 
alínea c), da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção, que prevê que os 
Estados Partes considerem a possibilidade 
de adotar as medidas necessárias para 
permitir o confisco de bens adquiridos 
ilicitamente na falta de uma condenação 
penal quando não possa ser instaurado um 
procedimento criminal contra o autor da 
infração em razão de morte, fuga ou 
ausência ou noutros casos apropriados.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Em casos pontuais, deve ser 
possível dispensar, na totalidade ou em 
parte, a decisão de confisco. Tal será 
portanto possível nos casos em que a 
medida constitua um encargo 
desproporcionado para a pessoa em causa 
ou leve à perda dos seus meios de 
subsistência, ou se o custo do confisco for 
desproporcionadamente superior ao 
montante a confiscar.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão não inclui atualmente quaisquer disposições para casos de 
dificuldades gravosas. Quando há condições para o confisco, este é necessariamente 
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decretado. A fim de evitar consequências desproporcionadas, é essencial a introdução de 
uma cláusula de salvaguarda.

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

Proposta de diretiva
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) O confisco não deve dificultar ou 
impedir pedidos justificados por parte de 
vítimas de infrações penais cometidas pela 
pessoa em causa. Deverá ser possível 
dispensar o confisco nos casos em que a 
vítima tenha apresentado um pedido de 
indemnização contra o autor do crime, em 
consequência de uma infração penal, e o 
confisco impeça o pagamento dessa 
indemnização.

Or. de

Alteração 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A prática de os suspeitos ou arguidos 
transferirem os seus bens para terceiros que 
conhecem, de modo a evitar o seu confisco, 
é muito comum e cada vez mais 
generalizada. O quadro jurídico da UE em 
vigor não contém regras vinculativas em 
matéria de confisco de bens transferidos 
para terceiros. Por conseguinte, mostra-se 
cada vez mais necessário autorizar o 
confisco dos bens transferidos para 
terceiros, que normalmente deve ter lugar 
quando um arguido não possui outro 

(13) A prática de os suspeitos ou arguidos 
transferirem os seus bens para terceiros que 
conhecem, de modo a evitar o seu confisco, 
é muito comum e cada vez mais 
generalizada. O quadro jurídico da UE em 
vigor não contém regras vinculativas em 
matéria de confisco de bens transferidos 
para terceiros. Por conseguinte, mostra-se 
cada vez mais necessário autorizar o 
confisco dos bens transferidos para 
terceiros ou adquiridos por estes. A fim de 
proteger os interesses de terceiros de boa-
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património que possa ser apreendido. É 
conveniente prever que o confisco de bens 
de terceiros só é possível em determinadas 
circunstâncias, na sequência de uma 
avaliação baseada em factos concretos 
que confirme que o confisco dos bens da 
pessoa considerada suspeita, arguida ou 
condenada tem poucas probabilidades de 
êxito, ou quando devam ser restituídos ao 
seu legítimo proprietário objetos únicos.
Além disso, a fim de proteger os interesses 
de terceiros de boa-fé, o confisco só deve 
ser autorizado se o terceiro tiver ou devesse 
ter conhecimento de que o bem em causa 
era produto de um crime ou havia sido 
transferido para prevenir o seu confisco, 
tendo sido cedido a título gracioso ou por 
um preço inferior ao seu valor de mercado.

fé, o confisco só deve ser autorizado se o 
terceiro tiver ou devesse ter conhecimento 
de que o bem em causa era produto de um 
crime ou de instrumentos ligados ao crime 
ou havia sido transferido para prevenir o 
seu confisco, ou se lhe tivesse sido cedido 
a título gracioso ou por um preço bastante 
inferior ao seu valor de mercado.

Or. en

Alteração 50
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A prática de os suspeitos ou arguidos 
transferirem os seus bens para terceiros que 
conhecem, de modo a evitar o seu confisco, 
é muito comum e cada vez mais 
generalizada. O quadro jurídico da UE em 
vigor não contém regras vinculativas em 
matéria de confisco de bens transferidos 
para terceiros. Por conseguinte, mostra-se 
cada vez mais necessário autorizar o 
confisco dos bens transferidos para 
terceiros, que normalmente deve ter lugar 
quando um arguido não possui outro 
património que possa ser apreendido. É 
conveniente prever que o confisco de bens 
de terceiros só é possível em determinadas 
circunstâncias, na sequência de uma 
avaliação baseada em factos concretos que 

(13) A prática de os suspeitos ou arguidos 
transferirem os seus bens para terceiros que 
conhecem, de modo a evitar o seu confisco, 
é muito comum e cada vez mais 
generalizada. O quadro jurídico da UE em 
vigor não contém regras vinculativas em 
matéria de confisco de bens transferidos 
para terceiros. Por conseguinte, mostra-se 
cada vez mais necessário autorizar o 
confisco dos bens transferidos para 
terceiros, que normalmente deve ter lugar 
quando um arguido não possui outro 
património que possa ser apreendido. É 
conveniente prever que o confisco de bens 
de terceiros só é possível em determinadas 
circunstâncias, na sequência de uma 
avaliação baseada em factos concretos que 
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confirme que o confisco dos bens da 
pessoa considerada suspeita, arguida ou 
condenada tem poucas probabilidades de 
êxito, ou quando devam ser restituídos ao 
seu legítimo proprietário objetos únicos.
Além disso, a fim de proteger os interesses 
de terceiros de boa-fé, o confisco só deve 
ser autorizado se o terceiro tiver ou devesse 
ter conhecimento de que o bem em causa 
era produto de um crime ou havia sido 
transferido para prevenir o seu confisco, 
tendo sido cedido a título gracioso ou por 
um preço inferior ao seu valor de mercado.

confirme que o confisco dos bens da 
pessoa considerada suspeita, arguida ou 
condenada tem poucas probabilidades de 
êxito, ou quando devam ser restituídos ao 
seu legítimo proprietário objetos únicos.
Além disso, a fim de proteger os interesses 
de terceiros de boa-fé, o confisco só deve 
ser autorizado se o terceiro tiver ou devesse 
ter conhecimento de que o bem em causa 
era produto de um crime ou havia sido 
transferido para prevenir o seu confisco, 
tendo sido cedido a título gracioso ou por 
um preço inferior ao seu valor de mercado.
O confisco de bens de terceiros deve 
igualmente ser possível quando o suspeito 
ou arguido tenha agido em nome de 
outras pessoas singulares ou coletivas 
desde o início.

Or. de

Alteração 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de lutar mais eficazmente 
contra as organizações criminosas e a 
criminalidade grave, com base na 
experiência adquirida, os 
Estados-Membros devem prever, no seu 
direito penal, uma infração que permita 
instaurar um procedimento penal e 
sancionar as condutas destinadas a 
transferir de forma fictícia a propriedade 
ou o usufruto de um bem para terceiros 
no intuito de escapar a medidas de 
apreensão ou confisco. Também deve ser 
punido de forma eficaz o ato de 
coadjuvação.

Or. en
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Alteração 52
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) As regras relativas ao confisco de 
bens de terceiros aplicam-se tanto a 
pessoas singulares como a pessoas 
coletivas.

Or. en

Alteração 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É muito frequente os suspeitos ou 
arguidos esconderem os seus bens 
enquanto decorre a ação penal. Nestes 
casos, as decisões de confisco não podem 
ser executadas, permitindo aos 
destinatários dessas decisões usufruir dos 
bens após o cumprimento da pena. Por 
conseguinte, é necessário permitir a 
determinação exata do património a 
confiscar, mesmo após a condenação 
definitiva por uma infração penal, de modo 
a possibilitar a plena execução das decisões 
de confisco quando não sejam encontrados 
bens, ou bens suficientes, e a decisão de 
confisco não tenha sido executada.
Atendendo às restrições ao direito de 
propriedade impostas por uma decisão de 
confisco, tais medidas provisórias não 
devem ser mantidas em vigor mais tempo 
do que o necessário para salvaguardar os 
bens tendo em vista o seu eventual 

(15) É muito frequente os suspeitos ou 
arguidos esconderem os seus bens 
enquanto decorre a ação penal. Nestes 
casos, as decisões de confisco não podem 
ser executadas, permitindo aos 
destinatários dessas decisões usufruir dos 
bens após o cumprimento da pena. Por 
conseguinte, é necessário permitir a 
determinação exata do património a 
confiscar, mesmo após a condenação 
definitiva por uma infração penal, de modo 
a possibilitar a plena execução das decisões 
de confisco quando não sejam encontrados 
bens, ou bens suficientes, e a decisão de 
confisco não tenha sido executada.
Atendendo às restrições ao direito de 
propriedade impostas por uma decisão de 
confisco, tais medidas provisórias não 
devem ser mantidas em vigor mais tempo 
do que o necessário para salvaguardar os 
bens tendo em vista o seu eventual 
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confisco posterior. Tal poderá obrigar o 
tribunal a proceder a revisões periódicas
para se certificar que o objetivo de 
prevenção do desaparecimento dos bens 
continua válido.

confisco posterior. Para tal, o tribunal deve 
proceder, se for caso disso, a revisões para 
se certificar que o objetivo de prevenção do 
desaparecimento dos bens continua válido.

Or. en

Alteração 54
Rui Tavares

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os bens congelados tendo em vista o 
seu confisco posterior devem ser geridos 
de forma adequada de modo a que não se 
desvalorizem. Os Estados-Membros devem 
adotar as medidas necessárias, incluindo a 
venda ou a transferência de propriedade, 
a fim de minimizar essa depreciação. Os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas, designadamente criar gabinetes 
nacionais centralizados de gestão de ativos 
ou mecanismos equivalentes (quando tais 
funções tenham sido descentralizadas), a 
fim de gerir adequadamente os bens objeto 
de congelamento antes do seu confisco e 
preservar o seu valor na pendência de uma 
decisão judicial sobre os bens a confiscar.

(16) Os bens congelados tendo em vista o 
seu confisco posterior devem ser geridos 
de forma adequada de modo a que não se 
desvalorizem e para encorajar a sua 
reutilização para fins sociais e evitar o 
risco de nova infiltração da 
criminalidade. Para esse efeito, seria útil 
ponderar a criação de um fundo europeu 
constituído por uma parte dos bens 
confiscados nos Estados-Membros. Esse 
fundo deveria estar aberto a projetos-
piloto de cidadãos, a associações, a 
agrupamentos de ONG europeus e a 
qualquer organização da sociedade civil, 
a fim de encorajar a reutilização efetiva 
de bens confiscados para fins sociais e de 
reforçar as funções democráticas da 
União Europeia. Os Estados-Membros 
devem adotar as medidas necessárias, 
incluindo a venda ou a transferência de 
propriedade, a fim de minimizar essa 
depreciação e de promover objetivo 
sociais. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas, designadamente criar 
gabinetes nacionais centralizados de gestão 
de ativos ou mecanismos equivalentes
(quando tais funções tenham sido 
descentralizadas), a fim de gerir 
adequadamente os bens objeto de 
congelamento antes do seu confisco e 
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preservar o seu valor na pendência de uma 
decisão judicial sobre os bens a confiscar.

Or. en

Alteração 55
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os bens congelados tendo em vista o 
seu confisco posterior devem ser geridos 
de forma adequada de modo a que não se 
desvalorizem. Os Estados-Membros devem 
adotar as medidas necessárias, incluindo a 
venda ou a transferência de propriedade, 
a fim de minimizar essa depreciação. Os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas, designadamente criar gabinetes 
nacionais centralizados de gestão de ativos 
ou mecanismos equivalentes (quando tais 
funções tenham sido descentralizadas), a 
fim de gerir adequadamente os bens objeto 
de congelamento antes do seu confisco e 
preservar o seu valor na pendência de uma 
decisão judicial sobre os bens a confiscar.

(16) Os bens congelados tendo em vista o 
seu confisco posterior devem ser geridos 
de forma adequada de modo a que não se 
desvalorizem. Os Estados-Membros devem 
adotar as medidas necessárias, incluindo a 
transferência de propriedade, a fim de 
minimizar essa depreciação. Os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas adequadas, legislativas ou de 
outra natureza, designadamente criar 
gabinetes nacionais centralizados de gestão 
de ativos ou mecanismos equivalentes 
(quando tais funções tenham sido 
descentralizadas), a fim de gerir 
adequadamente os bens objeto de 
congelamento antes do seu confisco e 
preservar o seu valor na pendência de uma 
decisão judicial sobre os bens a confiscar.

Or. it

Alteração 56
Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os bens congelados tendo em vista o 
seu confisco posterior devem ser geridos 

(16) Os bens congelados tendo em vista o 
seu confisco posterior devem ser geridos 
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de forma adequada de modo a que não se 
desvalorizem. Os Estados-Membros devem 
adotar as medidas necessárias, incluindo a 
venda ou a transferência de propriedade, 
a fim de minimizar essa depreciação. Os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas, designadamente criar gabinetes 
nacionais centralizados de gestão de ativos 
ou mecanismos equivalentes (quando tais 
funções tenham sido descentralizadas), a 
fim de gerir adequadamente os bens objeto 
de congelamento antes do seu confisco e 
preservar o seu valor na pendência de uma 
decisão judicial sobre os bens a confiscar.

de forma adequada de modo a que não se 
desvalorizem e seja mantido o nível de 
emprego. Os Estados-Membros devem 
adotar as medidas necessárias, incluindo a 
venda ou a transferência de propriedade, 
a fim de minimizar essa depreciação. Os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
adequadas, designadamente criar gabinetes 
nacionais centralizados de gestão de ativos 
ou mecanismos equivalentes (quando tais 
funções tenham sido descentralizadas), a 
fim de gerir adequadamente os bens objeto 
de congelamento antes do seu confisco e 
preservar o seu valor na pendência de uma 
decisão judicial sobre os bens a confiscar.

Or. it

Alteração 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A fim de que a sociedade civil 
possa compreender, de forma concreta, a 
eficácia das ações dos Estados-Membros
contra a criminalidade organizada, 
incluindo de tipo mafioso, e de que os 
produtos sejam efetivamente subtraídos 
aos seus autores, é necessário adotar 
medidas comuns para que as 
organizações criminosas não voltem a ter 
acesso a bens obtidos de forma ilícita. As 
melhores práticas aplicadas em vários 
Estados-membros revelam constituir 
instrumentos eficazes: gestão e 
administração de bens por organismos 
especializados de gestão de bens ou 
mecanismos análogos, bem como a 
utilização dos bens confiscados em prol de 
projetos destinados a combater e a 
prevenir a criminalidade para outros fins 
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institucionais, públicos ou sociais.

Or. en

Alteração 58
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O confisco dos produtos do crime 
deve ser usado para fins de interesse 
público e social.

Or. de

Alteração 59
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A prática de utilização, para fins 
sociais, de bens confiscados encoraja e 
apoia a difusão de uma cultura da 
legalidade, da assistência às vítimas da 
infração e da luta contra a criminalidade 
organizada, criando assim mecanismos 
"virtuosos", que também podem ser 
ativados através de organizações não 
governamentais, em benefício da 
sociedade e do desenvolvimento 
socioeconómico da zona afetada 
aplicando critérios objetivos.

Or. it

Justificação

Alguns Estados-Membros já recolheram experiências no âmbito da utilização de bens 
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confiscados para fins de utilidade pública com resultados significativos no plano social e da 
luta contra a criminalidade.

Alteração 60
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existem poucas fontes de dados 
fidedignas sobre o congelamento e o 
confisco de produtos do crime. A fim de 
permitir a avaliação da presente diretiva, 
é necessário reunir um conjunto mínimo de 
dados estatísticos comparáveis e 
pertinentes em matéria de deteção de bens, 
assim como das atividades judiciárias e de 
alienação de bens.

(17) Existem poucas fontes de dados 
fidedignas sobre o congelamento e o 
confisco de produtos do crime. A fim de 
permitir a avaliação da presente diretiva, 
é necessário reunir um conjunto mínimo de 
dados estatísticos comparáveis e 
pertinentes em matéria de deteção de bens, 
assim como das atividades judiciárias e de 
alienação de bens, respeitando 
paralelamente o princípio da 
proporcionalidade.

Or. en

Alteração 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existem poucas fontes de dados 
fidedignas sobre o congelamento e o 
confisco de produtos do crime. A fim de 
permitir a avaliação da presente diretiva, 
é necessário reunir um conjunto mínimo de 
dados estatísticos comparáveis e 
pertinentes em matéria de deteção de bens, 
assim como das atividades judiciárias e de 
alienação de bens.

(17) Existem poucas fontes de dados 
fidedignas sobre o congelamento e o 
confisco de produtos do crime. A fim de 
permitir a avaliação da presente diretiva, 
é necessário reunir um conjunto mínimo de 
dados estatísticos comparáveis e 
pertinentes em matéria de deteção de bens, 
assim como das atividades judiciárias e de 
gestão e de alienação de bens.

Or. en
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Alteração 62
Mario Borghezio

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existem poucas fontes de dados 
fidedignas sobre o congelamento e o 
confisco de produtos do crime. A fim de 
permitir a avaliação da presente diretiva, 
é necessário reunir um conjunto mínimo de 
dados estatísticos comparáveis e 
pertinentes em matéria de deteção de bens, 
assim como das atividades judiciárias e de 
alienação de bens.

(17) Existem poucas fontes de dados 
fidedignas sobre o congelamento e o 
confisco de produtos do crime. A fim de 
permitir a avaliação da presente diretiva, 
é necessário reunir um conjunto adequado
de dados estatísticos comparáveis e 
pertinentes em matéria de deteção de bens, 
assim como das atividades judiciárias e de 
alienação de bens.

Or. it

Alteração 63
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Convém manter um registo do 
valor dos bens destinados a reutilização 
em prol de vítimas afetadas direta ou 
indiretamente por estes crimes.

Or. en

Alteração 64
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios consagrados 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, designadamente o direito 
de propriedade, o direito ao respeito pela 
vida privada e familiar, o direito à proteção 
dos dados de caráter pessoal, o direito a um 
recurso efetivo para um órgão jurisdicional 
e o direito a um julgamento equitativo, a 
presunção de inocência, o direito de defesa, 
o direito a não ser julgado ou punido mais 
do que uma vez pelo mesmo delito, assim 
como os princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas.
A presente diretiva deve ser aplicada em 
conformidade com estes direitos e 
princípios.

(18) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e os princípios consagrados 
na Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, na jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem e na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, designadamente o direito de 
propriedade, o direito ao respeito pela vida 
privada e familiar, o direito à proteção dos 
dados de caráter pessoal, o direito a um 
recurso efetivo para um órgão jurisdicional 
e o direito a um julgamento equitativo, a 
presunção de inocência, o direito de defesa, 
o direito a não ser julgado ou punido mais 
do que uma vez pelo mesmo delito, assim 
como os princípios da legalidade e da 
proporcionalidade dos delitos e das penas.
A presente diretiva deve ser aplicada em 
conformidade com estes direitos e 
princípios.

Or. en

Alteração 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Alguns Estados-Membros já 
adotaram com êxito sistemas de confisco 
não baseados na condenação. Na 
realidade, o Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem nunca considerou 
uma violação dos direitos fundamentais, 
consagrada na Carta Europeia dos 
Direitos Fundamentais e na Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, o facto 
de uma pessoa poder ser sujeita a uma tal 
medida de privação dos seus bens.
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Or. en

Alteração 66
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) As medidas previstas na presente 
diretiva afetam consideravelmente os 
direitos das pessoas, não apenas os direitos 
dos suspeitos ou arguidos, mas também os 
de terceiros que não sejam objeto de 
processo judicial. Por conseguinte, importa 
estabelecer garantias específicas e vias 
judiciais para assegurar que a aplicação das 
suas disposições respeita os seus direitos 
fundamentais.

(19) As medidas previstas na presente 
diretiva afetam consideravelmente os 
direitos das pessoas, não apenas os direitos 
dos suspeitos ou arguidos, mas também os 
de terceiros que não sejam objeto de 
processo judicial. Por conseguinte, importa 
estabelecer todas as garantias necessárias
e vias judiciais para assegurar que a 
aplicação das suas disposições respeita os 
seus direitos fundamentais.

Or. en

Alteração 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, nomeadamente facilitar o 
confisco dos produtos do crime, não pode 
ser cabalmente atingido pelos Estados-
Membros, podendo ser mais bem 
alcançado ao nível da União, esta pode 
adotar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia.
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir esse objetivo.

(20) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, nomeadamente facilitar o 
confisco de bens, não pode ser cabalmente 
atingido pelos Estados-Membros, podendo 
ser mais bem alcançado ao nível da União, 
esta pode adotar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir esse objetivo.
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Or. en

Alteração 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece normas 
mínimas para o congelamento de bens 
tendo em vista o seu eventual confisco 
posterior e o confisco de produtos do 
crime.

A presente diretiva estabelece normas 
mínimas para a apreensão ou o 
congelamento de bens tendo em vista o seu 
eventual confisco posterior e o confisco de 
produtos do crime e na ausência de 
condenação, bem como para a gestão e a 
alienação de bens confiscados.

Or. en

Alteração 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente Diretiva não prejudica os 
procedimentos judiciais aos quais os 
Estados-Membros podem recorrer para 
privar o infrator dos bens em questão.

Or. en

Alteração 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) «produtos do crime», qualquer 
benefício económico resultante de uma 
infração penal; pode consistir em qualquer 
tipo de bem e abrange a eventual 
transformação ou reinvestimento posterior 
do produto direto por um suspeito, arguido 
ou acusado, assim como quaisquer outros 
ganhos quantificáveis;

(1) «produtos do crime», qualquer 
benefício económico direto resultante de 
uma infração penal; pode consistir em 
qualquer tipo de bem e abrange a eventual 
transformação ou reinvestimento posterior 
do produto direto por um suspeito, arguido 
ou acusado, assim como quaisquer outros 
ganhos quantificáveis;

Or. en

Alteração 71
Rui Tavares

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «produtos do crime», qualquer 
benefício económico resultante de uma 
infração penal; pode consistir em qualquer 
tipo de bem e abrange a eventual 
transformação ou reinvestimento posterior 
do produto direto por um suspeito, arguido 
ou acusado, assim como quaisquer outros 
ganhos quantificáveis;

(1) «produtos do crime», qualquer 
benefício económico direto resultante de 
uma infração penal; pode consistir em 
qualquer tipo de bem e abrange a eventual 
transformação ou reinvestimento posterior 
do produto direto por um suspeito, arguido 
ou acusado, assim como quaisquer outros 
ganhos quantificáveis;

Or. en

Justificação

A definição de produtos como "qualquer benefício económico resultante de uma infração 
penal" afigura-se bastante ambígua e não permite uma avaliação coerente e uniforme do 
benefício económico que deve ser neutralizado. Tal poderá causar importantes diferenças na 
avaliação do montante confiscado. Enquanto certos Estados-Membros confiscam os produtos 
ou respetivos equivalentes, outros poderão também confiscar os lucros de atividades não 
criminosas.

Alteração 72
Zbigniew Ziobro
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «produtos do crime», qualquer 
benefício económico resultante de uma 
infração penal; pode consistir em qualquer 
tipo de bem e abrange a eventual 
transformação ou reinvestimento posterior 
do produto direto por um suspeito, arguido 
ou acusado, assim como quaisquer outros 
ganhos quantificáveis;

(1) «produtos do crime», qualquer 
benefício económico direta ou 
indiretamente resultante de uma infração 
penal; pode consistir em qualquer tipo de 
bem e abrange a eventual transformação ou 
reinvestimento posterior do produto direto 
por um suspeito, arguido ou acusado, assim 
como quaisquer outros ganhos 
quantificáveis;

Or. pl

Alteração 73
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «produtos do crime», qualquer 
benefício económico resultante de uma 
infração penal; pode consistir em qualquer 
tipo de bem e abrange a eventual 
transformação ou reinvestimento posterior 
do produto direto por um suspeito, arguido 
ou acusado, assim como quaisquer outros 
ganhos quantificáveis;

(1) "produtos do crime", qualquer benefício 
económico, direto ou indireto, resultante 
de uma infração penal; pode consistir em 
qualquer tipo de bem e abrange a eventual 
transformação ou reinvestimento posterior 
do produto direto por um suspeito, arguido 
ou acusado, assim como quaisquer outros 
ganhos quantificáveis;

Or. en

Alteração 74
Zbigniew Ziobro

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

(2) «bens», ativos de qualquer tipo, 
corpóreos ou incorpóreos, móveis ou 
imóveis, bem como os documentos ou atos 
jurídicos comprovativos da propriedade ou 
dos direitos sobre esses bens;

(2) «bens», ativos de qualquer tipo, 
corpóreos ou incorpóreos, móveis ou 
imóveis, bem como os documentos ou atos 
jurídicos comprovativos da propriedade ou 
dos direitos sobre esses bens, a par de 
quaisquer outros bens detidos 
conjuntamente com o cônjuge;

Or. pl

Alteração 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «confisco», uma sanção ou medida 
decretada por um tribunal em consequência 
de um processo relativo a uma infração 
penal, que conduza à privação definitiva de 
um bem;

(4) «confisco», uma medida decretada por 
um tribunal em consequência de um 
processo relativo a uma infração penal, que 
conduza à privação definitiva de um bem;

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «confisco», uma sanção ou medida 
decretada por um tribunal em consequência 
de um processo relativo a uma infração
penal, que conduza à privação definitiva de 
um bem;

(4) «confisco», uma medida decretada por 
um tribunal num julgamento ou em 
consequência de um processo penal, que 
conduza à privação definitiva de um bem;

Or. de
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Justificação

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.

Alteração 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «confisco», uma sanção ou medida 
decretada por um tribunal em consequência 
de um processo relativo a uma infração 
penal, que conduza à privação definitiva de 
um bem;

(4) «confisco», uma sanção ou medida 
decretada por um tribunal em consequência 
de um processo que conduza à privação 
definitiva de um bem;

Or. en

Alteração 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «congelamento», a proibição 
temporária de transferir, destruir, 
converter, dispor ou movimentar um bem 
ou de exercer temporariamente a guarda ou 
o controlo do mesmo;

(5) «congelamento» ou apreensão, a 
proibição temporária de transferir, destruir, 
converter, dispor ou movimentar um bem 
ou de exercer temporariamente a guarda ou 
o controlo do mesmo;

Or. en
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Alteração 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) bem como por quaisquer outros 
instrumentos jurídicos, se os mesmos 
previrem especificamente que a presente 
diretiva se aplica às infrações penais neles 
harmonizadas.

Or. en

Alteração 80
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) bem como por quaisquer outros 
futuros instrumentos jurídicos, se as 
infrações penais forem harmonizadas à 
escala da UE.

Or. en

Alteração 81
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «pessoa afetada», qualquer pessoa 
diretamente afetada pelo congelamento 
ou confisco dos bens do arguido ou da 
pessoa condenada.
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Or. en

Alteração 82
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos instrumentos 
e produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de todos os instrumentos e 
produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

Or. ro

Alteração 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos instrumentos 
e produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei o confisco, total ou parcial, dos 
instrumentos e produtos do crime ou de
bens cujo valor corresponda a esses 
instrumentos e produtos do crime, sob 
reserva de uma condenação definitiva por 
uma infração penal.

Or. en

Alteração 84
Mariya Gabriel
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos instrumentos 
e produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir apenas 
às autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei o confisco, total ou 
parcial, dos instrumentos e produtos do 
crime na sequência de uma condenação 
definitiva por uma infração penal.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos instrumentos 
e produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei, ou às autoridades que apliquem 
uma decisão do tribunal, o confisco, total 
ou parcial, dos instrumentos e produtos do 
crime na sequência de uma condenação 
definitiva por uma infração penal.

Or. de

Alteração 86
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
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confisco, total ou parcial, dos instrumentos 
e produtos do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

confisco, total ou parcial, dos instrumentos, 
bens e produtos do crime na sequência de 
uma condenação definitiva por uma 
infração penal.

Or. it

Alteração 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de bens cujo valor corresponda 
ao produto do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

Suprimido

Or. en

Alteração 88
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de bens cujo valor corresponda ao 
produto do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir apenas 
às autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei, quando o confisco
previsto no n.º 1 não for possível, o 
confisco de bens cujo valor corresponda ao 
produto do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

Or. en
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Alteração 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de bens cujo valor corresponda ao 
produto do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei, ou às autoridades que apliquem 
uma decisão do tribunal, de acordo com 
os seus poderes respetivos, o confisco de 
bens cujo valor corresponda ao produto do 
crime na sequência de uma condenação 
definitiva por uma infração penal, quando 
o confisco previsto no n.º 1 não for 
possível.

Or. de

Alteração 90
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de bens cujo valor corresponda
ao produto do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de bens de valor equivalente ao 
produto, lucro ou valor do crime na 
sequência de uma condenação definitiva 
por uma infração penal.

Or. it

Alteração 91
Zbigniew Ziobro
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de bens cujo valor corresponda ao 
produto do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de bens cujo valor corresponda ao 
produto do crime na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal. Não será ordenado o confisco total 
ou parcial de bens, caso os produtos 
materiais do crime ou o valor equivalente 
fiquem sujeitos a devolução à parte lesada 
ou a qualquer outra entidade.

Or. pl

Alteração 92
Zbigniew Ziobro

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) No momento da condenação por um 
crime de que o autor obteve, ainda que 
indiretamente, recursos materiais 
vultuosos, os bens de que o autor se 
apropriou ou de que de outra forma 
tomou posse no momento da prática do 
crime, ou em circunstância ulterior, até 
ao momento em que seja proferida uma 
sentença – mesmo uma sentença 
juridicamente não vinculativa –, serão 
considerados produto do crime, a menos 
que o autor ou outra parte interessada 
possa demonstrar a origem legal dos bens 
e dos meios utilizados para os obter.

Or. pl
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Alteração 93
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 3 –  n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para permitir às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei, na ausência de uma condenação 
penal, o confisco de bens do suspeito, 
quando o tribunal considerar que, após 
uma avaliação das probabilidades, é 
possível concluir que os bens do suspeito 
em causa representam direta ou 
indiretamente os produtos do crime 
obtidos através de comportamento 
criminoso ou se destinam a fins 
criminosos.

Or. en

Alteração 94
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 3 –  n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para permitir às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei, na ausência de uma condenação, o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime obtidos através de comportamento 
ilícito no quadro do direito penal se o 
tribunal considerar que, após uma 
avaliação das probabilidades, tiveram 
lugar comportamentos que alegadamente 
constituam um ilícito. Esta disposição não 
se aplica aos Estados-Membros que já 
tenham poderes de confisco civil que 
permitam o confisco na ausência de uma 
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condenação.

Or. en

Justificação

Esta disposição reconhece que alguns Estados-Membros têm poderes de confisco civil não 
ligados a processos penais.

Alteração 95
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Pedido de indemnização

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
os pedidos de indemnização das partes 
lesadas sejam tidos em conta.

Or. de

Alteração 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando um tribunal 
considere, com base em factos concretos,
ser bastante mais provável que os bens em 
causa resultem de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa do que de outro 

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir às 
autoridades competentes o confisco, total 
ou parcial, dos bens pertencentes a uma 
pessoa condenada por uma infração penal 
quando, com base em factos concretos,
como o valor dos bens ser 
desproporcionado em relação aos 
rendimentos legítimos da pessoa
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tipo de atividades. condenada, o tribunal considerar, após 
uma avaliação das probabilidades, que os 
bens em questão foram obtidos de forma 
ilícita.

Or. en

Alteração 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando um tribunal 
considere, com base em factos concretos,
ser bastante mais provável que os bens em 
causa resultem de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa do que de outro 
tipo de atividades.

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando, com base em 
factos concretos e após fazer pleno uso de 
todas as provas, o tribunal estiver 
convencido de que os bens em causa 
resultam de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa e não de outro 
tipo de atividades.

Or. en

Alteração 98
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando um tribunal 
considere, com base em factos concretos, 
ser bastante mais provável que os bens em 

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco de todos os bens pertencentes a 
uma pessoa condenada por uma infração 
penal, quando um tribunal considere, com 
base em factos concretos, que os bens em 
causa resultam de atividades criminosas 
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causa resultem de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa do que de outro 
tipo de atividades.

semelhantes dessa pessoa, e não de 
qualquer outro tipo de atividades.

Or. ro

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

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando um tribunal 
considere, com base em factos concretos,
ser bastante mais provável que os bens em 
causa resultem de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa do que de outro 
tipo de atividades.

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando, com base em 
factos concretos e após fazer pleno uso de 
todas as provas disponíveis, o tribunal 
estiver convencido de que os bens em 
causa resultam de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa e não de outro 
tipo de atividades.

Or. de

Justificação

O direito de propriedade implica que o confisco não baseado numa condenação deve estar 
sujeito a normas constitucionais rigorosas. O confisco só é constitucional se o tribunal 
competente estiver convencido da origem criminosa do objeto em questão, na sequência de 
uma análise aprofundada de todas as provas. Não é necessário determinar a infração 
específica. No entanto, o tribunal deve pelo menos estar convencido da origem criminosa dos 
bens.

Alteração 100
Rui Tavares

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 1. Os Estados-Membros devem adotar as 
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medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando um tribunal 
considere, com base em factos concretos,
ser bastante mais provável que os bens em 
causa resultem de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa do que de outro 
tipo de atividades.

medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando, com base em 
factos concretos e após fazer pleno uso de 
todas as provas, o tribunal estiver 
convencido de que os bens em causa 
resultam de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa e não de outro 
tipo de atividades.

Or. en

Alteração 101
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando um tribunal 
considere, com base em factos concretos, 
ser bastante mais provável que os bens em 
causa resultem de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa do que de outro 
tipo de atividades.

1. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal, quando um tribunal 
considere, com base em factos concretos, 
ser bastante mais provável que os bens 
pertencentes à pessoa condenada tenham 
origem ilegal.

Or. fr

Alteração 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
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confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal,
na sequência de um processo que, caso o 
suspeito ou arguido tivesse sido sujeito a 
julgamento, poderia ter conduzido a uma 
condenação penal, quando:

confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal, se 
o tribunal, com base em factos concretos e 
após fazer pleno uso de todas as provas, 
estiver convencido de que o processo teria 
conduzido a uma condenação penal, caso 
o suspeito ou arguido tivesse sido sujeito a 
julgamento, quando:

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal,
na sequência de um processo que, caso o 
suspeito ou arguido tivesse sido sujeito a 
julgamento, poderia ter conduzido a uma 
condenação penal, quando:

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal,
se, com base em factos concretos e após 
fazer pleno uso de todas as provas 
disponíveis, o tribunal estiver convencido 
de que o processo, caso o suspeito ou 
arguido tivesse sido sujeito a julgamento,
teria conduzido a uma condenação penal, 
quando:

Or. de

Justificação

O direito de propriedade implica que o confisco não baseado numa condenação deve estar 
sujeito a normas constitucionais rigorosas. O confisco só é constitucional se o tribunal 
competente estiver convencido da origem criminosa do objeto em questão, na sequência de 
uma análise aprofundada de todas as provas. Não é necessário determinar uma infração 
específica. No entanto, o tribunal deve pelo menos estar convencido da origem criminosa dos 
bens.

Alteração 104
Rui Tavares
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal,
na sequência de um processo que, caso o 
suspeito ou arguido tivesse sido sujeito a 
julgamento, poderia ter conduzido a uma 
condenação penal, quando:

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal, se 
o tribunal, com base em factos concretos e 
após fazer pleno uso de todas as provas, 
estiver convencido de que o processo teria 
conduzido a uma condenação penal, caso 
o suspeito ou arguido tivesse sido sujeito a 
julgamento, quando:

Or. en

Alteração 105
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal, 
na sequência de um processo que, caso o 
suspeito ou arguido tivesse sido sujeito a 
julgamento, poderia ter conduzido a uma 
condenação penal, quando:

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal, 
na sequência de um processo, se as 
autoridades judiciárias estiverem 
persuadidas, com base no acervo 
probatório, de que o suspeito ou arguido,
caso tivesse sido sujeito a julgamento, teria 
sido objeto de uma condenação penal:

Or. fr

Alteração 106
Sarah Ludford
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal, 
na sequência de um processo que, caso o 
suspeito ou arguido tivesse sido sujeito a 
julgamento, poderia ter conduzido a uma 
condenação penal, quando:

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco dos instrumentos e produtos do 
crime na falta de uma condenação penal, 
na sequência de um processo que, caso o 
suspeito ou arguido tivesse sido sujeito a 
julgamento, poderia ter conduzido a uma 
condenação penal ou em qualquer outro 
processo, quando:

Or. en

Alteração 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei o confisco de quaisquer bens 
pertencentes a uma pessoa incapaz de 
justificar a sua origem legítima quando o 
tribunal considerar, com base em 
circunstâncias específicas e respeitando 
os direitos de defesa e de terceiros de 
boa-fé, que esses bens foram obtidos 
através de atividades criminosas 
alegadamente relacionadas com a pessoa 
em causa.

Or. en

Alteração 108
Mariya Gabriel
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o falecimento ou a doença crónica do 
suspeito ou arguido impeça o 
prosseguimento da ação judicial; ou

Suprimido

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o falecimento ou a doença crónica do 
suspeito ou arguido impeça o 
prosseguimento da ação judicial; ou

(a) a doença crónica do suspeito ou arguido 
impeça o prosseguimento da ação judicial;
ou

Or. de

Justificação

A opção do confisco não baseado numa condenação em caso de falecimento do suspeito ou 
arguido deve ser suprimida. Se o alegado culpado falecer, a decisão de confisco será 
executada sobre os herdeiros. Tratar-se-á então de um caso de confisco de bens de terceiros, 
nos termos do artigo 6.º, que só se aplicará sob reserva de condições estritas.

Alteração 110
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea (a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o falecimento ou a doença crónica do 
suspeito ou arguido impeça o 
prosseguimento da ação judicial; ou

(a) a doença ou a doença crónica do 
suspeito ou arguido, que impossibilite a 
pessoa de comparecer em julgamento,
impeça uma ação judicial eficaz ou 
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quando o prazo de prescrição legal tiver 
expirado devido a essa doença;

Or. en

Justificação

A doença deve ser definida com mais precisão, especificando a impossibilidade de a pessoa 
em causa comparecer em julgamento. Convém distinguir as questões do falecimento, doença 
e fuga (ver restantes alterações), uma vez que as circunstâncias são diferentes.

Alteração 111
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a doença do suspeito ou arguido ou o 
facto de este se ter subtraído à ação penal 
ou à pena impeça o exercício efetivo da 
ação penal num prazo razoável, 
representando um risco grave de 
prescrição.

Suprimido

Or. en

Alteração 112
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a doença do suspeito ou arguido ou o 
facto de este se ter subtraído à ação penal 
ou à pena impeça o exercício efetivo da 
ação penal num prazo razoável, 
representando um risco grave de 
prescrição.

(b) o facto de o suspeito ou arguido se ter 
subtraído à ação penal ou à pena, aliado à 
impossibilidade de repatriar o arguido por 
força da Decisão-Quadro 2002/584/JAI 
ou por outros meios, impeça o exercício 
efetivo da ação penal num prazo razoável, 
representando um risco grave de 
prescrição.
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Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem envidar esforços razoáveis com vista a conseguir o 
repatriamento do arguido através da emissão de um mandado de detenção europeu ou de 
outras formas de cooperação europeia, antes de confiscar os bens. A doença e o falecimento 
são tratados separadamente noutras alterações.

Alteração 113
Georgios Papanikolaou

Proposta de diretiva
Artigo 5 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a doença do suspeito ou arguido ou o 
facto de este se ter subtraído à ação penal 
ou à pena impeça o exercício efetivo da 
ação penal num prazo razoável, 
representando um risco grave de 
prescrição.

b) a doença do suspeito ou arguido ou o 
facto de este se ter subtraído à ação penal 
ou à pena impeça o exercício efetivo da 
ação penal num prazo razoável, 
representando um risco grave de 
prescrição. Tal aplica-se aos 
Estados-Membros cujo direito não 
reconhece a condenação penal por 
contumácia.

Or. el

Alteração 114
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) o suspeito ou arguido tiver falecido.

Or. en

Alteração 115
Sarah Ludford
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – parágrafo 1 – subparágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta disposição não se aplica aos 
Estados-Membros que já tenham poderes 
de confisco civil que permitam o confisco 
nestes tipos de caso.

Or. en

Alteração 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) de produtos do crime que tenham sido 
transferidos para terceiros por uma pessoa 
condenada, ou em nome desta, ou pelos 
suspeitos ou arguidos que se encontrem 
nas circunstâncias referidas no artigo 5.º, 
ou

(a) de produtos ou instrumentos do crime 
que tenham sido transferidos direta ou 
indiretamente para terceiros ou adquiridos 
por estes, ou

Or. en

Alteração 117
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) de produtos do crime que tenham sido 
transferidos para terceiros por uma pessoa 
condenada, ou em nome desta, ou pelos 
suspeitos ou arguidos que se encontrem nas 
circunstâncias referidas no artigo 5.º, ou

(a) de bens que tenham sido transferidos 
para terceiros por uma pessoa condenada, 
ou em nome desta, ou pelos suspeitos ou 
arguidos que se encontrem nas 
circunstâncias referidas no artigo 5.º, ou
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Or. en

Alteração 118
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) de quaisquer outros bens da pessoa 
condenada que tenham sido transferidos 
para terceiros a fim de evitar o confisco de 
bens cujo valor corresponda ao produto do 
crime.

(b) de quaisquer outros bens da pessoa 
condenada que tenham sido transferidos 
para terceiros com o único objetivo de 
evitar o confisco de bens cujo valor 
corresponda aos ativos.

Or. en

Alteração 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) de quaisquer outros bens da pessoa 
condenada que tenham sido transferidos 
para terceiros a fim de evitar o confisco de 
bens cujo valor corresponda ao produto do 
crime.

(b) de quaisquer outros bens que tenham 
sido transferidos para terceiros ou 
adquiridos por estes a fim de evitar o 
confisco de bens cujo valor corresponda ao 
produto do crime.

Or. en

Alteração 120
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – ponto 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) de quaisquer outros bens da pessoa 
condenada que tenham sido transferidos 
para terceiros a fim de evitar o confisco de 
bens cujo valor corresponda ao produto 
do crime.

(b) de quaisquer outros bens da pessoa 
condenada que tenham sido transferidos 
para terceiros a fim de evitar o confisco de 
bens de valor equivalente ao produto, ao 
lucro ou ao valor do crime.

Or. it

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

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O confisco dos produtos ou bens 
referidos no n.º 1 é possível quando o bem 
em causa é objeto de uma restituição ou 
quando:

2. O confisco dos produtos ou bens 
referidos no n.º 1 é possível quando:

Or. de

Justificação

A existência de uma ação de restituição (ao abrigo do direito civil) não confere o direito de 
confiscar produtos do crime ou bens de terceiros. O direito que assiste ao Estado de 
confiscar bens ilicitamente adquiridos deve ser rigorosamente separado da ação de 
restituição intentada pelo terceiro lesado ao abrigo do direito civil. Em princípio, os dois 
direitos excluem-se mutuamente. Seja como for, devemos evitar confundir os dois direitos.

Alteração 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O confisco dos produtos ou bens 
referidos no n.º 1 é possível quando o bem 

2. O confisco dos produtos ou bens 
referidos no n.º 1 é possível quando:
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em causa é objeto de uma restituição ou 
quando:

Or. en

Alteração 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) uma avaliação, com base em factos 
concretos relativos à pessoa condenada 
suspeita ou arguida, indique ser pouco 
provável que se consiga proceder ao 
confisco dos bens da pessoa condenada, 
ou da pessoa suspeita ou arguida, 
nas circunstâncias previstas no artigo 5.º, 
e

Suprimido

Or. en

Alteração 124
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – a1ínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) os produtos ou bens tenham sido 
transferidos a título gratuito ou a um preço 
inferior ao seu valor de mercado, se o
terceiro em causa:

(b) os produtos ou bens tenham sido 
transferidos a título gratuito ou a um preço 
inferior ao seu valor de mercado, sem 
prejuízo do princípio de boa fé do terceiro
em causa:

Or. it

Alteração 125
Roberta Angelilli
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) os produtos ou bens tenham sido 
transferidos a título gratuito ou a um preço
inferior ao seu valor de mercado, se o 
terceiro em causa:

(b) os produtos ou bens tenham sido 
transferidos a título gratuito ou a uma 
percentagem inferior ao seu valor de 
mercado, se o terceiro em causa:

Or. it

Alteração 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) os produtos ou bens tenham sido 
transferidos a título gratuito ou a um preço 
inferior ao seu valor de mercado, se o 
terceiro em causa:

(b) os produtos ou bens tenham sido 
transferidos a título gratuito ou a um preço
significativamente inferior ao seu valor de 
mercado;

Or. en

Alteração 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) no caso dos produtos do crime, o 
terceiro tivesse conhecimento da sua 
origem ilícita ou, desconhecendo-a, uma 
pessoa razoável na sua posição tivesse 
suspeitado da sua origem ilícita, com base 
em factos e circunstâncias concretos;

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

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) o terceiro em questão, no caso de 
outros bens, tivesse conhecimento de que 
foram transferidos para evitar o confisco 
de bens cujo valor corresponde ao dos 
produtos do crime, ou, desconhecendo-o, 
uma pessoa razoável na sua posição 
devesse ter suspeitado de que haviam sido 
transferidos para evitar o seu confisco, 
com base em circunstâncias e factos 
concretos.

Or. en

Alteração 129
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) no caso dos produtos do crime, tivesse 
conhecimento da sua origem ilícita ou, 
desconhecendo-o, uma pessoa razoável na 
sua posição devesse ter suspeitado da sua 
origem ilícita, com base em 
circunstâncias e factos concretos;

i) no caso dos produtos do crime, tivesse 
conhecimento da sua origem ilícita;

Or. it

Alteração 130
Zbigniew Ziobro
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii) – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) for considerado a pessoa mais próxima 
do autor do crime e, como tal, tido como 
conhecedor do facto de que os bens 
constituíam uma vantagem económica 
obtida a partir de uma infração penal e, 
no caso dos operadores económicos, se o 
autor do crime ou a pessoa mais próxima
fizessem parte integrante do órgão da 
pessoa coletiva em causa, ou estivessem 
habilitados a gerir ou representar a 
empresa no momento da sua aquisição.

Or. pl

Alteração 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Atribuição fictícia de bens a terceiros

Cada Estado-Membro tomará medidas 
legislativas no sentido de introduzir 
disposições destinadas a punir a conduta 
daqueles que ficticiamente atribuam a 
titularidade e a disponibilidade de 
determinados bens a terceiros, com o 
objetivo de evitar ações de arresto ou de 
confisco.

Or. en

Alteração 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 7 – título
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Texto da Comissão Alteração

Congelamento de bens Congelamento ou arresto de bens

Or. en

Alteração 133
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
congelamento de bens em riscos de serem 
dissimulados, ocultados ou transferidos 
para fora da sua jurisdição, com o objetivo 
de impedir o seu eventual confisco 
posterior. Estas medidas são ordenadas por 
um tribunal.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
congelamento de bens em riscos de serem 
dissimulados, ocultados ou transferidos 
para fora da sua jurisdição, com o objetivo 
de impedir o seu eventual confisco 
posterior. Estas medidas são ordenadas por 
um tribunal. Elas incluem a introdução do 
confisco não baseado numa condenação 
prévia, no pleno respeito dos direitos da 
defesa e da boa fé de  terceiros, o qual 
poderá ser contestado em tribunal.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
congelamento de bens em riscos de serem
dissimulados, ocultados ou transferidos 
para fora da sua jurisdição, com o objetivo 
de impedir o seu eventual confisco 

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
congelamento de bens imediato quando 
existam riscos de esses bens serem
dissipados, ocultados ou transferidos para 
fora da sua jurisdição, com o objetivo de 
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posterior. Estas medidas são ordenadas 
por um tribunal.

impedir o seu eventual confisco posterior, 
ou quando haja razões para supor que 
estão reunidas as condições necessárias 
para o confisco. Estas medidas requerem 
um mandado da autoridade nacional 
competente, que deve ser obtido sem 
demora após o congelamento dos bens, 
salvo se estes consistirem de bens móveis, 
caso em que só será necessário um 
mandado se este for requerido pela pessoa 
afetada. A pessoa afetada pelas medidas 
previstas no presente artigo tem o direito 
de contestar o mandado e de recorrer 
contra o mesmo junto de um tribunal.

Or. de

Alteração 135
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
congelamento de bens em riscos de serem 
dissimulados, ocultados ou transferidos 
para fora da sua jurisdição, com o 
objetivo de impedir o seu eventual 
confisco posterior. Estas medidas são 
ordenadas por um tribunal.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir que as 
suas autoridades competentes procedam 
ao congelamento ou ao arresto imediato
de bens, na perspetiva do seu eventual 
confisco posterior. A pessoa afetada pelas 
medidas previstas no presente artigo 
dispõe do direito de recurso perante um 
tribunal.

Or. en

Alteração 136
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
congelamento de bens em riscos de serem 
dissimulados, ocultados ou transferidos 
para fora da sua jurisdição, com o objetivo 
de impedir o seu eventual confisco 
posterior. Estas medidas são ordenadas por 
um tribunal.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
congelamento de bens em riscos de serem 
dissimulados, ocultados ou transferidos 
para fora da sua jurisdição, com o objetivo 
de impedir o seu eventual confisco 
posterior. Estas medidas são ordenadas 
pelas autoridades competentes.

Or. fr

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

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir às 
respetivas autoridades competentes 
congelar imediatamente os bens quando 
exista um risco elevado de dissimulação, 
desaparecimento ou transferência antes 
de o tribunal proferir uma decisão. Essas 
medidas devem ser confirmadas por um 
tribunal o mais rapidamente possível.

Suprimido

Or. de

Justificação

A alteração ao n.º 1 abrange igualmente o n.º 2.

Alteração 138
Georgios Papanikolaou

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir às 
respetivas autoridades competentes 
congelar imediatamente os bens quando 
exista um risco elevado de dissimulação, 
desaparecimento ou transferência antes de 
o tribunal proferir uma decisão. Essas 
medidas devem ser confirmadas por um 
tribunal o mais rapidamente possível.

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir às 
respetivas autoridades competentes 
congelar imediatamente os bens quando 
exista um risco elevado de dissimulação, 
desaparecimento ou transferência antes de 
o tribunal proferir uma decisão. Essas 
medidas devem ser confirmadas por um 
tribunal o mais rapidamente possível, 
mesmo durante a fase de instrução.

Or. el

Alteração 139
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas afetadas pelas medidas previstas
na presente diretiva dispõem de vias de 
recurso efetivas e que os arguidos têm
direito a um julgamento equitativo para 
defender os seus direitos.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas cujos bens sejam confiscados ao 
abrigo da presente diretiva, 
independentemente da sua propriedade no 
momento do confisco, disponham de vias 
de recurso efetivas, incluindo o direito a 
um julgamento equitativo.

Or. en

Alteração 140
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 1. Os Estados-Membros devem tomar as 
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medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas afetadas pelas medidas previstas na 
presente diretiva dispõem de vias de 
recurso efetivas e que os arguidos têm
direito a um julgamento equitativo para 
defender os seus direitos.

medidas necessárias para assegurar que as 
pessoas afetadas pelas medidas previstas na 
presente diretiva disponham de todas as
vias de recurso efetivas, incluindo o direito 
inalienável a um julgamento equitativo e 
da possibilidade de recorrer da decisão.

Or. en

Alteração 141
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar 
que as pessoas afetadas disponham de 
vias de recurso efetivas antes de ser 
tomada a decisão final sobre o confisco, 
incluindo a oportunidade de 
apresentarem um protesto oficial, a fim de 
salvaguardarem os seus direitos.

Or. en

Alteração 142
Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as decisões de congelamento de bens 
são devidamente fundamentadas, que são 
comunicadas ao interessado o mais 
rapidamente possível após a sua execução 
e que só vigoram enquanto forem 
necessárias para salvaguardar o bem, 

2. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as decisões de congelamento de bens
são devidamente fundamentadas, que são 
comunicadas ao interessado o mais 
rapidamente possível após a sua execução 
e que só vigoram enquanto forem 
necessárias para salvaguardar o bem, 
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tendo em vista o seu confisco ulterior. Os 
Estados-Membros devem prever a 
possibilidade efetiva de recurso judicial 
contra uma decisão de congelamento pelas 
pessoas cujo património seja afetado, a 
qualquer momento antes de ser adotada 
uma decisão de confisco. Os bens 
congelados que não venham a 
posteriormente objeto de um confisco 
ulterior devem ser devolvidos 
imediatamente ao seu legítimo proprietário.

tendo em vista o seu confisco ulterior. Os 
Estados-Membros devem prever a 
possibilidade efetiva de recurso judicial 
contra uma decisão de congelamento pelas 
pessoas cujo património seja afetado, a 
qualquer momento antes de ser adotada 
uma decisão de confisco. Os bens 
congelados que não venham a ser
posteriormente objeto de um confisco 
devem ser devolvidos imediatamente ao 
seu legítimo proprietário, que conserva o 
direito a vias de recurso efetivas, caso os 
seus bens tenham sido modificados pela 
medida de congelamento.

Or. en

Alteração 143
Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as decisões de confisco são 
fundamentadas e comunicadas aos 
interessados. Os Estados-Membros devem 
prever a possibilidade efetiva de recurso 
judicial contra as decisões de confisco por 
parte das pessoas cujo património seja 
afetado.

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as decisões de confisco são 
fundamentadas e imediatamente
comunicadas aos interessados. Os Estados-
-Membros devem prever a possibilidade 
efetiva de recurso judicial contra as 
decisões de confisco por parte das pessoas 
cujo património seja afetado.

Or. en

Alteração 144
Rui Tavares

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as decisões de confisco são 
fundamentadas e comunicadas aos 
interessados. Os Estados-Membros devem 
prever a possibilidade efetiva de recurso 
judicial contra as decisões de confisco por 
parte das pessoas cujo património seja 
afetado.

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
pessoa acusada ou condenada disponha 
da possibilidade de contestar a execução 
da ação de confisco perante uma 
autoridade judicial independente. A uma 
pessoa nessas condições, será dado acesso 
a provas materiais, nos termos da diretiva 
relativa ao direito à informação em 
processo penal; ser-lhe-á concedido, no 
mínimo, o direito a ser ouvida, a formular 
perguntas e a fornecer elementos de 
prova, antes de ser tomada qualquer 
decisão definitiva quanto ao confisco. Os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que
todas as decisões de confisco são 
fundamentadas e comunicadas aos 
interessados. Os Estados-Membros devem 
prever a possibilidade efetiva de recurso 
judicial contra as decisões de confisco por 
parte das pessoas cujo património seja 
afetado.

Or. en

Justificação

O artigo 48.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em conjugação com o 
artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, estatuem que deve ser dada a um arguido a oportunidade 
de ser ouvido antes que seja tomada uma decisão de confisco, para apurar se os instrumentos 
ou produtos estão, de facto, relacionados com uma qualquer infração penal ou se foram 
obtidos por meios lícitos.

Alteração 145
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as decisões de confisco são
fundamentadas e comunicadas aos 
interessados. Os Estados-Membros devem 
prever a possibilidade efetiva de recurso 
judicial contra as decisões de confisco por 
parte das pessoas cujo património seja 
afetado.

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as decisões de confisco sejam
fundamentadas. Os Estados-Membros 
devem prever a possibilidade efetiva de 
recurso judicial contra as decisões de 
confisco por parte das pessoas cujo 
património seja afetado.

Or. fr

Alteração 146
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
todas as decisões de confisco são 
fundamentadas e comunicadas aos 
interessados. Os Estados-Membros devem 
prever a possibilidade efetiva de recurso 
judicial contra as decisões de confisco por 
parte das pessoas cujo património seja 
afetado.

3. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que a 
pessoa acusada ou condenada disponha 
da possibilidade de contestar a execução 
da ação de confisco perante uma 
autoridade judicial independente. A uma 
pessoa nessas condições, será dado acesso 
a provas materiais, nos termos da diretiva 
relativa ao direito à informação em 
processo penal; ser-lhe-á concedido, no 
mínimo, o direito a ser ouvida, a formular 
perguntas e a fornecer elementos de 
prova, antes de ser tomada qualquer 
decisão definitiva quanto ao confisco. Os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que
todas as decisões de confisco são 
fundamentadas e comunicadas à pessoa 
acusada ou condenada. Os Estados-
-Membros devem prever a possibilidade 
efetiva de recurso judicial contra as 
decisões de confisco por parte das pessoas 
cujo património seja afetado.
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Or. en

Justificação

O artigo 48.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, em conjugação com o 
artigo 6.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a jurisprudência do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, estatuem que deve ser dada a um arguido a oportunidade 
de ser ouvido antes de ser tomada uma decisão de confisco.

Alteração 147
Véronique Mathieu

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que 
qualquer decisão de confisco seja 
comunicada o mais cedo possível. Essa 
comunicação poderá ser adiada em casos 
em que ameace dificultar a investigação.

Or. fr

Alteração 148
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 8 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos procedimentos previstos no artigo 
4.º o suspeito ou arguido deve ter a 
possibilidade efetiva de contestar os 
elementos com base nos quais foi 
considerado provável que os bens em causa 
fossem produto de um crime.

4. Nos procedimentos previstos no artigo 
4.º, o condenado deve ter a possibilidade 
efetiva de contestar os elementos com base 
nos quais foi considerado provável que os 
bens em causa fossem produto de um 
crime.

Or. en
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Justificação

O artigo 4.º abrange apenas as pessoas condenadas, motivo por que não se afigura correto 
referir um "suspeito ou arguido".

Alteração 149
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 8 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Nos casos referidos no artigo 5.º, a 
pessoa cujos bens sejam afetados pela 
decisão de confisco deve ser representada 
por um advogado durante todo o processo, 
a fim de que essa pessoa possa exercer os 
seus direitos de defesa quanto ao 
apuramento da infração penal e à 
determinação dos instrumentos e produtos 
do crime.

5. Nos casos referidos no artigo 5.º, a 
pessoa cujos bens sejam afetados pela 
decisão de confisco deve ser informada de 
que, durante todo o processo, tem o direito 
de ser representada por um advogado da 
sua escolha ou de dispor de um advogado 
oficioso de acordo com as regras 
específicas existentes no Estado-Membro 
em causa, a fim de poder exercer os seus 
direitos de defesa quanto ao apuramento da 
infração penal e à determinação dos 
instrumentos e produtos do crime.

Or. en

Alteração 150
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 8 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Nos casos referidos no artigo 5.º, a 
pessoa cujos bens sejam afetados pela 
decisão de confisco deve ser representada 
por um advogado durante todo o processo, 
a fim de que essa pessoa possa exercer os 
seus direitos de defesa quanto ao 
apuramento da infração penal e à 
determinação dos instrumentos e produtos 

5. A pessoa cujos bens sejam afetados pela 
decisão de confisco dispõe do direito de ser 
representada por um advogado durante 
todo o processo, a fim de que essa pessoa 
possa exercer os seus direitos de defesa 
quanto ao apuramento da infração penal e à 
determinação dos instrumentos e produtos 
do crime.
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do crime.

Or. en

Justificação

Em todos os processos penais abrangidos pela diretiva, deve figurar o direito a dispor de um 
advogado. No entanto, no quadro deste instrumento, a UE não tem poder para impor aos 
Estados-Membros a obrigação de pagar a um causídico, nos termos implícitos da proposta.

Alteração 151
Mariya Gabriel

Proposta de diretiva
Artigo 8 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando a pessoa cujos bens são afetados 
seja um terceiro, essa pessoa ou o seu 
advogado devem ser informados de que o 
processo pode conduzir a uma decisão de 
confisco de bens, sendo autorizados a nele 
participar na medida do necessário para 
defender os direitos dessa pessoa. Esta 
última deve ter, pelo menos, o direito a ser 
ouvida, a formular perguntas e a fornecer 
elementos de prova antes de ser adotada 
qualquer decisão definitiva quanto ao 
confisco.

6. Quando a pessoa cujos bens são afetados 
seja um terceiro, essa pessoa ou o seu 
advogado devem ser informados de que o 
processo pode conduzir a uma decisão de 
confisco de bens, sendo autorizados a nele 
participar na medida do necessário para 
defender os direitos dessa pessoa. Esta 
última deve ter pleno direito a um 
julgamento equitativo e a um efetivo 
ressarcimento, antes de ser adotada 
qualquer decisão definitiva quanto ao 
confisco.

Or. en

Alteração 152
Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 8 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando a pessoa cujos bens são afetados 
seja um terceiro, essa pessoa ou o seu 
advogado devem ser informados de que o 

6. Quando a pessoa cujos bens são afetados 
seja um terceiro, essa pessoa ou o seu 
advogado devem ser imediatamente
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processo pode conduzir a uma decisão de 
confisco de bens, sendo autorizados a nele 
participar na medida do necessário para 
defender os direitos dessa pessoa. Esta 
última deve ter, pelo menos, o direito a ser 
ouvida, a formular perguntas e a fornecer 
elementos de prova antes de ser adotada 
qualquer decisão definitiva quanto ao 
confisco.

informados de que o processo pode 
conduzir a uma decisão de confisco de 
bens, sendo autorizados a nele participar na 
medida do necessário para defender os 
direitos dessa pessoa. Esta última deve ter, 
pelo menos, o direito a ser ouvida, a 
formular perguntas e a fornecer elementos 
de prova antes de ser adotada qualquer 
decisão definitiva quanto ao confisco.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

O confisco de um conjunto de bens deve 
ter como efeito impedir confiscos 
ulteriores dos mesmos bens. Os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
se evitem confiscos múltiplos dos mesmos 
bens.

Or. de

Justificação

A proposta de diretiva não menciona o modo como se deve proceder, se vários 
Estados-Membros investigarem diferentes pessoas em relação a alegados delitos e se o 
confisco dos mesmos produtos obtidos a partir da prática dos mesmos delitos constituir uma 
opção para cada um dos Estados-Membros em causa. Ao abrigo da atual legislação, não há 
quaisquer disposições previstas para uma tal combinação de circunstâncias. Mais 
especificamente, não estamos perante um exemplo de «ne bis in idem», nos termos do artigo 
54.º da Convenção de Aplicação do Acordo de Schengen, uma vez que o confisco do produto 
de um crime não é abrangido pela aceção universalmente aceite do conceito de «pena».

Alteração 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar 
que, nos casos em que, devido a uma 
infração penal, as partes lesadas tenham 
apresentado um pedido de indemnização 
contra o arguido, o confisco não ponha 
em risco o pagamento dessa 
indemnização.

Or. de

Justificação

Deveria haver regras uniformes sobre o tratamento dos pedidos de indemnização 
apresentados pelas pessoas lesadas. Os objetivos da restante legislação da Comissão sobre 
os direitos das vítimas serão contrariados se a legislação europeia em matéria de confisco 
impedir a execução dos pedidos de indemnização das partes lesadas. É necessário garantir 
que o confisco previsto na proposta de diretiva não possa frustrar as pretensões das partes 
lesadas.

Alteração 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O confisco de uma vantagem 
económica tem de produzir o efeito de 
essa mesma vantagem económica não 
poder ser confiscada novamente.  Cada 
Estado-Membro deve tomar as medidas 
necessárias para evitar o confisco 
múltiplo da mesma vantagem económica.

Or. en
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Alteração 156
Sarah Ludford

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se o tribunal chegar à conclusão de 
que o confisco levaria à destruição dos 
meios de subsistência da pessoa em causa, 
o confisco deve ser ab-rogado no todo ou 
em parte, em consonância com o princípio 
da proporcionalidade.

Or. en

Justificação

Devido ao princípio da proporcionalidade, o confisco não pode, em circunstância alguma, 
levar à destruição dos meios de subsistência legítimos dos indivíduos ou das entidades 
coletivas afetadas.

Alteração 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 8 - n.º 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. Se o tribunal chegar à conclusão de 
que o confisco levaria à destruição dos 
meios de subsistência da pessoa em causa, 
o confisco deve ser ab-rogado no todo ou 
em parte, em consonância com o princípio 
da proporcionalidade.

Or. en

Alteração 158
Alexander Alvaro, Renate Weber
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para assegurar 
que o confisco não ponha em risco os 
direitos e os títulos dos lesados 
relativamente ao arguido em 
consequência da ação criminosa por este 
empreendida.

Or. en

Alteração 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que seja possível 
determinar com precisão os bens a 
confiscar na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal ou de um dos procedimentos 
previstos no artigo 5.º e que tenha por 
resultado uma decisão de confisco, assim 
como para permitir a adoção de outras 
medidas necessárias à execução efetiva 
dessa decisão de confisco.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que seja possível 
determinar com precisão os bens a 
confiscar.

Or. en

Alteração 160
Rui Tavares

Proposta de diretiva
Artigo 9 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que seja possível 
determinar com precisão os bens a 
confiscar na sequência de uma 
condenação definitiva por uma infração 
penal ou de um dos procedimentos 
previstos no artigo 5.º e que tenha por 
resultado uma decisão de confisco, assim 
como para permitir a adoção de outras 
medidas necessárias à execução efetiva 
dessa decisão de confisco.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que seja possível 
determinar com precisão os bens a 
confiscar. A decisão deve imperativamente 
ser proporcionada e ter em conta 
qualquer adversidade, quer para o 
arguido ou condenado, quer para 
qualquer outra pessoa afetada.

Or. en

Justificação

A medida tem de ser aplicável a todas as ações decorrentes da diretiva e garantir que só 
sejam arrestados ativos na proporção dos direitos de propriedade das pessoas arguidas, 
condenadas ou afetadas e da atividade criminosa envolvida.

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

Proposta de diretiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em casos pontuais poderá ser possível, de 
acordo com o princípio da 
proporcionalidade, dispensar, na 
totalidade ou em parte, a decisão de 
confisco, se este puder criar dificuldades 
gravosas à pessoa afetada ou aos seus 
familiares. Considera-se que é este o caso 
se a medida constituir um encargo 
desproporcionado para a pessoa afetada 
ou levar à destruição dos seus meios de 
subsistência, ou se o custo do confisco for 
desproporcionadamente superior ao 
montante a confiscar.

Or. de
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Justificação

A proposta da Comissão não inclui atualmente quaisquer disposições para casos de 
dificuldades gravosas. Quando há condições para o confisco, este é necessariamente 
decretado. A fim de evitar consequências desproporcionadas, é essencial a introdução de 
uma cláusula de salvaguarda. De acordo com o princípio da proporcionalidade, o confisco 
não deve levar à perda dos meios de subsistência da pessoa singular afetada ou à destruição 
da pessoa coletiva afetada.

Alteração 162
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Utilização de bens confiscados para fins 

sociais
Os Estados-Membros adotam medidas 
diretas visando favorecer a utilização de 
bens, instrumentos e produtos confiscados 
para fins sociais. Tais recursos podem ser 
disponibilizados a organismos públicos 
para o desenvolvimento de atividades que 
promovam a legalidade e a assistência às 
vítimas, incluindo através de organizações 
não governamentais, aplicando critérios 
objetivos, bem como às forças da ordem e 
às autoridades judiciais no âmbito da luta 
contra o crime na aceção do artigo 2.º, n.º 
6.

Or. it

Justificação

Alguns Estados-Membros já recolheram experiências no âmbito da utilização de bens 
confiscados para fins de utilidade pública com resultados significativos no plano social e da 
luta contra a criminalidade.

Alteração 163
Véronique Mathieu
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Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Cooperação entre Estados-Membros

Os Estados-Membros devem certificar-se 
de que vantagens pecuniárias idênticas 
não sejam confiscadas para idênticas 
atividades criminais. Vantagens 
pecuniárias que tenham sido confiscadas 
uma vez não poderão ser novamente 
confiscadas para punir as mesmas 
infrações.

Or. fr

Alteração 164
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Gestão dos bens congelados Gestão dos bens congelados e confiscados

Or. it

Justificação

Convém precisar a definição da gestão de bens, incluindo nos casos em que a propriedade é 
confiscada, em termos da utilização para fins sociais.

Alteração 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Gestão dos bens congelados Gestão dos bens congelados, arrestados e 
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confiscados

Or. en

Alteração 166
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias, designadamente a 
criação de gabinetes nacionais 
centralizados de gestão de ativos, ou 
mecanismos equivalentes, de modo 
a assegurar uma gestão adequada dos bens 
sujeitos a congelamento tendo em vista um 
eventual confisco ulterior.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias, designadamente a 
criação de gabinetes nacionais 
centralizados de gestão de ativos, ou 
mecanismos equivalentes, de modo 
a assegurar uma gestão adequada dos bens 
sujeitos a congelamento tendo em vista um 
eventual confisco ulterior e a prever uma 
eventual utilização dos bens confiscados 
para fins sociais.

Or. it

Justificação

Convém precisar a definição da gestão de bens, incluindo nos casos em que a propriedade é 
confiscada, em termos da utilização para fins sociais.

Alteração 167
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A este respeito, é essencial que haja 
uma estreita cooperação transfronteiras e 
uma eficiente troca de informações entre 
as autoridades policiais, judiciais e 
financeiras dos Estados-Membros.
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Or. en

Alteração 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as medidas referidas no n.º 1 otimizam
o valor económico desses bens e incluíam a 
alienação ou a transferência da propriedade 
dos bens suscetíveis de se desvalorizar.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as medidas referidas no n.º 1, 
aplicáveis aos bens congelados, otimizem
o valor económico desses bens e só na 
medida do necessário incluam a alienação 
ou a transferência da propriedade dos bens 
suscetíveis de se desvalorizar. Os Estados-
-Membros devem tomar as medidas 
necessárias para impedir, nesta fase, a 
infiltração de quaisquer redes criminosas.

Or. en

Alteração 169
Rui Tavares

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as medidas referidas no n.º 1 otimizam
o valor económico desses bens e incluíam a 
alienação ou a transferência da propriedade 
dos bens suscetíveis de se desvalorizar.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as medidas referidas no n.º 1 
incentivem a reutilização social, otimizem
o valor económico desses bens e incluam a 
alienação ou a transferência da propriedade 
dos bens suscetíveis de se desvalorizar. Os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para impedir, nesta 
fase, a infiltração de quaisquer redes 
criminosas.

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa harmonizar o texto da diretiva com a alteração introduzida no 
considerando 16.

Alteração 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias, com base nas 
melhores práticas existentes, para prever 
a alienação e o destino dos bens 
confiscados. Destinar esses bens à 
execução da lei e a projetos de prevenção 
do crime, bem como a outros projetos de 
interesse público e de utilidade social, 
deverá constituir uma prioridade. Só 
deverá ser ponderado qualquer outro 
destino para tais bens, se os fins 
supracitados não forem exequíveis, 
devendo os Estados-Membros, em 
qualquer dos casos, tomar as medidas 
necessárias para impedir, nesta fase, a 
infiltração de quaisquer redes criminosas 
ou ligadas a atividades ilícitas.

Or. en

Alteração 171
Emine Bozkurt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
certificar-se de que uma parte substancial 
dos bens confiscados seja destinada a 
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uma reutilização em prol das vítimas 
direta ou indiretamente afetadas pelos 
crimes.

Or. en

Alteração 172
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Artigo 10 –  n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada Estado-Membro pode instituir 
um fundo rotativo para o financiamento 
de medidas destinadas a salvaguardar os 
bens entre o momento de congelamento e 
o momento do confisco, a fim de 
preservar a respetiva integridade face a 
qualquer ato de vandalismo ou ato que 
possa comprometer a sua disponibilidade 
imediata.

Or. it

Alteração 173
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Estatísticas
Os Estados-Membros devem recolher 
periodicamente e manter estatísticas 
exaustivas junto das autoridades 
competentes, a fim de permitir avaliar a 
eficácia dos respetivos regimes de 
confisco. As estatísticas recolhidas devem 
ser transmitidas anualmente à Comissão e 



AM\923342PT.doc 79/81 PE498.052v02-00

PT

incluir em relação a todas as infrações 
penais:
(a) o número de decisões de congelamento 
executadas,
(b) o número de decisões de confisco 
executadas,
(c) o valor dos bens congelados,
(d) o valor dos bens recuperados,
(e) O número de pedidos de decisões de 
congelamento a executar noutro 
Estado-Membro,
(f) O número de pedidos de decisões de 
confisco a executar noutro 
Estado-Membro,
(g) o valor dos bens recuperados na 
sequência de uma execução noutro 
Estado-Membro,
(h) o valor dos bens destinados a ser 
reutilizados para efeitos de aplicação da 
lei, de prevenção ou fins sociais,
(i) O número de casos em que foi 
ordenado um confisco em relação ao 
número de condenações por infrações 
penais abrangidas pela presente diretiva,
(j) O número de pedidos de decisão de 
congelamento e de confisco indeferidos 
pelos tribunais,
(k) O número de pedidos de decisão de 
congelamento e de confisco não
executados após terem sido impugnados.

Or. en

Alteração 174
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Estatísticas

Os Estados-Membros devem recolher 
periodicamente e manter estatísticas 
exaustivas nas autoridades competentes, a 
fim de permitir a avaliação da eficácia dos 
respetivos regimes de confisco. As 
estatísticas recolhidas devem ser 
transmitidas anualmente à Comissão e 
incluir:
a) o número de decisões de congelamento 
executadas;
b) o número de ordens de confisco 
executadas.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 11 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem recolher 
periodicamente e manter estatísticas 
exaustivas junto das autoridades 
competentes, a fim de permitir avaliar a 
eficácia dos respetivos regimes de 
confisco. As estatísticas recolhidas devem 
ser transmitidas anualmente à Comissão e 
incluir em relação a todas as infrações 
penais:

Os Estados-Membros devem recolher 
periodicamente e manter estatísticas 
exaustivas junto das autoridades 
competentes, a fim de permitir avaliar a 
eficácia dos respetivos regimes de 
confisco. As estatísticas recolhidas devem 
ser transmitidas anualmente à Comissão e 
incluir em relação a todas as infrações 
penais abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva:

Or. de

Alteração 176
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

k-A) o tipo de utilização dada ao bem 
confiscado e a sua contribuição para o 
desenvolvimento económico e social da 
região e das comunidades locais afetadas;

Or. it

Alteração 177
Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-B) a duração dos procedimentos de 
atribuição de bens confiscados, em 
particular nos casos em que os bens se 
encontravam em bom estado no momento 
do confisco.

Or. it


