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Amendamentul 30
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Câștigul financiar constituie 
principalul motiv care stă la baza 
criminalității organizate transfrontaliere. 
Pentru a fi eficace, autoritățile de aplicare a 
legii și cele judiciare ar trebui să dispună 
de mijloacele de a depista, îngheța, 
gestiona și confisca produsele provenite 
din săvârșirea de infracțiuni.

(1) Câștigul financiar constituie unul 
dintre motivele principale care stau la 
baza criminalității organizate 
transfrontaliere. Pentru a fi eficace, 
autoritățile de aplicare a legii și cele 
judiciare ar trebui să dispună de mijloacele 
de a depista, îngheța, gestiona și confisca 
produsele provenite din săvârșirea de 
infracțiuni.

Or. en

Amendamentul 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Câștigul financiar constituie principalul 
motiv care stă la baza criminalității 
organizate transfrontaliere. Pentru a fi 
eficace, autoritățile de aplicare a legii și 
cele judiciare ar trebui să dispună de 
mijloacele de a depista, îngheța, gestiona și 
confisca produsele provenite din săvârșirea 
de infracțiuni.

(1) Câștigul financiar constituie principalul 
motiv care stă la baza criminalității în 
general și, în special, a criminalității
organizate transfrontaliere, inclusiv a 
organizațiilor criminale mafiote. Pentru a 
fi eficace, autoritățile competente 
corespunzătoare ar trebui să dispună de 
mijloacele de a depista, îngheța, gestiona și 
confisca produsele provenite din săvârșirea 
de infracțiuni. Cu toate acestea, prevenirea 
și combaterea eficientă a criminalității 
organizate nu ar trebui să se rezume la 
neutralizarea produselor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni, ci ar trebui să se 
extindă, în anumite cazuri, la toate 
tipurile de bunuri care sunt asociate în 
orice fel cu astfel de organizații criminale. 
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Prin urmare, nu este suficientă simpla 
garantare a recunoașterii reciproce în UE 
a sechestrării și confiscării produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni. O 
combatere eficace a criminalității 
economice ar necesita, de asemenea, 
recunoașterea reciprocă a măsurilor luate 
într-un alt domeniu decât dreptul penal 
sau adoptate în absența unei sentințe de 
condamnare și care, în general, au ca 
obiect orice bun sau venit care poate fi 
atribuit unei organizații criminale sau 
unei persoane cu un anumit tip de 
activitate infracțională sau suspectată de 
afiliere la o organizație criminală.

Or. en

Justificare

Acest considerent vizează importanța confiscării în contextul formelor grave de criminalitate 
organizată transfrontalieră, subliniind mai ales importanța sistemelor de confiscare care nu 
se bazează pe o sentință de condamnare în combaterea formelor grave de criminalitate 
organizată transfrontalieră. Aceste sisteme ar trebui să fie eficiente, reciproc recunoscute și 
utilizate în statele membre.

Amendamentul 32
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Câștigul financiar constituie principalul 
motiv care stă la baza criminalității 
organizate transfrontaliere. Pentru a fi 
eficace, autoritățile de aplicare a legii și 
cele judiciare ar trebui să dispună de 
mijloacele de a depista, îngheța, gestiona și 
confisca produsele provenite din săvârșirea 
de infracțiuni.

(1) Câștigul financiar constituie principalul 
motiv care stă la baza criminalității 
organizate și în special a criminalității
transfrontaliere. Pentru a fi eficace, 
autoritățile de aplicare a legii și cele 
judiciare ar trebui să dispună de mijloacele 
de a depista, îngheța, gestiona și confisca 
produsele provenite din săvârșirea de 
infracțiuni.

Or. it
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Amendamentul 33
Mario Borghezio

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Câștigul financiar constituie
principalul motiv care stă la baza
criminalității organizate transfrontaliere. 
Pentru a fi eficace, autoritățile de aplicare a 
legii și cele judiciare ar trebui să dispună 
de mijloacele de a depista, îngheța, 
gestiona și confisca produsele provenite 
din săvârșirea de infracțiuni.

(1) Obținerea unor câștiguri financiare 
importante constituie un rezultat 
fundamental al activității criminalității 
organizate transfrontaliere. Pentru a
contracara în mod adecvat astfel de 
strategii infracționale, autoritățile de 
aplicare a legii și cele judiciare trebuie să 
dispună de mijloacele de a depista, îngheța, 
gestiona și confisca produsele provenite 
din săvârșirea de infracțiuni.

Or. it

Amendamentul 34
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Activitatea grupurilor infracționale nu 
este limitată de frontiere, aceste grupuri 
achiziționând tot mai mult bunuri în statele 
membre ale UE și în țările terțe. Există o 
necesitate crescândă pentru existența unei 
cooperări eficiente între autoritățile de 
aplicare a legii în domeniile recuperării 
activelor și asistenței judiciare reciproce.

(2) Activitatea grupurilor infracționale nu 
este limitată de frontiere, aceste grupuri 
achiziționând tot mai mult bunuri în statele 
membre ale UE și în țările terțe. Devine tot 
mai necesară o cooperare eficientă între 
autoritățile de aplicare a legii în domeniile 
recuperării activelor și asistenței judiciare 
reciproce. Adoptarea unor norme minime 
va consolida armonizarea regimurilor de 
înghețare și confiscare din statele membre 
și va facilita, astfel, încrederea reciprocă 
și cooperarea transfrontalieră eficientă.

Or. en
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Amendamentul 35
Zbigniew Ziobro

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Metoda cea mai eficientă de 
combatere a crimei organizate o 
reprezintă impunerea unor consecințe 
juridice severe și detectarea eficientă, 
preluarea și confiscarea instrumentelor și 
a câștigurilor provenite din săvârșirea de 
infracțiuni. Introducerea măsurilor 
privind confiscarea extinsă se dovedește 
deosebit de eficientă. 

Or. pl

Amendamentul 36
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deși statisticile existente sunt limitate, 
sumele recuperate corespunzătoare 
bunurilor provenite din activități 
infracționale în Uniune par insuficiente în 
raport cu produsele provenite din 
săvârșirea de infracțiuni. Studiile au arătat 
că, deși reglementate de legislația UE și 
prevăzute de legislațiile naționale, 
procedurile de confiscare rămân insuficient 
aplicate.

(3) Deși statisticile existente sunt limitate, 
sumele recuperate corespunzătoare 
bunurilor provenite din activități 
infracționale în Uniune par insuficiente în 
raport cu produsele provenite din 
săvârșirea de infracțiuni. Studiile au arătat 
că, deși reglementate de legislația UE și 
prevăzute de legislațiile naționale, 
procedurile de confiscare rămân insuficient 
aplicate și necesită, prin urmare, o 
armonizare adecvată, în vederea obținerii, 
în egală măsură, a executării pe deplin și 
în totalitate a hotărârii de confiscare 
respective.

Or. it
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Justificare

Prima parte: amendament lingvistic

Amendamentul 37
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Prezenta directivă vizează numai 
măsurile de confiscare prevăzute de 
dreptul penal. Aceasta nu prescrie norme 
minime referitoare la măsurile de drept 
civil pe care le poate lua un stat membru 
cu privire la confiscarea bunurilor 
considerate că provin din săvârșirea de 
infracțiuni.

Or. en

Justificare

Acest considerent conține o dispoziție generală, însă garantează că statele membre pot aplica 
competențele civile de confiscare în conformitate cu legislația existentă sau că pot institui 
competențe penale care nu se bazează pe o sentință de condamnare în temeiul prezentei 
directive. Acest lucru ar asigura acoperire completă în cadrul Uniunii Europene, fără a 
introduce însă competențe civile de confiscare în acest instrument de drept penal.

Amendamentul 38
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Statele membre au libertatea de a 
introduce proceduri de confiscare legate 
de un caz penal în fața oricărei instanțe 
penale, civile sau administrative.

Or. en
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Justificare

Acest considerent clarifică faptul că statele membre pot pune în aplicare directiva prin orice 
tip de proceduri judiciare care sunt compatibile cu sistemul lor național.

Amendamentul 39
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Confiscarea instrumentelor și a 
produselor ca urmare a hotărârii definitive 
a unei instanțe și confiscarea unor bunuri 
de valoare echivalentă acestor produse ar 
trebui, prin urmare, să aibă în vedere acest 
concept extins în cazul infracțiunile
reglementate de prezenta directivă. 
Decizia-cadru 2001/500/JAI a impus 
statelor membre să permită confiscarea 
instrumentelor și produselor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
pronunțării unei sentințe definitive și să 
permită confiscarea unor bunuri de o 
valoare echivalentă produselor provenite 
din săvârșirea de infracțiunii. Astfel de 
obligații ar trebui menținute pentru 
infracțiunile care nu sunt reglementate de 
prezenta directivă.

(9) Confiscarea instrumentelor și a 
produselor ca urmare a hotărârii definitive 
a unei instanțe, atât pe baza unei sentințe 
de condamnare, cât și în absența unei 
astfel de sentințe, și confiscarea unor 
bunuri de valoare echivalentă acestor 
produse ar trebui, prin urmare, să aibă în 
vedere acest concept extins în cazul 
infracțiunilor reglementate de prezenta 
directivă. Decizia-cadru 2001/500/JAI a 
impus statelor membre să permită 
confiscarea instrumentelor și produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni ca 
urmare a pronunțării unei sentințe 
definitive și să permită confiscarea unor 
bunuri de o valoare echivalentă produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni. 
Astfel de obligații ar trebui menținute 
pentru infracțiunile care nu sunt 
reglementate de prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Confiscarea instrumentelor și a (9) Confiscarea instrumentelor și a 



AM\923342RO.doc 9/82 PE498.052v02-00

RO

produselor ca urmare a hotărârii definitive 
a unei instanțe și confiscarea unor bunuri 
de valoare echivalentă acestor produse ar 
trebui, prin urmare, să aibă în vedere acest 
concept extins în cazul infracțiunile
reglementate de prezenta directivă. 
Decizia-cadru 2001/500/JAI a impus 
statelor membre să permită confiscarea 
instrumentelor și produselor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
pronunțării unei sentințe definitive și să 
permită confiscarea unor bunuri de o 
valoare echivalentă produselor provenite 
din săvârșirea de infracțiunii. Astfel de 
obligații ar trebui menținute pentru 
infracțiunile care nu sunt reglementate de 
prezenta directivă.

produselor ca urmare a hotărârii definitive 
a unei instanțe și confiscarea unor bunuri 
de valoare echivalentă acestor produse ar 
trebui, prin urmare, să aibă în vedere acest 
concept extins în cazul infracțiunilor
reglementate de prezenta directivă. 
Decizia-cadru 2001/500/JAI a impus 
statelor membre să permită confiscarea 
instrumentelor și produselor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
pronunțării unei sentințe definitive și să 
permită confiscarea unor bunuri de o 
valoare echivalentă produselor provenite 
din săvârșirea de infracțiuni. Astfel de 
obligații ar trebui menținute pentru 
infracțiunile care nu sunt reglementate de 
prezenta directivă, iar conceptul de 
„produse” definit în prezenta directivă ar 
trebui extins pentru a include și 
infracțiunile care nu intră sub incidența 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

Existența mai multor definiții pentru „produse” ar crea multe diferențe între statele membre. 
Toate statele membre ar trebui să aibă o definiție cuprinzătoare și comună a produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni. Aceasta a fost, de asemenea, o indicație explicită 
inclusă de Parlamentul European în Rezoluția din octombrie 2011 referitoare la 
criminalitatea organizată în Uniunea Europeană.

Amendamentul 41
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În conformitate cu principiul ne bis in 
idem, este necesar să se excludă din 
domeniul de aplicare al confiscării extinse 
produsele provenite din presupuse activități 
infracționale pentru care persoana în cauză 
a fost în achitată printr-o hotărâre 

(11) În conformitate cu principiul ne bis in 
idem, este necesar să se excludă din 
domeniul de aplicare al confiscării extinse 
produsele provenite din presupuse activități 
infracționale pentru care persoana în cauză 
a fost în achitată printr-o hotărâre 
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definitivă într-un proces anterior sau în alte 
cazuri în care este aplicabil principiul ne 
bis in idem. De asemenea, confiscarea 
extinsă ar trebui exclusă în cazul în care 
activități infracționale similare nu au 
putut face obiectul unor procese penale ca 
urmare a intervenirii prescripției, în 
conformitate cu dispozițiile naționale de 
drept penal.

definitivă într-un proces anterior sau în alte 
cazuri în care este aplicabil principiul ne 
bis in idem.

Or. en

Amendamentul 42
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În general, emiterea unei hotărâri de 
confiscare este condiționată de existența 
unei condamnări penale. În unele cazuri,
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor
ar trebui să fie totuși posibilă pentru 
oprirea activităților infracționale și pentru 
garantarea faptului că profiturile rezultate 
din activități infracționale nu sunt 
reinvestite în economia licită. Unele state 
membre permit confiscarea chiar în 
cazurile în care nu există probe suficiente 
pentru realizarea urmăririi penale, dacă o 
instanță, în urma unei analize a 
probabilităților, consideră că bunul este 
de origine ilicită, precum și în situațiile în 
care o persoană suspectată sau acuzată se 
sustrage urmăririi, nu poate compărea în 
fața instanței pentru alte motive sau a 
decedat înainte de finalizarea procesului 
penal. Această situație corespunde 
noțiunii de confiscare care nu se bazează 
pe o sentință de condamnare. Ar trebui să 
se adopte dispoziții care să permită 
confiscarea care nu se bazează pe o 
sentință de condamnare cel puțin în 

(12) În general, emiterea unei hotărâri de 
confiscare este condiționată de existența 
unei condamnări penale. În unele cazuri, 
confiscarea care nu este bazată pe o 
sentință de condamnare ar trebui să fie 
posibilă pentru oprirea activităților 
infracționale și pentru garantarea faptului 
că profiturile rezultate din activități 
infracționale nu sunt reinvestite în 
economia licită.
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aceste ultime cazuri, în circumstanțe 
limitate, în toate statele membre. Această 
poziție este conformă cu articolul 54 
alineatul (1) litera (c) din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite împotriva 
corupției care prevede că fiecare stat 
semnatar trebuie să ia în considerare 
adoptarea măsurilor necesare pentru a 
permite confiscarea bunurilor dobândite 
în mod ilicit, în absența unei sentințe 
penale de condamnare, inclusiv în 
cazurile în care autorul infracțiunii nu 
poate fi urmărit penal din motive de 
deces, sustragere de la urmărirea penală 
sau absență.

Or. en

Amendamentul 43
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În general, emiterea unei hotărâri de 
confiscare este condiționată de existența 
unei condamnări penale. În unele cazuri, 
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor 
ar trebui să fie totuși posibilă pentru 
oprirea activităților infracționale și pentru 
garantarea faptului că profiturile rezultate 
din activități infracționale nu sunt 
reinvestite în economia licită. Unele state 
membre permit confiscarea chiar în 
cazurile în care nu există probe suficiente 
pentru realizarea urmăririi penale, dacă o 
instanță, în urma unei analize a 
probabilităților, consideră că bunul este 
de origine ilicită, precum și în situațiile în 
care o persoană suspectată sau acuzată se 
sustrage urmăririi, nu poate compărea în 
fața instanței pentru alte motive sau a 
decedat înainte de finalizarea procesului 

(12) În general, emiterea unei hotărâri de 
confiscare este condiționată de existența 
unei condamnări penale. În unele cazuri, 
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor
ar trebui să fie totuși posibilă pentru 
oprirea activităților infracționale și pentru 
garantarea faptului că profiturile rezultate 
din activități infracționale nu sunt 
reinvestite, în special în cazul titularilor 
de patrimonii a căror valoare nu este 
justificată.
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penal. Această situație corespunde 
noțiunii de confiscare care nu se bazează 
pe o sentință de condamnare. Ar trebui să 
se adopte dispoziții care să permită 
confiscarea care nu se bazează pe o 
sentință de condamnare cel puțin în 
aceste ultime cazuri, în circumstanțe 
limitate, în toate statele membre. Această 
poziție este conformă cu articolul 54 
alineatul (1) litera (c) din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite împotriva 
corupției care prevede că fiecare stat 
semnatar trebuie să ia în considerare 
adoptarea măsurilor necesare pentru a 
permite confiscarea bunurilor dobândite 
în mod ilicit, în absența unei sentințe 
penale de condamnare, inclusiv în 
cazurile în care autorul infracțiunii nu 
poate fi urmărit penal din motive de 
deces, sustragere de la urmărirea penală 
sau absență.

Or. it

Amendamentul 44
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În general, emiterea unei hotărâri de 
confiscare este condiționată de existența 
unei condamnări penale. În unele cazuri, 
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor 
ar trebui să fie totuși posibilă pentru 
oprirea activităților infracționale și pentru 
garantarea faptului că profiturile 
rezultate din activități infracționale nu 
sunt reinvestite în economia licită. Unele 
state membre permit confiscarea chiar în
cazurile în care nu există probe suficiente 
pentru realizarea urmăririi penale, dacă o 
instanță, în urma unei analize a 

(12) În general, emiterea unei hotărâri de 
confiscare este condiționată de existența 
unei condamnări penale. În unele cazuri, 
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor 
ar trebui să fie totuși posibilă în situațiile 
în care, în urma unei analize a 
probabilităților, se poate demonstra că 
bunurile respective provin din activități 
criminale sau că vor fi utilizate în 
activități criminale viitoare.
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probabilităților, consideră că bunul este de 
origine ilicită, precum și în situațiile în 
care o persoană suspectată sau acuzată se 
sustrage urmăririi, nu poate compărea în 
fața instanței pentru alte motive sau a 
decedat înainte de finalizarea procesului 
penal. Această situație corespunde 
noțiunii de confiscare care nu se bazează 
pe o sentință de condamnare. Ar trebui să 
se adopte dispoziții care să permită 
confiscarea care nu se bazează pe o 
sentință de condamnare cel puțin în 
aceste ultime cazuri, în circumstanțe 
limitate, în toate statele membre. Această 
poziție este conformă cu articolul 54 
alineatul (1) litera (c) din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite împotriva 
corupției care prevede că fiecare stat 
semnatar trebuie să ia în considerare 
adoptarea măsurilor necesare pentru a 
permite confiscarea bunurilor dobândite 
în mod ilicit, în absența unei sentințe 
penale de condamnare, inclusiv în 
cazurile în care autorul infracțiunii nu 
poate fi urmărit penal din motive de 
deces, sustragere de la urmărirea penală 
sau absență.

Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12). În general, emiterea unui ordin de 
confiscare este condiționată de existența 
unei condamnări penale. În unele cazuri, 
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor 
ar trebui să fie totuși posibilă pentru 
oprirea activităților infracționale și pentru 
garantarea faptului că profiturile rezultate 

(12). În general, emiterea unui ordin de 
confiscare este condiționată de existența 
unei condamnări penale. În unele cazuri, 
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor 
ar trebui să fie totuși posibilă pentru 
oprirea activităților infracționale și pentru 
garantarea faptului că profiturile rezultate 
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din activități infracționale nu sunt 
reinvestite în economia licită. Unele state 
membre permit confiscarea chiar în 
cazurile în care nu există probe suficiente 
pentru realizarea urmăririi penale, dacă o 
instanță, în urma unei analize a 
probabilităților, consideră că bunul este de 
origine ilicită, precum și în situațiile în care 
o persoană suspectată sau acuzată se 
sustrage urmăririi, nu poate compărea în 
fața instanței pentru alte motive sau a 
decedat înainte de finalizarea procesului 
penal. Această situație corespunde noțiunii 
de confiscare care nu se bazează pe o 
sentință de condamnare. Ar trebui să se 
adopte dispoziții care să permită 
confiscarea care nu se bazează pe o 
sentință de condamnare cel puțin în aceste 
ultime cazuri, în circumstanțe limitate, în 
toate statele membre. Această poziție este 
conformă cu articolul 54 alineatul (1) litera 
(c) din Convenția Organizației Națiunilor 
Unite împotriva corupției care prevede că 
fiecare stat semnatar trebuie să ia în 
considerare adoptarea măsurilor necesare 
pentru a permite confiscarea bunurilor 
dobândite în mod ilicit, în absența unei 
sentințe penale de condamnare, inclusiv în 
cazurile în care autorul infracțiunii nu 
poate fi urmărit penal din motive de deces, 
sustragere de la urmărirea penală sau 
absență.

din activități infracționale nu sunt 
reinvestite în economia licită sau în 
activități infracționale. Unele state 
membre permit confiscarea chiar în 
cazurile în care nu există probe suficiente 
pentru realizarea urmăririi penale, dacă o 
instanță, în urma epuizării tuturor 
elementelor de probă existente, este 
convinsă de faptul că bunul este de origine 
ilicită, precum și în situațiile în care o 
persoană suspectată sau acuzată se sustrage 
urmăririi, nu poate compărea în fața 
instanței pentru alte motive sau a decedat 
înainte de finalizarea procesului penal. 
Această situație corespunde noțiunii de 
confiscare care nu se bazează pe o sentință 
de condamnare. Ar trebui să se adopte 
dispoziții care să permită confiscarea care 
nu se bazează pe o sentință de condamnare 
cel puțin în aceste ultime cazuri, în 
circumstanțe limitate, în toate statele 
membre. Această poziție este conformă cu 
articolul 54 alineatul (1) litera (c) din 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
împotriva corupției care prevede că fiecare 
stat semnatar trebuie să ia în considerare 
adoptarea măsurilor necesare pentru a 
permite confiscarea bunurilor dobândite în 
mod ilicit, în absența unei sentințe penale 
de condamnare, inclusiv în cazurile în care 
autorul infracțiunii nu poate fi urmărit 
penal din motive de deces, sustragere de la 
urmărirea penală sau absență.

Or. de

Amendamentul 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În general, emiterea unei hotărâri de 
confiscare este condiționată de existența 

(12) În general, emiterea unei hotărâri de 
confiscare este condiționată de existența 
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unei condamnări penale. În unele cazuri, 
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor 
ar trebui să fie totuși posibilă pentru 
oprirea activităților infracționale și pentru 
garantarea faptului că profiturile rezultate 
din activități infracționale nu sunt 
reinvestite în economia licită. Unele state 
membre permit confiscarea chiar în 
cazurile în care nu există probe suficiente 
pentru realizarea urmăririi penale, dacă o 
instanță, în urma unei analize a 
probabilităților, consideră că bunul este de 
origine ilicită, precum și în situațiile în care 
o persoană suspectată sau acuzată se 
sustrage urmăririi, nu poate compărea în 
fața instanței pentru alte motive sau a 
decedat înainte de finalizarea procesului 
penal. Această situație corespunde noțiunii 
de confiscare care nu se bazează pe o 
sentință de condamnare. Ar trebui să se 
adopte dispoziții care să permită 
confiscarea care nu se bazează pe o 
sentință de condamnare cel puțin în aceste 
ultime cazuri, în circumstanțe limitate, în 
toate statele membre. Această poziție este 
conformă cu articolul 54 alineatul (1) 
litera (c) din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite împotriva corupției care 
prevede că fiecare stat semnatar trebuie să 
ia în considerare adoptarea măsurilor 
necesare pentru a permite confiscarea 
bunurilor dobândite în mod ilicit, în 
absența unei sentințe penale de 
condamnare, inclusiv în cazurile în care 
autorul infracțiunii nu poate fi urmărit 
penal din motive de deces, sustragere de la 
urmărirea penală sau absență.

unei condamnări penale. În unele cazuri, 
chiar în cazurile inexistenței unei 
condamnări penale, confiscarea bunurilor 
ar trebui să fie cu toate acestea posibilă 
pentru oprirea activităților infracționale și 
pentru garantarea faptului că profiturile 
rezultate din activități infracționale nu sunt 
reinvestite în economia licită. Unele state 
membre permit confiscarea chiar în 
cazurile în care nu există probe suficiente 
pentru realizarea urmăririi penale sau 
indiferent dacă s-a realizat sau nu o astfel 
de urmărire, dacă o instanță, în urma unei 
analize a probabilităților, consideră că 
bunul unei persoane periculoase din punct 
de vedere social sau al unei persoane cu 
activități infracționale este de origine 
ilicită sau este disproporționat în 
comparație cu venitul declarat al acesteia, 
precum și în situațiile în care o persoană 
suspectată sau acuzată se sustrage 
urmăririi, nu poate compărea în fața 
instanței pentru alte motive sau a decedat 
înainte de finalizarea procesului penal. 
Această situație corespunde noțiunii de 
confiscare care nu se bazează pe o sentință 
de condamnare. Ar trebui să se adopte 
dispoziții care să permită confiscarea care 
nu se bazează pe o sentință de condamnare 
cel puțin în cazurile menționate anterior, 
în circumstanțe limitate, în toate statele 
membre, inclusiv recunoașterea reciprocă 
a ordinelor care nu sunt bazate pe o 
sentință de condamnare. Această poziție 
este conformă cu articolul 54 alineatul (1) 
litera (c) din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite împotriva corupției care 
prevede că fiecare stat semnatar trebuie să 
ia în considerare adoptarea măsurilor 
necesare pentru a permite confiscarea 
bunurilor dobândite în mod ilicit, în 
absența unei sentințe penale de 
condamnare, inclusiv în cazurile în care 
autorul infracțiunii nu poate fi urmărit 
penal din motive de deces, sustragere de la 
urmărirea penală sau absență sau în alte 
cazuri adecvate.
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Or. en

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

Propunere de directivă
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) În anumite cazuri, dispunerea 
confiscării ar trebui omisă parțial sau 
total. Astfel de cazuri ar fi cele în care 
măsura ar greva în mod disproporționat 
partea în cauză sau ar pune în pericol 
mijloacele de subzistență ale acesteia sau 
cele în care cheltuielile presupuse de 
confiscare depășesc în mod 
disproporționat valoarea acesteia. 

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu prevede până în prezent cazuri sociale dificile. În cazul îndeplinirii 
condițiilor, dispunerea confiscării ar fi o consecință inevitabilă. Pentru a preveni 
consecințele disproporționate, este absolut necesară introducerea așa-numitei „Clauze de 
impreviziune”.

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

Propunere de directivă
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Confiscarea nu ar trebui să afecteze 
sau să contracareze drepturile legitime ale 
victimelor unor infracțiuni comise de 
partea afectată. Ar trebui să existe 
posibilitatea omiterii confiscării în cazul 
în care victima unei infracțiuni are 
dreptul la despăgubiri din partea 
autorului infracțiunii, iar confiscarea ar 
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împiedica acordarea despăgubirii.

Or. de

Amendamentul 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Practica prin care o persoană 
suspectată sau învinuită transferă bunuri 
unei părți terțe în cunoștință de cauză, în 
vederea evitării confiscării, este comună și 
din ce în ce mai răspândită. Cadrul 
legislativ actual al Uniunii nu conține 
norme obligatorii privind confiscarea 
bunurilor transferate către părți terțe. Prin 
urmare, necesitatea de a permite 
confiscarea bunurilor transferate către terțe 
părți este din ce în ce mai pregnantă. 
Aceasta ar trebui să fie aplicată atunci 
când persoana învinuită nu deține bunuri 
care pot fi confiscate. Prevederea 
confiscării aplicate terților este necesară, 
însă în anumite condiții, în urma unei 
evaluări bazate pe elemente concrete care 
să ateste că procedura confiscării 
bunurilor persoanei condamnate, 
suspectate sau acuzate este puțin probabil 
să reușească, sau în situații în care 
obiecte de valoare unice trebuie restituite 
proprietarului de drept. În plus, pentru a 
proteja interesele terților de bună-credință, 
dispunerea unei astfel de confiscări ar 
trebui să fie posibilă numai dacă partea 
terță a luat cunoștință sau ar fi trebuit să 
știe că produsele erau provenite din 
săvârșirea de infracțiuni, au fost transferate 
pentru a se evita confiscarea, oferite în
mod gratuit sau transferate în schimbul 
unei sume inferioare valorii lor de piață.

(13) Practica prin care o persoană 
suspectată sau învinuită transferă bunuri 
unui terț în cunoștință de cauză, în vederea 
evitării confiscării, este comună și din ce în 
ce mai răspândită. Cadrul legislativ actual 
al Uniunii nu conține norme obligatorii 
privind confiscarea bunurilor transferate 
către terți. Prin urmare, necesitatea de a 
permite confiscarea bunurilor transferate 
către terți sau achiziționate de aceștia este 
din ce în ce mai pregnantă. Pentru a proteja 
interesele terților de bună-credință, 
dispunerea unei astfel de confiscări ar 
trebui să fie posibilă numai dacă terțul a 
luat cunoștință sau ar fi trebuit să se știe că 
produsele sunt instrumente sau bunuri 
provenite din săvârșirea de infracțiuni sau 
dacă au fost transferate pentru a se evita 
confiscarea, oferite în mod gratuit sau 
transferate în schimbul unei sume cu mult 
inferioare valorii lor de piață.

Or. en
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Amendamentul 50
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13). Practica prin care o persoană 
suspectată sau învinuită transferă bunuri 
unei părți terțe în cunoștință de cauză, în 
vederea evitării confiscării, este comună și 
din ce în ce mai răspândită. Cadrul 
legislativ actual al Uniunii nu conține 
norme obligatorii privind confiscarea 
bunurilor transferate către părți terțe. Prin 
urmare, necesitatea de a permite 
confiscarea bunurilor transferate către terțe 
părți este din ce în ce mai pregnantă. 
Aceasta ar trebui să fie aplicată atunci când 
persoana învinuită nu deține bunuri care 
pot fi confiscate. Prevederea confiscării 
aplicate terților este necesară, însă în 
anumite condiții, în urma unei evaluări 
bazate pe elemente concrete care să ateste 
că procedura confiscării bunurilor 
persoanei condamnate, suspectate sau 
acuzate este puțin probabil să reușească, 
sau în situații în care obiecte de valoare 
unice trebuie restituite proprietarului de 
drept. În plus, pentru a proteja interesele 
terților de bună-credință, dispunerea unei 
astfel de confiscări ar trebui să fie posibilă 
numai dacă partea terță a luat cunoștință 
sau ar fi trebuit să știe că produsele erau 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, au 
fost transferate pentru a se evita 
confiscarea, oferite în mod gratuit sau 
transferate în schimbul unei sume 
inferioare valorii lor de piață.

(13). Practica prin care o persoană 
suspectată sau învinuită transferă bunuri 
unui terț în cunoștință de cauză, în vederea 
evitării confiscării, este comună și din ce în 
ce mai răspândită. Cadrul legislativ actual 
al Uniunii nu conține norme obligatorii 
privind confiscarea bunurilor transferate 
către părți terțe. Prin urmare, necesitatea de 
a permite confiscarea bunurilor transferate 
către terțe părți este din ce în ce mai 
pregnantă. Aceasta ar trebui să fie aplicată 
atunci când persoana învinuită nu deține 
bunuri care pot fi confiscate. Prevederea 
confiscării aplicate terților este necesară, 
însă în anumite condiții, în urma unei 
evaluări bazate pe elemente concrete care 
să ateste că procedura confiscării bunurilor 
persoanei condamnate, suspectate sau 
acuzate este puțin probabil să reușească, 
sau în situații în care obiecte de valoare 
unice trebuie restituite proprietarului de 
drept. În plus, pentru a proteja interesele 
terților de bună-credință, dispunerea unei 
astfel de confiscări ar trebui să fie posibilă 
numai dacă partea terță a luat cunoștință 
sau ar fi trebuit să știe că produsele erau 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, au 
fost transferate pentru a se evita 
confiscarea, oferite în mod gratuit sau 
transferate în schimbul unei sume 
inferioare valorii lor de piață. De 
asemenea, ar trebui să fie posibilă 
confiscarea aplicată terților dacă 
persoana învinuită sau suspectată de 
comiterea unei infracțiuni a acționat de la 
bun început pentru o altă persoană fizică 
sau juridică.
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Amendamentul 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a asigura o combatere mai 
eficientă a organizațiilor criminale și a 
formelor grave de criminalitate, ținând 
cont de experiențele deja existente, statele 
membre ar trebui să introducă în sistemul 
lor penal o infracțiune pentru pedepsirea 
și urmărirea penală a acelor 
comportamente care vizează atribuirea 
fictivă a dreptului de proprietate și a 
disponibilității unor bunuri către terți, cu 
scopul de a evita măsurile de sechestrare 
sau confiscare. De asemenea, sprijinul 
pentru comiterea unei astfel de infracțiuni 
ar trebui să fie pedepsit în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 52
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Normele privind confiscarea 
aplicată terților privesc atât persoanele 
fizice, cât și persoanele juridice.

Or. en
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Amendamentul 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Adesea, persoanele suspectate sau 
învinuite ascund bunurile pe întreaga 
durată a procesului penal. Astfel, hotărârile 
de confiscare nu pot fi executate, 
persoanele care fac obiectul hotărârilor de 
confiscare urmând să beneficieze de 
bunurile lor după executarea sentinței. Prin 
urmare, este necesar să se poată determina 
dimensiunea exactă a patrimoniului care 
urmează să facă obiectul măsurii de 
confiscare, chiar și după pronunțarea unei 
hotărâri definitive de condamnare pentru 
comiterea unei infracțiuni, pentru a permite 
executarea deplină a hotărârilor de 
confiscare atunci când, inițial, nu au fost 
descoperite bunuri sau au fost descoperite 
bunuri insuficiente, iar ordinul de 
confiscare rămâne neexecutat. Având în 
vedere limitarea dreptului de proprietate 
prin hotărârile de înghețare, astfel de 
măsuri de conservare nu ar trebui 
menținute mai mult decât este necesar 
pentru a asigura disponibilitatea bunurilor 
în vederea unei posibile confiscări 
ulterioare. Aceasta ar putea necesita un 
control periodic de către instanță pentru a 
se asigura că scopul măsurilor de a 
împiedica dispariția bunurilor rămâne 
valabil.

(15) Adesea, persoanele suspectate sau 
învinuite ascund bunurile pe întreaga 
durată a procesului penal. Astfel, hotărârile 
de confiscare nu pot fi executate, 
persoanele care fac obiectul hotărârilor de 
confiscare urmând să beneficieze de 
bunurile lor după executarea sentinței. Prin 
urmare, este necesar să se poată determina 
dimensiunea exactă a patrimoniului care 
urmează să facă obiectul măsurii de 
confiscare, chiar și după pronunțarea unei 
hotărâri definitive de condamnare pentru 
comiterea unei infracțiuni, pentru a permite 
executarea deplină a hotărârilor de 
confiscare atunci când, inițial, nu au fost 
descoperite bunuri sau au fost descoperite 
bunuri insuficiente, iar ordinul de 
confiscare rămâne neexecutat. Având în 
vedere limitarea dreptului de proprietate 
prin hotărârile de înghețare, astfel de 
măsuri de conservare nu ar trebui 
menținute mai mult decât este necesar 
pentru a asigura disponibilitatea bunurilor 
în vederea unei posibile confiscări 
ulterioare. Aceasta ar putea necesita, acolo 
unde este nevoie, un control al instanței
pentru a se asigura că scopul măsurilor de a 
împiedica dispariția bunurilor rămâne 
valabil.

Or. en

Amendamentul 54
Rui Tavares

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Bunurile înghețate în vederea unei 
confiscării ulterioare ar trebui să fie
gestionate în mod corespunzător, pentru a 
nu-și pierde valoarea economică. Statele 
membre ar trebui să ia măsurile necesare, 
inclusiv vânzarea sau transferul bunului 
pentru a reduce aceste pierderi. Statele 
membre trebuie să ia măsurile adecvate, 
precum crearea unor birouri naționale 
centralizate de gestionare a creanțelor sau 
instituirea unor mecanisme echivalente (de 
exemplu, în cazul în care asemenea funcții 
sunt descentralizate), pentru a gestiona în 
mod corespunzător bunurile înghețate 
înainte de confiscare și pentru a păstra 
valoarea acestora, în așteptarea unei 
hotărâri a instanței.

(16) Bunurile înghețate în vederea unei 
confiscări ulterioare ar trebui să fie
gestionate în mod corespunzător, pentru a 
nu-și pierde valoarea economică, pentru a 
încuraja reutilizarea lor socială și pentru 
a evita pericolul unor infiltrări 
suplimentare ale rețelelor infracționale. 
Pentru realizarea acestui obiectiv ar fi util 
să se ia în considerare înființarea unui 
fond european care să reunească o parte 
din bunurile confiscate din statele 
membre. Ulterior, acest fond ar trebui să 
fie deschis proiectelor-pilot derulate de 
cetățeni, asociații, grupări de ONG-uri și 
oricărei alte organizații a societății civile 
din UE, să încurajeze reutilizarea socială 
eficientă a bunurilor confiscate și să 
extindă funcțiile democratice ale Uniunii 
Europene. Statele membre ar trebui să ia 
măsurile necesare, inclusiv vânzarea sau 
transferul bunului pentru a reduce aceste 
pierderi și pentru a încuraja obiectivele 
sociale. Statele membre ar trebui să ia 
măsurile adecvate, precum crearea unor 
birouri naționale centralizate de gestionare 
a creanțelor sau instituirea unor mecanisme 
echivalente (de exemplu, în cazul în care 
asemenea funcții sunt descentralizate), 
pentru a gestiona în mod corespunzător 
bunurile înghețate înainte de confiscare și 
pentru a păstra valoarea acestora, în 
așteptarea unei hotărâri a instanței.

Or. en

Amendamentul 55
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Bunurile înghețate în vederea unei 
confiscării ulterioare ar trebui gestionate în 
mod corespunzător, pentru a nu-și pierde 
valoarea economică. Statele membre ar 
trebui să ia măsurile necesare, inclusiv
vânzarea sau transferul bunului pentru a 
reduce aceste pierderi. Statele membre 
trebuie să ia măsurile adecvate, precum 
crearea unor birouri naționale centralizate 
de gestionare a creanțelor sau instituirea 
unor mecanisme echivalente (de exemplu, 
în cazul în care asemenea funcții sunt 
descentralizate), pentru a gestiona în mod 
corespunzător bunurile înghețate înainte de 
confiscare și pentru a păstra valoarea 
acestora, în așteptarea unei hotărâri a 
instanței.

(16) Bunurile înghețate în vederea unei 
confiscări ulterioare ar trebui gestionate în 
mod corespunzător, pentru a nu-și pierde 
valoarea economică. Statele membre ar 
trebui să ia măsurile necesare, inclusiv 
transferul bunului pentru a reduce aceste 
pierderi. Statele membre trebuie să ia toate 
măsurile adecvate, legislative sau de alt 
tip, precum crearea unor birouri naționale 
centralizate de gestionare a creanțelor sau 
instituirea unor mecanisme echivalente (de 
exemplu, în cazul în care asemenea funcții 
sunt descentralizate), pentru a gestiona în 
mod corespunzător bunurile înghețate 
înainte de confiscare și pentru a păstra 
valoarea acestora, în așteptarea unei 
hotărâri a instanței.

Or. it

Amendamentul 56
Mario Borghezio

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Bunurile înghețate în vederea unei 
confiscării ulterioare ar trebui gestionate în 
mod corespunzător, pentru a nu-și pierde 
valoarea economică. Statele membre ar 
trebui să ia măsurile necesare, inclusiv 
vânzarea sau transferul bunului pentru a 
reduce aceste pierderi. Statele membre 
trebuie să ia măsurile adecvate, precum 
crearea unor birouri naționale centralizate 
de gestionare a creanțelor sau instituirea 
unor mecanisme echivalente (de exemplu, 
în cazul în care asemenea funcții sunt 
descentralizate), pentru a gestiona în mod 
corespunzător bunurile înghețate înainte de 
confiscare și pentru a păstra valoarea 

(16) Bunurile înghețate în vederea unei 
confiscări ulterioare ar trebui gestionate în 
mod corespunzător, pentru a nu-și pierde 
valoarea economică și pentru a asigura 
menținerea nivelului de ocupare a forței 
de muncă. Statele membre ar trebui să ia 
măsurile necesare, inclusiv vânzarea sau 
transferul bunului pentru a reduce aceste 
pierderi. Statele membre trebuie să ia 
măsurile adecvate, precum crearea unor 
birouri naționale centralizate de gestionare 
a creanțelor sau instituirea unor mecanisme 
echivalente (de exemplu, în cazul în care 
asemenea funcții sunt descentralizate), 
pentru a gestiona în mod corespunzător 
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acestora, în așteptarea unei hotărâri a 
instanței.

bunurile înghețate înainte de confiscare și 
pentru a păstra valoarea acestora, în 
așteptarea unei hotărâri a instanței.

Or. it

Amendamentul 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru ca societatea civilă să poată 
percepe concret eficacitatea acțiunii 
statelor membre împotriva criminalității 
organizate, inclusiv a organizațiilor 
mafiote, și pentru ca produsele să fie luate 
efectiv de la infractori, este necesar să se 
adopte măsuri comune pentru a evita ca 
organizațiile criminale să mai intre în 
posesia unor bunuri obținute ilicit. Cele 
mai bune practici din câteva state membre 
s-au dovedit a fi instrumente eficiente: 
gestionarea și administrarea de către 
birourile de gestionare a creanțelor (Asset 
Management Offices AMO) sau de către 
mecanisme similare, precum și utilizarea 
bunurilor confiscate în proiecte menite să 
se opună criminalității și să o combată, cu 
alte scopuri instituționale sau publice sau 
în vederea utilizării sociale.

Or. en

Amendamentul 58
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Bunurile confiscate, provenite din 
săvârșirea de infracțiuni, ar trebui 
utilizate în interes public și în scopuri 
sociale.

Or. de

Amendamentul 59
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Practica de a utiliza în scopuri de 
natură socială bunurile confiscate 
promovează și susține răspândirea 
culturii legalității, asistența acordată 
victimelor infracțiunilor și acțiunile de 
combatere a criminalității organizate, 
activând astfel mecanisme adecvate care 
aduc beneficii colectivității și dezvoltării 
socioeconomice a unui teritoriu și care 
pot fi obținute, în egală măsură, prin 
intermediul unor organizații 
neguvernamentale și pe baza unor criterii 
obiective.

Or. it

Justificare

Folosirea în scopuri de utilitate publică a bunurilor confiscate provenite din activități 
infracționale a fost deja experimentată în unele state membre, obținându-se rezultate 
importante pe plan social, precum și în ceea ce privește combaterea fenomenelor 
infracționale.

Amendamentul 60
Cornelis de Jong
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Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Sursele de date fiabile privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt 
limitate. Pentru a permite o evaluare a 
prezentei directive, este necesară colectarea 
unui set minim de date statistice 
comparabile cu privire la depistarea 
bunurilor, la procedurile judiciare și la 
activitățile de înstrăinare a acestora.

(17) Sursele de date fiabile privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt 
limitate. Pentru a permite o evaluare a 
prezentei directive, este necesară colectarea 
unui set minim de date statistice 
comparabile cu privire la depistarea 
bunurilor, la procedurile judiciare și la 
activitățile de înstrăinare a acestora, 
concomitent cu respectarea principiului 
proporționalității.

Or. en

Amendamentul 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Sursele de date fiabile privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt 
limitate. Pentru a permite o evaluare a 
prezentei directive, este necesară colectarea 
unui set minim de date statistice 
comparabile cu privire la depistarea 
bunurilor, la procedurile judiciare și la 
activitățile de înstrăinare a acestora.

(17) Sursele de date fiabile privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt 
limitate. Pentru a permite o evaluare a 
prezentei directive, este necesară colectarea 
unui set minim de date statistice 
comparabile cu privire la depistarea 
bunurilor, la procedurile judiciare și la 
activitățile de gestionare și înstrăinare a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 62
Mario Borghezio
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Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Sursele de date fiabile privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt 
limitate. Pentru a permite o evaluare a 
prezentei directive, este necesară colectarea 
unui set minim de date statistice 
comparabile cu privire la depistarea 
bunurilor, la procedurile judiciare și la 
activitățile de înstrăinare a acestora.

(17) Sursele de date fiabile privind 
înghețarea și confiscarea produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni sunt 
limitate. Pentru a permite o evaluare a 
prezentei directive, este necesară colectarea 
unui set adecvat de date statistice 
comparabile cu privire la depistarea 
bunurilor, la procedurile judiciare și la 
activitățile de înstrăinare a acestora.

Or. it

Amendamentul 63
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Este recomandabil să se păstreze un 
registru al valorii bunurilor destinate 
reutilizării în favoarea victimelor afectate 
direct sau indirect ale infracțiunilor.

Or. en

Amendamentul 64
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și, în special, dreptul de 

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute de 
Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului, de jurisprudența Curții Europene 
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proprietate, dreptul la respectarea vieții 
private și de familie și dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la o 
cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, prezumția de nevinovăție și 
dreptul la apărare, dreptul de a nu fi judecat 
sau pedepsit de două ori pentru aceeași 
infracțiune și principiile legalității și 
proporționalității sentințelor penale. 
Prezenta directivă trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu aceste drepturi 
și principii.

a Drepturilor Omului și de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și, în special, dreptul de 
proprietate, dreptul la respectarea vieții 
private și de familie și dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la o 
cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, prezumția de nevinovăție și 
dreptul la apărare, dreptul de a nu fi judecat 
sau pedepsit de două ori pentru aceeași 
infracțiune și principiile legalității și 
proporționalității sentințelor penale. 
Prezenta directivă trebuie să fie pusă în 
aplicare în conformitate cu aceste drepturi 
și principii.

Or. en

Amendamentul 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Unele state membre au reușit deja 
să adopte sisteme de confiscare care nu se 
bazează pe o sentință de condamnare. De 
fapt, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) nu a considerat 
niciodată că măsura de privare a 
persoanelor fizice de bunurile lor este o 
încălcare a drepturilor fundamentale, 
prevăzută de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și de 
Convenția europeană a drepturilor 
omului.

Or. en

Amendamentul 66
Mariya Gabriel
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Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Măsurile prevăzute în prezenta 
directivă afectează în substanța lor 
drepturile persoanelor, nu numai ale celor 
suspectate sau acuzate, dar și ale părților 
terțe care nu fac obiectul urmăririi penale. 
Prin urmare, este necesar să se prevadă 
garanții și căi de atac specifice pentru a 
garanta respectarea drepturilor 
fundamentale ale acestora în punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentei directive.

(19) Măsurile prevăzute de prezenta 
directivă afectează în substanța lor 
drepturile persoanelor, nu numai ale celor 
suspectate sau acuzate, dar și ale terților
care nu fac obiectul urmăririi penale. Prin 
urmare, este necesar să se prevadă toate 
garanțiile și căile de atac necesare pentru 
a garanta respectarea drepturilor 
fundamentale ale acestora în punerea în 
aplicare a dispozițiilor prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere că obiectivul 
prezentului regulament, și anume 
facilitarea confiscării bunurilor în materie 
penală, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre, ci 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat în
articolul respectiv, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

(20) Având în vedere că obiectivul
prezentei directive, și anume facilitarea 
confiscării bunurilor, nu poate fi realizat în 
mod satisfăcător de către statele membre, 
ci poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la
articolul respectiv, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

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

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă instituie norme minime 
privind înghețarea bunurilor în vederea 
unei posibile confiscări ulterioare și privind 
confiscarea bunurilor în materie penală.

Prezenta directivă instituie norme minime 
privind sechestrarea sau înghețarea 
bunurilor în vederea unei posibile 
confiscări ulterioare, privind confiscarea 
bunurilor în materie penală și în absența 
unei sentințe de condamnare, precum și 
privind gestionarea și înstrăinarea 
bunurilor confiscate.

Or. en

Amendamentul 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu aduce atingere 
procedurilor judiciare pe care statele 
membre le pot utiliza pentru a priva 
autorul infracțiunii de bunurile în cauză.

Or. en

Amendamentul 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produse” înseamnă orice avantaj 
economic obținut din comiterea unei 

1. „produse” înseamnă orice avantaj 
economic direct obținut din comiterea unei 
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infracțiuni; acesta poate consta în orice tip 
de bun și include orice reinvestire sau 
transformare ulterioară a beneficiilor 
directe de către o persoană suspectată sau 
învinuită, precum și orice beneficii 
cuantificabile;

infracțiuni; acesta poate consta în orice tip 
de bun și include orice reinvestire sau 
transformare ulterioară a beneficiilor 
directe de către o persoană suspectată sau 
învinuită, precum și orice beneficii 
cuantificabile;

Or. en

Amendamentul 71
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produse” înseamnă orice avantaj 
economic obținut din comiterea unei 
infracțiuni; acesta poate consta în orice tip 
de bun și include orice reinvestire sau 
transformare ulterioară a beneficiilor 
directe de către o persoană suspectată sau 
învinuită, precum și orice beneficii 
cuantificabile;

1. „produse” înseamnă orice avantaj 
economic direct obținut din comiterea unei 
infracțiuni; acesta poate consta în orice tip 
de bun și include orice reinvestire sau 
transformare ulterioară a beneficiilor 
directe de către o persoană suspectată sau 
învinuită, precum și orice beneficii 
cuantificabile;

Or. en

Justificare

Definirea produselor drept „orice avantaj economic obținut din comiterea unei infracțiuni” 
este destul de ambiguă și foarte vagă și nu poate favoriza o evaluare coerentă și uniformă a 
avantajelor economice care ar trebui căutate. Acest lucru poate determina diferențe 
semnificative în evaluarea sumei confiscate. Deși unele state vor confisca produsele sau 
surogatele acestora, altele ar putea confisca și profiturile obținute din desfășurarea de 
activități care nu sunt de natură penală.

Amendamentul 72
Zbigniew Ziobro

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produse” înseamnă orice avantaj 
economic obținut din comiterea unei 
infracțiuni; acesta poate consta în orice tip 
de bun și include orice reinvestire sau 
transformare ulterioară a beneficiilor 
directe de către o persoană suspectată sau 
învinuită, precum și orice beneficii 
cuantificabile;

1. „produse” înseamnă orice avantaj 
economic obținut în mod direct sau 
indirect din comiterea unei infracțiuni; 
acesta poate consta în orice tip de bun și 
include orice reinvestire sau transformare 
ulterioară a beneficiilor directe de către o 
persoană suspectată sau învinuită, precum 
și orice beneficii cuantificabile;

Or. pl

Amendamentul 73
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „produse” înseamnă orice avantaj 
economic obținut din comiterea unei 
infracțiuni; acesta poate consta în orice tip 
de bun și include orice reinvestire sau 
transformare ulterioară a beneficiilor 
directe de către o persoană suspectată sau 
învinuită, precum și orice beneficii 
cuantificabile;

1. „produse” înseamnă orice avantaj 
economic obținut, în mod direct sau 
indirect, din comiterea unei infracțiuni; 
acesta poate consta în orice tip de bun și 
include orice reinvestire sau transformare 
ulterioară a beneficiilor directe de către o 
persoană suspectată sau învinuită, precum 
și orice beneficii cuantificabile;

Or. en

Amendamentul 74
Zbigniew Ziobro

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „bunuri” înseamnă activele de orice fel, 
corporale sau necorporale, mobile sau 
imobile, precum și documentele sau 

2. „bunuri” înseamnă activele de orice fel, 
corporale sau necorporale, mobile sau 
imobile, precum și documentele sau 
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instrumentele legale care dovedesc un titlu 
sau un drept asupra acestor bunuri,

instrumentele legale care dovedesc un titlu 
sau un drept asupra acestor bunuri și 
bunurile care intră sub incidența 
regimului matrimonial al comunității de 
bunuri;

Or. pl

Amendamentul 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „confiscare ” înseamnă o sancțiune sau
o măsură dispusă de o instanță în urma 
unui proces conex unei infracțiuni având ca 
rezultat deposedarea definitivă de bunul 
respectiv;

4. „confiscare” înseamnă o măsură dispusă 
de o instanță în urma unui proces conex 
unei infracțiuni având ca rezultat 
deposedarea definitivă de bunul respectiv;

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „confiscare ” înseamnă o sancțiune sau 
o măsură dispusă de o instanță în urma 
unui proces conex unei infracțiuni având 
ca rezultat deposedarea definitivă de bunul 
respectiv;

4. „confiscare ” înseamnă o măsură dispusă 
de o instanță printr-o sentință sau în urma 
unei proceduri de urmărire penală având 
ca rezultat deposedarea definitivă de bunul 
respectiv;

Or. de

Justificare

Das Löschen der Einziehung als "Strafe" dient der Erlangung einer einheitlichen 
europäischen Umsetzung des Vermögensabschöpfungsrechts, welche eine Einigung über den 
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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.

Amendamentul 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „confiscare ” înseamnă o sancțiune sau o 
măsură dispusă de o instanță în urma unui 
proces conex unei infracțiuni având ca 
rezultat deposedarea definitivă de bunul 
respectiv;

4. „confiscare” înseamnă o sancțiune sau o 
măsură dispusă de o instanță în urma unui 
proces având ca rezultat deposedarea 
definitivă de bunul respectiv;

Or. en

Amendamentul 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 „înghețare” înseamnă interzicerea 
temporară a transferului, distrugerii, 
transformării, înstrăinării, deplasării 
bunurilor sau asumarea temporară a 
custodiei sau controlului bunurilor;

5 „înghețare” sau „sechestrare” înseamnă 
interzicerea temporară a transferului, 
distrugerii, transformării, înstrăinării, 
deplasării bunurilor sau asumarea 
temporară a custodiei sau controlului 
bunurilor;

Or. en

Amendamentul 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. precum și de orice alte instrumente 
juridice, dacă respectivele instrumente 
prevăd în mod specific faptul că prezenta 
directivă se aplică infracțiunilor 
armonizate în cadrul instrumentelor.

Or. en

Amendamentul 80
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) precum și de orice alte instrumente 
juridice viitoare, dacă infracțiunile sunt 
armonizate în cadrul UE.

Or. en

Amendamentul 81
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „persoană afectată” înseamnă orice 
persoană afectată în mod direct de 
înghețarea sau de confiscarea bunurilor 
unei persoane acuzate sau condamnate.

Or. en
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 Amendamentul 82
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie  Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, instrumente și produse provenite 
din săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca în 
totalitate instrumente și produse provenite 
din săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

Or. ro

Amendamentul 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, instrumente și produse provenite 
din săvârșirea de infracțiuni ca urmare a
unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților 
judiciare să confiște, total sau parțial, 
instrumente și produse provenite din 
săvârșirea de infracțiuni, sau bunuri a 
căror valoare corespunde respectivelor 
instrumente și produse, dacă există o 
condamnare definitivă pentru comiterea 
unei infracțiuni.

Or. en

Amendamentul 84
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, instrumente și produse provenite 
din săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite exclusiv 
autorităților judiciare să confiște, total sau 
parțial, instrumente și produse provenite 
din săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, instrumente și produse provenite 
din săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a conferi competența de a 
confisca, total sau parțial, printr-o 
autoritate judiciară sau la ordinul unei 
instanțe printr-o autoritate judiciară,
instrumente și produse provenite din 
săvârșirea de infracțiuni ca urmare a unei 
condamnări definitive pentru comiterea 
unei infracțiuni.

Or. de

Amendamentul 86
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, instrumente și produse provenite 

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, instrumente, bunuri și produse 
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din săvârșirea de infracțiuni ca urmare a 
unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

provenite din săvârșirea de infracțiuni ca 
urmare a unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

Or. it

Amendamentul 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca bunurile 
a căror valoare corespunde produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, în 
urma unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 88
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca bunurile 
a căror valoare corespunde produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, în 
urma unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite exclusiv 
autorităților judiciare, în cazul în care 
confiscarea prevăzută la alineatul (1) nu 
este posibilă, să confiște bunurile a căror 
valoare corespunde produselor provenite 
din săvârșirea de infracțiuni, în urma unei 
condamnări definitive pentru comiterea 
unei infracțiuni.

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

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca bunurile a 
căror valoare corespunde produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, în 
urma unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a conferi autorităților 
judiciare competența de a confisca
bunurile a căror valoare corespunde 
produselor provenite din săvârșirea de 
infracțiuni, în urma unei condamnări 
definitive pentru comiterea unei infracțiuni, 
puse în execuție, în funcție de 
competență, de către o autoritate judiciară 
sau la ordinul unei instanțe de către o 
autoritate judiciară, atunci când 
confiscarea nu este posibilă în temeiul 
alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 90
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca bunurile a 
căror valoare corespunde produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, în 
urma unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca bunurile a 
căror valoare este echivalentă cu produsul, 
profitul sau prețul provenit din săvârșirea 
de infracțiuni, în urma unei condamnări 
definitive pentru comiterea unei infracțiuni.

Or. it

Amendamentul 91
Zbigniew Ziobro
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Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca bunurile a 
căror valoare corespunde produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, în 
urma unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca bunurile a 
căror valoare corespunde produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, în 
urma unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni. Nu se dispune 
confiscarea totală sau parțială a 
bunurilor dacă avantajul material sau 
contravaloarea acestuia sunt restituite 
persoanei vătămate sau altor entități.

Or. pl

Amendamentul 92
Zbigniew Ziobro

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul pronunțării unei condamnări 
pentru săvârșirea unei infracțiuni de pe 
urma căreia autorul a obținut, fie și 
indirect, avantaje materiale importante, se 
consideră că bunurile care au intrat în 
posesia autorului sau asupra cărora 
acesta a dobândit vreun drept în timpul 
sau după săvârșirea infracțiunii, până în 
momentul pronunțării unei hotărâri 
judecătorești, chiar dacă aceasta nu are 
caracter definitiv și irevocabil, reprezintă 
avantaje materiale obținute în urma 
comiterii unei infracțiuni, cu excepția 
cazului în care autorul sau altă persoană 
interesată dovedește că bunurile și 
resursele financiare folosite pentru 
dobândirea acestora au o proveniență 
legală. 

Or. pl
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Amendamentul 93
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților 
judiciare să confiște bunurile suspectului 
în absența unei sentințe de condamnare, 
dacă o instanță consideră, după analiza 
probabilităților, că se poate stabili că 
bunurile suspectului în cauză reprezintă, 
direct sau indirect, bunuri obținute din 
activități infracționale sau bunuri 
destinate utilizării în scopuri 
infracționale.

Or. en

Amendamentul 94
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților 
judiciare să confiște instrumentele și 
produsele obținute prin mijloace ilegale 
pedepsibile penal, în absența unei sentințe 
de condamnare, dacă o instanță 
consideră, după analiza probabilităților, 
că acestea ar fi putut fi dobândite prin 
mijloace ilegale. Prezenta dispoziție nu se 
aplică statelor membre care dețin deja 
competențe civile de confiscare care 
permit confiscarea în absența unei 
condamnări penale.
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Or. en

Justificare

Acest alineat recunoaște existența, în anumite state membre, a unor competențe civile de 
confiscare care nu au legătură cu procedurile penale.

Amendamentul 95
Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Dreptul la despăgubiri

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru respectarea dreptului 
părții vătămate la despăgubiri.

Or. de

Amendamentul 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, o instanță consideră că
este mult mai probabil ca bunurile în 
cauză să fi fost obținute de persoana 
condamnată din activități infracționale 
similare decât din orice alte activități.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților 
competente să confiște, total sau parțial, 
bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, cum ar fi faptul că 
valoarea bunurilor este disproporționată 
față de veniturile licite ale persoanei 
condamnate, o instanță consideră, după 
analiza probabilităților, că bunurile în 
cauză au fost dobândite în mod ilegal.
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Or. en

Amendamentul 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, o instanță consideră că 
este mult mai probabil ca bunurile în 
cauză să fi fost obținute de persoana 
condamnată din activități infracționale 
similare decât din orice alte activități.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete și după utilizarea 
completă a tuturor probelor, o instanță 
este convinsă că bunurile în cauză au fost 
obținute de persoana condamnată din 
activități infracționale similare decât din 
orice alte activități.

Or. en

 Amendamentul 98
Petru Constantin Luhan

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie  Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, o instanță consideră că 
este mult mai probabil ca bunurile în 
cauză să fi fost obținute de persoana 
condamnată din activități infracționale 
similare decât din orice alte activități.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca în 
totalitate bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, o instanță consideră că 
bunurile în cauză au fost obținute de 
persoana condamnată din activități 
infracționale similare și nu din oricare alte 
activități.

Or. ro
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Amendamentul 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, o instanță consideră că 
este mult mai probabil ca bunurile în 
cauză să fi fost obținute de persoana 
condamnată din activități infracționale 
similare decât din orice alte activități.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete și în urma epuizării 
tuturor elementelor de probă existente, o 
instanță este convinsă că bunurile în cauză 
au fost obținute de persoana condamnată 
din activități infracționale similare, și nu
din alte activități.

Or. de

Justificare

În ceea ce privește garantarea dreptului de proprietate, confiscarea fără o sentință de 
condamnare ar trebui să facă obiectul unei norme constituționale stricte. Ea este 
constituțională numai atunci când, după colectarea și evaluarea tuturor probelor, instanța de 
fond s-a convins de originea delictuală a obiectului. În acest context, infracțiunea originară 
efectivă nu trebuie stabilită. Instanța de fond trebuie totuși să fie convinsă cel puțin de 
originea delictuală a bunului.

Amendamentul 100
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, o instanță consideră că 

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete și după utilizarea 
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este mult mai probabil ca bunurile în 
cauză să fi fost obținute de persoana 
condamnată din activități infracționale 
similare decât din orice alte activități.

completă a tuturor probelor, o instanță 
este convinsă că bunurile în cauză au fost 
obținute de persoana condamnată din 
activități infracționale similare decât din 
orice alte activități.

Or. en

Amendamentul 101
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, o instanță consideră că 
este mult mai probabil ca bunurile în cauză 
să fi fost obținute de persoana condamnată 
din activități infracționale similare decât 
din orice alte activități.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca, total sau 
parțial, bunurile deținute de o persoană 
condamnată ca urmare a comiterii unei 
infracțiuni atunci când, în baza unor 
elemente concrete, o instanță consideră că 
este mult mai probabil ca bunurile deținute
de persoana condamnată să aibă o 
proveniență ilegală.

Or. fr

Amendamentul 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare, ca urmare a unui proces 
penal care ar fi putut conduce la o 
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare dacă, pe baza unor 
elemente concrete și după utilizarea 
completă a tuturor probelor, o instanță 
este convinsă că procesul penal ar fi
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compărea în fața justiției, în următoarele 
circumstanțe:

condus la o sentință penală de 
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 
compărea în fața justiției, în următoarele 
circumstanțe:

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare, ca urmare a unui proces 
penal care ar fi putut conduce la o 
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 
compărea în fața justiției, în următoarele 
circumstanțe:

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare, atunci când instanța, pe 
baza unor elemente concrete și după 
epuizarea tuturor elementelor de probă, 
este convinsă că s-ar fi putut ajunge la o 
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 
compărea în fața justiției, în următoarele 
circumstanțe:

Or. de

Justificare

În ceea ce privește garantarea dreptului de proprietate, confiscarea fără o sentință de 
condamnare ar trebui să facă obiectul unei norme constituționale stricte. Ea este 
constituțională numai atunci când, după colectarea și evaluarea tuturor probelor, instanța de 
fond s-a convins de originea delictuală a obiectului. În acest context, infracțiunea originară 
efectivă nu trebuie stabilită. Instanța de fond trebuie totuși să fie convinsă cel puțin de 
originea delictuală a bunului.

Amendamentul 104
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare, ca urmare a unui proces 
penal care ar fi putut conduce la o
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 
compărea în fața justiției, în următoarele 
circumstanțe:

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare dacă, pe baza unor 
elemente concrete și după utilizarea 
completă a tuturor probelor, o instanță 
este convinsă că procesul penal ar fi
condus la o sentință penală de 
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 
compărea în fața justiției, în următoarele 
circumstanțe:

Or. en

Amendamentul 105
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare, ca urmare a unui proces 
penal care ar fi putut conduce la o 
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 
compărea în fața justiției, în următoarele 
circumstanțe:

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare, ca urmare a unui proces 
penal dacă autoritatea judiciară hotărăște 
pe baza unor elemente probante că, în 
cazul în care persoana suspectată sau 
învinuită ar fi putut compărea în fața 
justiției, aceasta ar fi făcut obiectul unei 
sentințe penale de condamnare:

Or. fr

Amendamentul 106
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare, ca urmare a unui proces 
penal care ar fi putut conduce la o 
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 
compărea în fața justiției, în următoarele 
circumstanțe:

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea confisca produse și 
instrumente în absența unei sentințe penale 
de condamnare, ca urmare a unui proces 
penal care ar fi putut conduce la o 
condamnare în cazul în care persoana 
suspectată sau învinuită ar fi putut 
compărea în fața justiției sau în orice alte 
demersuri, în următoarele circumstanțe:

Or. en

Amendamentul 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților 
judiciare să confiște bunurile unei 
persoane care nu le poate justifica 
originea legitimă, dacă o instanță 
consideră, pe baza unor circumstanțe 
specifice și respectând dreptul la apărare 
și principiul bunei-credințe a terților, că 
bunuri în cauză sunt dobândite din 
activități infracționale pretins atribuite 
respectivei persoane.

Or. en

Amendamentul 108
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deces sau boală permanentă a 
persoanei suspectate sau învinuite care 
împiedică orice act de urmărire penală 
sau

eliminat

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deces sau boală permanentă a persoanei 
suspectate sau învinuite care împiedică 
orice act de urmărire penală sau

(a) boală permanentă a persoanei 
suspectate sau învinuite care împiedică 
orice act de urmărire penală sau

Or. de

Justificare

Posibilitatea confiscării care nu se bazează pe o sentință de condamnare ar trebui eliminată 
în cazul decesului persoanei suspectate sau învinuite, întrucât în acest caz, ordinul de 
confiscare se orientează împotriva moștenitorului. În temeiul articolului 6, acesta ar fi un caz 
de confiscare aplicată terților, care ar trebui să fie pusă în practică numai în condiții stricte.

Amendamentul 110
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) deces sau boală permanentă a persoanei 
suspectate sau învinuite care împiedică 
orice act de urmărire penală sau

(a) afecțiune sau boală permanentă a 
persoanei suspectate sau învinuite care 
duce la incapacitatea persoanei de a fi 
adusă în fața justiției și împiedică
urmărirea efectivă în justiție, sau când 
termenul de prescripție legală a expirat 
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din cauza bolii sau

Or. en

Justificare

Termenul „boală” ar trebui să fie definit în termeni mai restrictivi drept o situație în care 
persoana nu poate fi adusă în fața instanței. Este utilă separarea literelor referitoare la 
deces, boală și sustragere (a se vedea celelalte amendamente) deoarece circumstanțele sunt 
diferite.

Amendamentul 111
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) când boala, sustragerea de la actele de 
urmărire penală sau condamnarea 
persoanei suspectate sau acuzate 
împiedică urmărirea efectivă în justiție 
într-un termen rezonabil și există riscuri 
considerabile de intervenire a unei 
prescripții legale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 112
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) când boala, sustragerea de la actele de 
urmărire penală sau condamnarea 
persoanei suspectate sau acuzate împiedică 
urmărirea efectivă în justiție într-un termen 
rezonabil și există riscuri considerabile de 
intervenire a unei prescripții legale.

(b) când sustragerea de la actele de 
urmărire penală sau condamnarea 
persoanei suspectate sau acuzate, 
împreună cu imposibilitatea de a dispune 
returnarea persoanei acuzate în temeiul 
Deciziei-cadru 2002/584/JAI sau prin alte 
mijloace, împiedică urmărirea efectivă în 
justiție într-un termen rezonabil și există 
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riscuri considerabile de intervenire a unei 
prescripții legale.

Or. en

Justificare

Înainte de confiscarea bunurilor, statele membre ar trebui să depună eforturi rezonabile 
pentru a obține returnarea persoanei acuzate prin emiterea unui mandat european de 
arestare sau utilizând alte forme de cooperare europeană. Boala și decesul sunt tratate 
separat în celelalte amendamente.

Amendamentul 113
Georgios Papanikolaou

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) când boala, sustragerea de la actele de 
urmărire penală sau condamnarea 
persoanei suspectate sau acuzate împiedică 
urmărirea efectivă în justiție într-un termen 
rezonabil și există riscuri considerabile de 
intervenire a unei prescripții legale.

(b) când boala, sustragerea de la actele de 
urmărire penală sau condamnarea 
persoanei suspectate sau acuzate împiedică 
urmărirea efectivă în justiție într-un termen 
rezonabil și există riscuri considerabile de 
intervenire a unei prescripții legale. Acest 
caz vizează statele membre a căror 
legislație nu recunoaște condamnarea în 
lipsă.

Or. el

Amendamentul 114
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) când persoana suspectată sau 
acuzată a decedat.

Or. en
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Amendamentul 115
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta dispoziție nu se aplică statelor 
membre care dețin deja competențe civile 
de confiscare care permit confiscarea în 
aceste categorii de cazuri.

Or. en

Amendamentul 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele care au fost transferate unor
părți terțe de către o persoană 
condamnată sau în numele acesteia ori de 
către persoanele suspectate sau acuzate, 
în conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolul 5 sau

(a) produsele sau instrumentele care au 
fost transferate sau achiziționate direct sau 
indirect de terți sau

Or. en

Amendamentul 117
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produsele care au fost transferate unor 
părți terțe de către o persoană condamnată 
sau în numele acesteia ori de către 

(a) bunurile care au fost transferate unor 
terți de către o persoană condamnată sau în 
numele acesteia ori de către persoanele 



PE498.052v02-00 52/82 AM\923342RO.doc

RO

persoanele suspectate sau acuzate, în 
conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolul 5 sau

suspectate sau acuzate, în conformitate cu 
condițiile prevăzute la articolul 5 sau

Or. en

Amendamentul 118
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alte bunuri ale persoanei condamnate 
care au fost transferate unor părți terțe
pentru a evita confiscarea bunurilor, a 
căror valoare corespunde produselor.

(b) alte bunuri ale persoanei condamnate
care au fost transferate unor terți cu scopul 
unic de a evita confiscarea bunurilor, a 
căror valoare corespunde bunurilor.

Or. en

Amendamentul 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alte bunuri ale persoanei condamnate
care au fost transferate unor părți terțe
pentru a evita confiscarea bunurilor, a căror 
valoare corespunde produselor.

(b) alte bunuri care au fost transferate unor 
terți sau achiziționate de aceștia pentru a 
evita confiscarea bunurilor, a căror valoare 
corespunde produselor.

Or. en

Amendamentul 120
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alte bunuri ale persoanei condamnate 
care au fost transferate unor părți terțe 
pentru a evita confiscarea bunurilor, a căror 
valoare corespunde produselor.

(b) alte bunuri ale persoanei condamnate 
care au fost transferate unor părți terțe 
pentru a evita confiscarea bunurilor, a căror 
valoare este echivalentă cu produsul, 
profitul sau prețul obținut din săvârșirea 
infracțiunii.

Or. it

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

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Confiscarea produselor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni sau a bunurilor 
menționate la alineatul (1) este posibilă 
atunci când bunurile fac obiectul unei 
proceduri de restituire sau în cazul în care

(2) Confiscarea produselor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni sau a bunurilor 
menționate la alineatul (1) este posibilă 
atunci când

Or. de

Justificare

Procedura civilă de restituire a bunurilor nu constituie drept de confiscare aplicată terților. 
Dreptul statului de a confisca bunurile obținute în mod ilegal și procedura civilă de restituire 
a bunurilor părții vătămate trebuie strict separate, acestea fiind concurente. În orice caz, 
trebuie evitată utilizarea combinată a celor două drepturi.

Amendamentul 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Confiscarea produselor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni sau a bunurilor 

(2) Confiscarea produselor provenite din 
săvârșirea de infracțiuni sau a bunurilor 
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menționate la alineatul (1) este posibilă 
atunci când bunurile fac obiectul unei 
proceduri de restituire sau în cazul în care

menționate la alineatul (1) este posibilă 
atunci când

Or. en

Amendamentul 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare, bazată pe elemente 
concrete referitoare la persoana 
condamnată, suspectată sau acuzată, 
indică faptul că măsura confiscării 
bunurilor persoanei condamnate ori ale 
persoanei suspectate sau învinuite în 
condițiile prevăzute la articolul 5, este 
puțin probabil să reușească și

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele sau bunurile au fost 
transferate în mod gratuit ori în schimbul 
unei sume inferioare valorii lor de piață, 
atunci când partea terță:

(b) produsele sau bunurile au fost 
transferate în mod gratuit ori în schimbul 
unei sume inferioare valorii lor de piață, 
fără a aduce atingere principiului bunei-
credințe a părții terțe.

Or. it
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Amendamentul 125
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele sau bunurile au fost 
transferate în mod gratuit ori în schimbul 
unei sume inferioare valorii lor de piață, 
atunci când partea terță: 

(b) produsele sau bunurile au fost 
transferate în mod gratuit ori în schimbul 
unui procent inferior valorii lor de piață, 
atunci când partea terță: 

Or. it

Amendamentul 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produsele sau bunurile au fost 
transferate în mod gratuit ori în schimbul 
unei sume inferioare valorii lor de piață, 
atunci când partea terță:

(b) produsele sau bunurile au fost 
transferate în mod gratuit ori în schimbul 
unei sume cu mult inferioare valorii lor de 
piață.

Or. en

Amendamentul 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul produselor, terțul are 
cunoștință de originea lor ilicită sau, în 
absența unor astfel de informații, o 
persoană rezonabilă în poziția sa ar fi 
putut bănui originea ilegală a acestora, în 
baza unor elemente și circumstanțe 
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concrete;

Or. en

Amendamentul 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) în cazul altor bunuri, terțul are 
cunoștință de faptul că acestea au fost 
transferate pentru a evita confiscarea 
bunurilor a căror valoare corespunde 
produselor ori, în absența unor astfel de 
informații, o persoană rezonabilă în 
poziția sa ar fi putut bănui că acestea au 
fost transferate pentru a evita confiscarea, 
în baza unor elemente și circumstanțe 
concrete.

Or. en

Amendamentul 129
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) în cazul produselor, avea cunoștință 
despre originea lor ilicită sau, în absența 
unor astfel de informații, o persoană 
rezonabilă în poziția sa ar fi putut bănui 
originea ilegală a acestora, în baza unor 
elemente și circumstanțe concrete;

(i) în cazul produselor, avea cunoștință 
despre originea lor ilicită;

Or. it
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Amendamentul 130
Zbigniew Ziobro

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – punctul ii – subpunctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se consideră că persoana fizică cea mai 
apropiată autorului știe că bunurile 
constituie un avantaj material obținut în 
urma săvârșirii unor infracțiuni, același 
lucru fiind valabil în cazul societăților 
comerciale, dacă autorul sau persoana 
cea mai apropiată lui a fost membră a 
organelor de conducere ale entității 
juridice sau a fost împuternicită să 
conducă sau să reprezinte entitatea în 
momentul dobândirii bunurilor. 

Or. pl

Amendamentul 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Cesiunea fictivă de bunuri către terți

Fiecare stat membru adoptă măsuri 
legislative pentru a introduce dispoziții 
care vizează urmărirea penală a celor 
care cedează în mod fictiv unor terți 
dreptul de proprietate și disponibilitatea 
bunurilor, cu scopul de a se sustrage 
măsurilor de sechestrare sau confiscare.

Or. en
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Amendamentul 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înghețarea Înghețarea sau sechestrarea

Or. en

Amendamentul 133
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea să înghețe bunurile 
care prezintă riscul de a dispărea, de a fi 
ascunse sau transferate în afara jurisdicției , 
în vederea realizării unei posibile 
confiscări ulterioare. Astfel de măsuri 
trebuie dispuse de către o instanță.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea să înghețe bunurile 
care prezintă riscul de a dispărea, de a fi 
ascunse sau transferate în afara jurisdicției, 
în vederea realizării unei posibile 
confiscări ulterioare. Astfel de măsuri 
trebuie dispuse de către o instanță. Acesta 
include introducerea confiscării care nu 
se bazează pe o sentință de condamnare, 
cu respectarea dreptului la apărare și a 
principiului bunei-credințe a terților și cu 
condiția existenței dreptului la apel în 
instanță.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea să înghețe bunurile 
care prezintă riscul de a dispărea, de a fi 
ascunse sau transferate în afara jurisdicției , 
în vederea realizării unei posibile 
confiscări ulterioare. Astfel de măsuri 
trebuie dispuse de către o instanță.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea să înghețe imediat 
bunurile care prezintă riscul de a dispărea, 
de a fi ascunse sau transferate în afara 
jurisdicției sau bunurile în cazul cărora 
există presupuneri întemeiate că 
întrunesc condițiile necesare pentru 
confiscare, în vederea realizării unei 
posibile confiscări ulterioare. Astfel de 
măsuri trebuie dispuse imediat după 
adoptare de către autoritatea 
administrativă competentă, cu excepția 
cazului în care este vorba despre bunuri 
mobile. În aceste cazuri, o decizie este 
necesară numai atunci când este solicitată 
de către partea afectată. Persoanele 
afectate de măsurile prevăzute în 
prezentul articol au dreptul la apel în 
instanță.

Or. de

Amendamentul 135
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea să înghețe bunurile 
care prezintă riscul de a dispărea, de a fi 
ascunse sau transferate în afara 
jurisdicției, în vederea realizării unei 
posibile confiscări ulterioare. Astfel de 
măsuri trebuie dispuse de către o instanță.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților sale 
competente să înghețe sau să sechestreze
bunurile imediat în vederea realizării unei 
posibile confiscări ulterioare. Persoana 
afectată de măsurile prevăzute la 
prezentul articol are dreptul la apel în
instanță.

Or. en
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Amendamentul 136
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea să înghețe bunurile 
care prezintă riscul de a dispărea, de a fi 
ascunse sau transferate în afara jurisdicției, 
în vederea realizării unei posibile 
confiscări ulterioare. Astfel de măsuri 
trebuie dispuse de către o instanță.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea să înghețe bunurile 
care prezintă riscul de a dispărea, de a fi 
ascunse sau transferate în afara jurisdicției, 
în vederea realizării unei posibile 
confiscări ulterioare. Astfel de măsuri 
trebuie dispuse de către autoritățile 
competente.

Or. fr

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

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților 
sale competente să înghețe imediat 
bunurile atunci când există un risc ridicat 
ca acestea să dispară, să fie ascunse sau 
transferate înainte de pronunțarea unei 
hotărâri de către o instanță. Aceste 
măsuri trebuie confirmate de către o 
instanță cât mai curând posibil.

eliminat

Or. de

Justificare

Alineatul (2) a fost combinat cu alineatul (1).

Amendamentul 138
Georgios Papanikolaou
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Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților sale 
competente să înghețe imediat bunurile 
atunci când există un risc ridicat ca acestea 
să dispară, să fie ascunse sau transferate 
înainte de pronunțarea unei hotărâri de 
către o instanță. Aceste măsuri trebuie 
confirmate de către o instanță cât mai 
curând posibil.

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite autorităților sale 
competente să înghețe imediat bunurile 
atunci când există un risc ridicat ca acestea 
să dispară, să fie ascunse sau transferate 
înainte de pronunțarea unei hotărâri de 
către o instanță. Aceste măsuri trebuie 
confirmate de către o instanță cât mai 
curând posibil, chiar și în timpul unui 
proces penal.

Or. el

Amendamentul 139
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
afectate de măsurile prevăzute în prezenta 
directivă au dreptul la o cale de atac 
eficace și că persoanele suspectate au 
dreptul la un proces echitabil, în vederea 
conservării drepturilor acestora.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
ale căror bunuri sunt înghețate sau 
confiscate în temeiul prezentei directive,
indiferent de cine le deține la momentul 
confiscării, au dreptul la o cale de atac 
eficace, inclusiv la un proces echitabil.

Or. en

Amendamentul 140
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
afectate de măsurile prevăzute în prezenta 
directivă au dreptul la o cale de atac 
eficace și că persoanele suspectate au 
dreptul la un proces echitabil, în vederea 
conservării drepturilor acestora.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoanele 
afectate de măsurile prevăzute de prezenta 
directivă au dreptul deplin la o cale de atac 
eficace, inclusiv dreptul deplin la un 
proces echitabil și posibilitatea de a 
contesta hotărârea.

Or. en

Amendamentul 141
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
persoanele afectate au dreptul la o cale de 
atac eficace înainte de pronunțarea 
hotărârii definitive privind confiscarea, 
inclusiv posibilitatea de a avea 
reprezentare legală, în vederea 
conservării drepturilor lor.

Or. en

Amendamentul 142
Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de înghețare a bunurilor este 
motivată, că aceasta este comunicată 

(2) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de înghețare a bunurilor este 
motivată, că aceasta este comunicată 
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persoanei vizate cât mai curând posibil 
după executare și că aceasta rămâne în 
vigoare numai în măsura în care este 
necesară conservării patrimoniului, în 
vederea unei confiscării ulterioare. Fiecare 
stat membru prevede posibilitatea efectivă 
pentru persoanele al căror patrimoniu este 
afectat de a introduce o cale de atac în fața 
unei instanțe împotriva hotărârii de 
înghețare, în orice moment înainte de 
adoptarea hotărârii de confiscare. Bunurile 
înghețate care nu sunt ulterior confiscate 
sunt restituite imediat proprietarului de 
drept.

persoanei vizate cât mai curând posibil 
după executare și că aceasta rămâne în 
vigoare numai în măsura în care este 
necesară conservării patrimoniului, în 
vederea unei confiscări ulterioare. Fiecare 
stat membru prevede posibilitatea efectivă 
pentru persoanele al căror patrimoniu este 
afectat de a introduce o cale de atac în fața 
unei instanțe împotriva hotărârii de 
înghețare, în orice moment înainte de 
adoptarea hotărârii de confiscare. Bunurile 
înghețate care nu sunt ulterior confiscate 
sunt restituite imediat proprietarului de 
drept care are dreptul la o cale de atac 
eficace dacă bunurile sale au fost alterate 
de măsura de înghețare.

Or. en

Amendamentul 143
Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
motivată și că aceasta este comunicată 
persoanei vizate. Fiecare stat membru 
prevede posibilitatea efectivă pentru 
persoanele al căror patrimoniu este afectat 
de a introduce o cale de atac în fața unei 
instanțe împotriva hotărârii de confiscare.

(3) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
motivată și că aceasta este comunicată 
imediat persoanei vizate. Fiecare stat 
membru prevede posibilitatea efectivă 
pentru persoanele al căror patrimoniu este 
afectat de a introduce o cale de atac în fața 
unei instanțe împotriva hotărârii de 
confiscare.

Or. en

Amendamentul 144
Rui Tavares
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
motivată și că aceasta este comunicată 
persoanei vizate. Fiecare stat membru 
prevede posibilitatea efectivă pentru 
persoanele al căror patrimoniu este afectat 
de a introduce o cale de atac în fața unei 
instanțe împotriva hotărârii de confiscare.

(3) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoana 
acuzată sau condamnată are posibilitatea 
de a contesta cererea de confiscare 
înaintea unei autorități judiciare 
independente. Acesteia i se acordă acces 
la dovezi materiale în conformitate cu 
Directiva privind dreptul la informare în 
cadrul procedurilor penale, are cel puțin 
dreptul de a fi audiată, dreptul de a pune 
întrebări și dreptul de a furniza dovezi 
înainte de pronunțarea unei hotărâri 
definitive privind confiscarea. Fiecare stat 
membru adoptă măsurile suplimentare
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
motivată și că aceasta este comunicată 
persoanei vizate. Fiecare stat membru 
prevede posibilitatea efectivă pentru 
persoanele al căror patrimoniu este afectat 
de a introduce o cale de atac în fața unei 
instanțe împotriva hotărârii de confiscare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 6 din CEDO și cu jurisprudența CEDO, articolul 48 din Carta 
drepturilor fundamentale impune existența posibilității ca persoana acuzată să fie audiată 
înainte de pronunțarea hotărârii de confiscare pentru a se afla dacă produsele sau 
instrumentele sunt într-adevăr legate de o infracțiune sau dacă au fost dobândite prin 
mijloace legale.

Amendamentul 145
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
motivată și că aceasta este comunicată 
persoanei vizate. Fiecare stat membru 
prevede posibilitatea efectivă pentru 
persoanele al căror patrimoniu este afectat 
de a introduce o cale de atac în fața unei 
instanțe împotriva hotărârii de confiscare.

(3) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
motivată. Fiecare stat membru prevede 
posibilitatea efectivă pentru persoanele al 
căror patrimoniu este afectat de a introduce 
o cale de atac în fața unei instanțe 
împotriva hotărârii de confiscare.

Or. fr

Amendamentul 146
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
motivată și că aceasta este comunicată 
persoanei vizate. Fiecare stat membru 
prevede posibilitatea efectivă pentru 
persoanele al căror patrimoniu este afectat 
de a introduce o cale de atac în fața unei 
instanțe împotriva hotărârii de confiscare.

(3) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că persoana 
acuzată sau condamnată are posibilitatea 
de a contesta cererea de confiscare 
înaintea unei autorități judiciare 
independente. Acesteia i se acordă acces 
la dovezi materiale în conformitate cu 
Directiva privind dreptul la informare în 
cadrul procedurilor penale are cel puțin 
dreptul de a fi audiată, dreptul de a pune 
întrebări și dreptul de a furniza dovezi 
înainte de pronunțarea unei hotărâri 
definitive privind confiscarea. Fiecare stat 
membru adoptă măsurile suplimentare
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
motivată și că aceasta este comunicată 
persoanei acuzate sau condamnate. 
Fiecare stat membru prevede posibilitatea 
efectivă pentru persoanele al căror 
patrimoniu este afectat de a introduce o 
cale de atac în fața unei instanțe împotriva 
hotărârii de confiscare.
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Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 6 din CEDO și jurisprudența CEDO, articolul 48 din Carta 
drepturilor fundamentare impune existența posibilității ca persoana acuzată sau condamnată 
să fie audiată înainte de pronunțarea hotărârii de confiscare asociată infracțiunii.

Amendamentul 147
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că orice 
hotărâre de confiscare a bunurilor este 
notificată în cel mai scurt termen. În 
cazul în care notificarea poate aduce 
atingere bunei desfășurări a anchetei, 
aceasta poate fi amânată.

Or. fr

Amendamentul 148
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cadrul procedurilor vizate la 
articolul 4, persoana suspectată sau 
învinuită beneficiază de posibilitatea 
efectivă de a contesta probabilitatea pe 
baza căreia bunurile respective sunt 
considerate produse provenite din 
săvârșirea de infracțiuni.

(4) În cadrul procedurilor vizate la 
articolul 4, persoana condamnată
beneficiază de posibilitatea efectivă de a 
contesta probabilitatea pe baza căreia 
bunurile respective sunt considerate 
produse provenite din săvârșirea de 
infracțiuni.

Or. en
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Justificare

Articolul 4 se referă doar la persoanele condamnate, așadar trimiterea la o „persoană 
suspectată sau învinuită” nu este corectă.

Amendamentul 149
Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazurile prevăzute la articolul 5, 
persoana al cărei patrimoniu este afectat de 
hotărârea de confiscare va fi reprezentată 
de un avocat pe întreaga durată a 
procedurii, pentru ca drepturile la apărare 
să poată fi exercitate, atât în ceea ce 
privește încadrarea infracțiunii, cât și 
determinarea instrumentelor și produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni.

(5) În cazurile prevăzute la articolul 5, 
persoana al cărei patrimoniu este afectat de 
hotărârea de confiscare este informată că 
pe întreaga durată a procedurii are 
dreptul de a fi reprezentată de un avocat 
propriu sau din oficiu, în conformitate cu 
normele specifice existente în statele 
membre, pentru ca drepturile sale la 
apărare să poată fi exercitate, atât în ceea 
ce privește încadrarea infracțiunii, cât și 
determinarea instrumentelor și produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Or. en

Amendamentul 150
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazurile prevăzute la articolul 5,
persoana al cărei patrimoniu este afectat de 
hotărârea de confiscare va fi reprezentată 
de un avocat pe întreaga durată a 
procedurii, pentru ca drepturile la apărare 
să poată fi exercitate, atât în ceea ce 
privește încadrarea infracțiunii, cât și 
determinarea instrumentelor și produselor 

(5) Persoana al cărei patrimoniu este 
afectat de hotărârea de confiscare are 
dreptul de a fi reprezentată de un avocat pe 
întreaga durată a procedurii, pentru ca 
drepturile la apărare să poată fi exercitate, 
atât în ceea ce privește încadrarea 
infracțiunii, cât și determinarea 
instrumentelor și produselor provenite din 
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provenite din săvârșirea de infracțiuni. săvârșirea de infracțiuni.

Or. en

Justificare

Dreptul la un avocat ar trebui să existe în toate procedurile penale reglementate de prezenta 
directivă. Totuși, în acest instrument al UE nu are competența de a impune statelor membre 
obligația de a plăti un avocat, astfel cum reiese din propunere.

Amendamentul 151
Mariya Gabriel

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care persoana al cărei 
patrimoniu este afectat este o parte terță, 
respectiva persoană sau avocatul acesteia 
sunt informate cu privire la procesul care 
poate conduce la o hotărâre de confiscare a 
bunurilor respective și au posibilitatea de a 
participa la respectivele proceduri în 
măsura necesară conservării drepturilor 
persoanei respective. Aceasta trebuie să 
aibă cel puțin dreptul de a fi audiată,
dreptul de a pune întrebări și dreptul de a 
furniza dovezi înainte de pronunțarea unei 
hotărâri definitive privind confiscarea.

(6) În cazul în care persoana al cărei 
patrimoniu este afectat este un terț, 
respectiva persoană sau avocatul acesteia 
este informat cu privire la procesul care 
poate conduce la o hotărâre de confiscare a 
bunurilor respective și are posibilitatea de 
a participa la respectivele proceduri în 
măsura necesară conservării drepturilor 
persoanei respective. Aceasta are dreptul 
deplin la un proces echitabil și dreptul la o 
cale de atac eficace înainte de pronunțarea 
unei hotărâri definitive privind confiscarea.

Or. en

Amendamentul 152
Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care persoana al cărei 
patrimoniu este afectat este o parte terță, 
respectiva persoană sau avocatul acesteia 

(6) În cazul în care persoana al cărei 
patrimoniu este afectat este un terț, 
respectiva persoană sau avocatul acesteia 
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sunt informate cu privire la procesul care 
poate conduce la o hotărâre de confiscare a 
bunurilor respective și au posibilitatea de a 
participa la respectivele proceduri în 
măsura necesară conservării drepturilor 
persoanei respective. Aceasta trebuie să 
aibă cel puțin dreptul de a fi audiată, 
dreptul de a pune întrebări și dreptul de a 
furniza dovezi înainte de pronunțarea unei 
hotărâri definitive privind confiscarea.

este informat imediat cu privire la procesul 
care poate conduce la o hotărâre de 
confiscare a bunurilor respective și are
posibilitatea de a participa la respectivele 
proceduri în măsura necesară conservării 
drepturilor persoanei respective. Aceasta 
are cel puțin dreptul de a fi audiată, dreptul 
de a pune întrebări și dreptul de a furniza 
dovezi înainte de pronunțarea unei hotărâri 
definitive privind confiscarea.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Confiscarea unui avantaj patrimonial 
trebuie să conducă la imposibilitatea 
reconfiscării aceluiași avantaj 
patrimonial. Statele membre adoptă 
măsurile necesare pentru a garanta 
evitarea confiscărilor multiple care 
vizează același avantaj economic. 

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a garanta că, în cazul în 
care partea vătămată prin săvârșirea unei 
infracțiuni solicită despăgubiri pârâtului, 
confiscarea nu pune în pericol obținerea 
acestora.

Or. de

Justificare

Abordarea drepturilor părții vătămate ar trebui reglementată în mod unitar. Dacă dreptul 
european în materie de confiscări ar conduce la nesatisfacerea drepturilor părții vătămate, 
acest lucru ar contraveni programului Comisiei în materie de „protecție a victimei”. Ar 
trebui să se garanteze că despăgubirea părții vătămate nu va fi împiedicată prin confiscarea 
prevăzută de propunerea de directivă.

Amendamentul 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Confiscarea unui avantaj economic 
trebuie să aibă ca efect imposibilitatea de 
a confisca ulterior același avantaj 
economic. Fiecare stat membru adoptă 
măsurile necesare pentru a evita existența 
unor colecții multiple referitoare la 
același avantaj economic.

Or. en

Amendamentul 156
Sarah Ludford

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care o instanță ajunge la 
concluzia că confiscarea ar conduce la 
eliminarea surselor de venit ale persoanei 
în cauză, confiscarea ar trebui omisă 
parțial sau integral în raport cu principiul 
proporționalității.

Or. en

Justificare

Datorită principiului proporționalității, confiscarea nu trebuie să conducă la eliminarea
surselor legitime de venit ale persoanelor sau entităților juridice afectate.

Amendamentul 157
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 - alineatul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) În cazul în care o instanță ajunge la 
concluzia că confiscarea ar conduce la 
eliminarea surselor de venit ale persoanei 
în cauză, confiscarea ar trebui omisă 
parțial sau integral în raport cu principiul 
proporționalității.

Or. en

Amendamentul 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a se asigura că 
confiscarea nu pune în pericol drepturile 
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și titlurile victimei care rezultă din 
acțiunile infracționale ale acuzatului.

Or. en

Amendamentul 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite determinarea 
amplorii exacte a bunurilor care urmează 
să fie confiscate ca urmare a pronunțării 
unei sentințe definitive de condamnare 
sau în urma aplicării procedurilor
prevăzute la articolul 5 care au condus la 
o hotărâre de confiscare și pentru a 
permite adoptarea de măsuri suplimentare 
în măsura în care este necesar pentru 
executarea efectivă a hotărârii de 
confiscare.

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite determinarea 
amplorii exacte a bunurilor care urmează 
să fie confiscate.

Or. en

Amendamentul 160
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite determinarea 
amplorii exacte a bunurilor care urmează 
să fie confiscate ca urmare a pronunțării 
unei sentințe definitive de condamnare 
sau în urma aplicării procedurilor 
prevăzute la articolul 5 care au condus la 
o hotărâre de confiscare și pentru a 

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite determinarea 
amplorii exacte a bunurilor care urmează 
să fie confiscate. Decizia trebuie să fie 
proporțională și trebuie să ia în 
considerare toate problemele persoanei 
acuzate sau condamnate sau ale oricărei 
persoane afectate.
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permite adoptarea de măsuri suplimentare 
în măsura în care este necesar pentru 
executarea efectivă a hotărârii de 
confiscare.

Or. en

Justificare

Măsura trebuie să fie aplicabilă tuturor acțiunilor în temeiul directivei și trebuie să garanteze 
că se confiscă numai bunurile care ar fi proporționale cu drepturile de proprietate ale 
persoanelor acuzate, condamnate și afectate, precum și cu activitățile infracționale în cauză.

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

Propunere de directivă
Articolul 9 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anumite cazuri, în conformitate cu 
principiul proporționalității, dispunerea 
confiscării se poate omite parțial sau total 
dacă aceasta ar reprezenta un caz social 
dificil pentru persoana afectată sau 
pentru membrii familiei sale. Un astfel de 
caz ar fi cel în care măsura ar greva în 
mod disproporționat partea afectată sau 
ar pune în pericol mijloacele de 
subzistență ale acesteia sau în care 
cheltuielile pe care le presupune 
confiscarea depășesc în mod 
disproporționat valoarea acesteia. 

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei nu prevede până în prezent cazurile sociale dificile. În cazul îndeplinirii 
condițiilor, dispunerea confiscării ar fi o consecință inevitabilă. Pentru a preveni 
consecințele disproporționate, este absolut necesară introducerea așa-numitei „Clauze de 
impreviziune”. În conformitate cu principiul proporționalității, confiscarea nu ar trebui să 
pună în pericol mijloacele de subzistență ale persoanei fizice sau juridice în cauză.
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Amendamentul 162
Salvatore Iacolino

Propunere de directiv
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Utilizarea în scopuri de natură socială a 

bunurilor confiscate
Statele membre adoptă măsuri directe 
pentru a favoriza utilizarea în scopuri de 
natură socială a bunurilor, 
instrumentelor și produselor confiscate. 
Aceste resurse pot fi puse la dispoziția 
colectivităților, cu scopul de a desfășura –
și prin intermediul unor organizații 
neguvernamentale și pe baza unor criterii 
obiective – activități de promovare a 
legalității și de asistență a victimelor, 
precum și a forțelor de ordine și a 
autorităților judiciare în vederea 
combaterii infracțiunilor menționate la 
articolul 2 alineatul (6).

Or. it

Justificare

Folosirea în scopuri de utilitate publică a bunurilor confiscate provenite din activități 
infracționale a fost deja experimentată în unele state membre, obținându-se rezultate 
importante pe plan social, precum și în ceea ce privește combaterea fenomenelor 
infracționale.

Amendamentul 163
Véronique Mathieu

Propunere de directivă
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Cooperarea între statele membre
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Statele membre se asigură că nu se 
confiscă aceleași avantaje pecuniare 
pentru aceleași infracțiuni. Avantajele 
pecuniare confiscate o dată nu pot fi 
confiscate din nou pentru aceleași fapte.

Or. fr

Amendamentul 164
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Gestionarea bunurilor înghețate Gestionarea bunurilor înghețate și 
confiscate

Or. it

Justificare

Se dorește definirea într-un mod mai detaliat a gestionării bunurilor și după pronunțarea 
hotărârii de confiscare, prin utilizarea lor în scopuri de natură socială.

Amendamentul 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Gestionarea bunurilor înghețate Gestionarea bunurilor înghețate, 
sechestrate și confiscate

Or. en

Amendamentul 166
Salvatore Iacolino
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare, precum înființarea de birouri 
naționale centralizate sau instituirea unor 
mecanisme echivalente, pentru a asigura 
administrarea adecvată a bunurilor 
înghețate în vederea aplicării unei posibile 
confiscări ulterioare.

(1) Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare, precum înființarea de birouri 
naționale centralizate sau instituirea unor 
mecanisme echivalente, pentru a asigura 
administrarea adecvată a bunurilor 
înghețate în vederea aplicării unei posibile 
confiscări ulterioare și prevede 
posibilitatea utilizării bunurilor confiscate 
în scopuri de natură socială.

Or. it

Justificare

Se dorește definirea într-un mod mai detaliat a gestionării bunurilor și după pronunțarea 
hotărârii de confiscare, prin utilizarea lor în scopuri de natură socială. 

Amendamentul 167
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În acest sens, cooperarea 
transfrontalieră strânsă și realizarea unui 
schimb eficient de informații între 
autoritățile polițienești, judiciare și 
financiare din statele membre sunt 
esențiale.

Or. en

Amendamentul 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
măsurile menționate la alineatul (1) 
optimizează valoarea economică a acestor 
bunuri și include vânzarea sau transferul 
bunurilor a căror valoare este posibil să 
scadă.

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
măsurile menționate la alineatul (1) privind 
bunurile înghețate optimizează valoarea 
economică a acestor bunuri și include, doar 
dacă este necesar, vânzarea sau transferul 
bunurilor a căror valoare este posibil să 
scadă. Fiecare stat membru adoptă 
măsurile necesare pentru a preveni orice 
infiltrare a rețelelor infracționale în 
această etapă.

Or. en

Amendamentul 169
Rui Tavares

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
măsurile menționate la alineatul (1) 
optimizează valoarea economică a acestor 
bunuri și include vânzarea sau transferul 
bunurilor a căror valoare este posibil să 
scadă.

(2) Fiecare stat membru se asigură că 
măsurile menționate la alineatul (1) 
încurajează reutilizarea socială și 
optimizează valoarea economică a acestor 
bunuri și include vânzarea sau transferul 
bunurilor a căror valoare este posibil să 
scadă. Fiecare stat membru adoptă 
măsurile necesare pentru a preveni orice 
infiltrare a rețelelor infracționale în 
această etapă.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește adaptarea textului directivei la amendamentul depus la 
considerentul 16.

Amendamentul 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe baza celor mai bune practici 
existente, fiecare stat membru adoptă 
măsurile necesare care să prevadă 
înstrăinarea și destinația bunurilor 
confiscate. Este prioritar ca aceste bunuri 
să fie direcționate către proiecte de 
aplicare a legii și de prevenire a 
infracțiunilor, precum și către alte 
proiecte de interes public și utilitate 
socială. Orice altă destinație a acestor de 
bunuri este luată în considerare doar 
dacă cele menționate mai sus nu sunt 
posibile și, în orice caz, fiecare stat 
membru adoptă măsurile necesare pentru 
a preveni orice infiltrare a rețelelor 
infracționale în această etapă.

Or. en

Amendamentul 171
Emine Bozkurt

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare stat membru se asigură că o 
parte substanțială din bunurile confiscate 
este destinată reutilizării în favoarea 
victimelor afectate direct sau indirect de 
infracțiuni.

Or. en

Amendamentul 172
Salvatore Iacolino
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Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare stat membru poate activa un 
fond operațional pentru finanțarea 
intervențiilor de protecție a bunului între 
faza de înghețare și cea de confiscare, în 
scopul menținerii integrității acestuia în 
cazul unor eventuale acte de vandalism 
sau care îi compromit disponibilitatea.

Or. it

Amendamentul 173
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 11 eliminat
Statistici
Statele membre culeg periodic date de la 
autoritățile relevante și realizează 
statistici cuprinzătoare, în vederea 
evaluării eficacității propriilor sisteme de 
confiscare. Datele statistice colectate sunt 
transmise anual Comisiei și includ, 
pentru toate infracțiunile:
(a) numărul hotărârilor de înghețare 
executate;
(b) numărul hotărârilor de confiscare 
executate;
(c) valoarea bunurilor înghețate;
(d) valoarea bunurilor recuperate;
(e) numărul de solicitări de executare a 
unei hotărâri de înghețare în alt stat 
membru;
(f) numărul de solicitări de executare a 
unei hotărâri de confiscare în alt stat 



PE498.052v02-00 80/82 AM\923342RO.doc

RO

membru;
(g) valoarea bunurilor recuperate ca 
urmare a executării în alt stat membru;
(h) valoarea bunurilor care urmează a fi 
reutilizate în scopuri legate de aplicarea 
legii, în scopuri de prevenire sau în 
scopuri sociale;
(i) numărul de cazuri în care se dispune 
confiscarea în raport cu numărul de 
condamnări pronunțate pentru comiterea 
unor infracțiuni reglementate de prezenta 
directivă;
(j) numărul de cereri pentru pronunțarea 
unei hotărâri de înghețare și confiscare 
respinse de către instanțele judecătorești;
(k) numărul de cereri pentru pronunțarea 
unei hotărâri de înghețare și confiscare 
care, în urma contestării lor în fața 
instanțelor judecătorești, s-au dovedit a fi 
neîntemeiate.

Or. en

Amendamentul 174
Cornelis de Jong

Propunere de directivă
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Statistici

Statele membre colectează periodic date 
de la autoritățile relevante și realizează 
statistici cuprinzătoare, în vederea 
evaluării eficacității propriilor sisteme de 
confiscare. Datele statistice colectate sunt 
transmise anual Comisiei și includ:

(a) numărul hotărârilor de înghețare 
executate;
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(b) numărul hotărârilor de confiscare 
executate.

Or. en

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

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre culeg periodic date de la 
autoritățile relevante și realizează statistici 
cuprinzătoare, în vederea evaluării 
eficacității propriilor sisteme de confiscare. 
Datele statistice colectate sunt transmise 
anual Comisiei și includ, pentru toate 
infracțiunile:

Statele membre culeg periodic date de la 
autoritățile relevante și realizează statistici 
cuprinzătoare, în vederea evaluării 
eficacității propriilor sisteme de confiscare. 
Datele statistice colectate sunt transmise 
anual Comisiei și includ, pentru toate 
infracțiunile care intră în domeniul de 
aplicare a acestei directive:

Or. de

Amendamentul 176
Roberta Angelilli

Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) calitatea destinației bunurilor 
confiscate ca factor de creștere 
socioeconomică a teritoriului și a 
comunităților locale;

Or. it

Amendamentul 177
Roberta Angelilli
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Propunere de directivă
Articolul 11 – paragraful 1 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(kb) durata procedurilor de atribuire a 
bunurilor confiscate, în special în cazul în 
care un bun se află în condiții optime la 
momentul confiscării.

Or. it


