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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

ιιι) Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2012)0085),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και τα άρθρα 82 παράγραφος 2 και 83 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0075/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
..., 1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της...2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-
0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C ...
2 ΕΕ C ...
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το οικονομικό κέρδος αποτελεί τον στόχο των περισσοτέρων μορφών εγκλήματος, όχι μόνο του 
διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Με δεδομένη τη χαμηλή αποδοτικότητα του ισχύοντος συστήματος, θα πρέπει να παρέχονται 
όλα τα μέσα για τον εντοπισμό, τη δέσμευση, τη διαχείριση και τη δήμευση των προϊόντων του 
εγκλήματος.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

χρησιμοποιούνται ελάχιστα, μολονότι 
ρυθμίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ και 
από την εθνική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το θέμα δεν είναι ότι η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων είναι ανεπαρκής, αλλά ότι είναι 
εξαιρετικά χαμηλή σε σύγκριση με τα εκτιμώμενα χρηματικά έσοδα του εγκλήματος.

Η πολυμορφία των εθνικών κανονισμών πρέπει να επισημανθεί ως αίτιο που οδηγεί στην 
παρούσα πρόταση οδηγίας. Η πολυμορφία της νομοθεσίας έχει επιπτώσεις στην αποδοτικότητα 
και τη συνεργασία, ιδίως στο πλαίσιο του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και άλλων 
μορφών εγκλήματος.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να διαγραφεί για δύο λόγους: (i) περιορίζει το τρέχον 
νομικό πλαίσιο που διέπει την εκτεταμένη δήμευση στην απόφαση αριθ. 2005/212/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, κάτι που αντιβαίνει στην ιδέα αυτή καθαυτή της ενίσχυσης του ισχύοντος 
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συστήματος και αύξησης της αποδοτικότητάς του, που αποτελεί στόχο της παρούσας πρότασης· 
(ii) για λόγους συνέπειας με τη διαγραφή του άρθρου 4, παράγραφος 2, στοιχείο β.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) Η έκδοση αποφάσεων δήμευσης 
προϋποθέτει εν γένει ποινική 
καταδικαστική απόφαση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ακόμη και απουσία ποινικής 
καταδίκης, θα πρέπει να είναι δυνατή η 
δήμευση περιουσιακών στοιχείων έτσι 
ώστε να περισταλούν οι εγκληματικές 
δραστηριότητες και να διασφαλιστεί ότι τα 
κέρδη που προκύπτουν από εγκληματικές 
δραστηριότητες δεν επανεπενδύονται στη 
νόμιμη οικονομία ή σε εγκληματικές 
δραστηριότητες.
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επιτρέπουν τη δήμευση παρανόμως 
αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων 
χωρίς να απαιτείται ποινική 
καταδικαστική απόφαση, μεταξύ άλλων 
και σε υποθέσεις κατά τις οποίες ο 
δράστης δεν μπορεί να διωχθεί λόγω 
θανάτου, φυγής ή απουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να τροποποιηθεί για λόγους συνέπειας με τη διαγραφή 
του άρθρου 5, στοιχεία α και β.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «ποινικό αδίκημα» νοείται ποινικό 
αδίκημα που καλύπτεται από:

(6) ως «ποινικό αδίκημα» νοείται ποινικό 
αδίκημα που τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή ανώτατης διάρκειας 
τουλάχιστον 12 μηνών.

a) τη σύμβαση που καταρτίστηκε δυνάμει 
του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
β) την απόφαση-πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, 
για ενίσχυση της προστασίας από την 
παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του 
ευρώ με την επιβολή ποινών και άλλων 
κυρώσεων,
γ) την απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, 
για την καταπολέμηση της απάτης και 
της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα 
πληρωμής πλην των μετρητών,
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δ) την απόφαση πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας51, όπως τροποποιήθηκε 
από την απόφαση πλαίσιο 2008/919/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 
2008,
ε) την απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, 
για το ξέπλυμα χρήματος, τον 
προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη 
δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση 
των οργάνων και των προϊόντων του 
εγκλήματος,
στ) την απόφαση-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
σχετικά με την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα,
ζ) την απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2004, για τη θέσπιση ελάχιστων 
διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της 
αντικειμενικής υπόστασης των 
εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν 
στον τομέα της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών,
η) την απόφαση-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 
2005, για τις επιθέσεις κατά των 
συστημάτων πληροφοριών,
θ) την απόφαση-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος,
ι) την οδηγία 2011/36/ΕΕ, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου,
ια) την οδηγία 2011/92/ΕΕ, της 13ης 
Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
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πορνογραφίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της σε ήδη εναρμονισμένα 
αδικήματα μόνο στην περίπτωση της εκτεταμένης δήμευσης. Ο περιορισμός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας προτεινόμενης οδηγίας στα ποινικά αδικήματα που είναι 
εναρμονισμένα και παρατίθενται στο άρθρο 2 σημείο 6 ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση. 
Αντιθέτως, το να θεωρείται «ποινικό αδίκημα» ένα αδίκημα που τιμωρείται με στερητική της 
ελευθερίας ποινή ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών ισοδυναμεί με τήρηση του ίδιου 
πεδίου εφαρμογής με την οδηγία 2005/212/ΔΕΥ που απαιτεί εναρμόνιση μόνο στην περίπτωση 
της εκτεταμένης δήμευσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δήμευση βασιζόμενη σε καταδίκη Δήμευση

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να καταστήσει το κείμενο της οδηγίας σαφέστερο και 
να διασφαλίσει συνέπεια με τις τροπολογίες στα άρθρα 3 και 5.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτείνεται με σκοπό να υπογραμμισθεί ότι μόνο οι δικαστικές αρχές 
θα πρέπει να διαθέτουν την αρμοδιότητα να ζητούν τη δήμευση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι ο καλύτερος ορισμός της κατάστασης κατά την οποία 
είναι δυνατή η δήμευση περιουσιακού στοιχείου αξίας ίδιας με τα προϊόντα εγκλήματος.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί 
δυνατή, απουσία ποινικής 
καταδικαστικής απόφασης, η δήμευση 
από τις δικαστικές αρχές, οργάνων και 
προϊόντων που ελήφθησαν μέσω 
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συμπεριφοράς που θεωρείται παράνομη 
βάσει του ποινικού δικαίου, όταν 
δικαστήριο κρίνει, βάσει σταθμίσεως των 
πιθανοτήτων, ότι έλαβαν χώρα 
περιστατικά που εικάζεται ότι συνιστούν 
παράνομη συμπεριφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτάθηκε με σκοπό να ενισχυθούν οι εξουσίες των δικαστικών αρχών 
στον τομέα της δήμευσης οργάνων και προϊόντων εγκλήματος· αυτό συνάδει επίσης με την 
εθνική νομοθεσία ορισμένων κρατών μελών.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι εξουσίες που ανατίθενται μέσω 
της παραγράφου 2α ασκούνται για 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο 
(συμπεριλαμβανομένων μετρητών), 
ανεξαρτήτως του αν έχουν κινηθεί 
διαδικασίες σε σχέση με αδίκημα που 
συνδέεται με το εν λόγω περιουσιακό 
στοιχείο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να προσδιορίσει σαφώς το είδος των περιουσιακών 
στοιχείων που μπορούν να υπάγονται σε δήμευση.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος υιοθετεί τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή, 

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

ολοκλήρου ή εν μέρει, η δήμευση 
περιουσιακού στοιχείου που ανήκει σε 
πρόσωπο καταδικασθέν για ποινικό 
αδίκημα εφόσον το δικαστήριο κρίνει,
βάσει στάθμισης των πιθανοτήτων, ότι το 
συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο
αποκτήθηκε από το καταδικασθέν 
πρόσωπο μέσω συναφών εγκληματικών 
δραστηριοτήτων και όχι μέσω άλλων 
δραστηριοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να ευθυγραμμισθεί το πρότυπο της παροχής 
αποδείξεων με εκείνα που περιλαμβάνονται στην τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 2.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήμευση αποκλείεται σε περίπτωση 
που οι συναφείς εγκληματικές 
δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) δεν μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο ποινικής διαδικασίας λόγω 
παραγραφής βάσει του εθνικού ποινικού 
δικαίου· ή

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
ποινικής διαδικασίας η οποία κατέληξε 
στην οριστική απαλλαγή του προσώπου ή 
σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες 
εφαρμόζεται η αρχή ne bis in idem.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρεις παραπάνω τροπολογίες έχουν προταθεί με σκοπό να παρασχεθούν στις αρχές 
ισχυρότερες αρμοδιότητες εκτεταμένης δήμευσης και να ορισθούν με καλύτερο τρόπο οι 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες πρέπει να διατίθενται αρμοδιότητες εκτεταμένης δήμευσης.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο των άρθρων 3 και 5 ενώθηκε με σκοπό να παρασχεθούν σαφέστερες και 
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αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά τη δήμευση.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ο θάνατος ή η χρόνια ασθένεια του 
ύποπτου ή κατηγορούμενου προσώπου 
εμποδίζει περαιτέρω δίωξη· or

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί να ευθυγραμμίσει την αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία στο 
άρθρο 5.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δύο παραπάνω τροπολογίες προτάθηκαν με σκοπό να ευθυγραμμισθεί το κείμενο της 
οδηγίας με τις τροπολογίες στο άρθρο 3, καθώς οι καταστάσεις που παρατίθενται στα στοιχεία 
α και β του άρθρου 5 καλύπτονται από το τροποποιημένο κείμενο του άρθρου 3 που διαθέτει 
πλέον ευρύτερο πεδίο εφαρμογής.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) προϊόντων εγκλήματος τα οποία 
μεταβιβάστηκαν άμεσα ή έμμεσα σε τρίτα 
μέρη, ή

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δύο παραπάνω τροπολογίες προτάθηκαν με σκοπό να ευθυγραμμισθεί το κείμενο της 
οδηγίας με τις τροπολογίες στα άρθρα 3 και 5.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η αξιολόγηση, βάσει συγκεκριμένων 
πραγματικών περιστατικών που 

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

η δήμευση περιουσιακού στοιχείου βάσει 
του άρθρου 3, είναι απίθανο να φέρει 
αποτέλεσμα, και

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δύο παραπάνω τροπολογίες προτάθηκαν με σκοπό να διασφαλισθεί συνέπεια με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 που διαθέτει πλέον ευρύτερο πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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γεγονότων και περιστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τρεις παραπάνω τροπολογίες προτάθηκαν διότι οι διατάξεις τους υπονοούνται από το 
εισαγωγικό κείμενο της παραγράφου 2. Είναι σαφές ότι αν ένα πρόσωπο λάβει περιουσιακό 
στοιχείο δωρεάν ή καταβάλλοντας ποσό χαμηλότερο από την αγοραία αξία του, τότε το εν λόγω 
πρόσωπο είναι σε θέση να έχει εύλογες υπόνοιες σχετικά με την προέλευση του περιουσιακού 
στοιχείου.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή 
η δέσμευση περιουσιακού στοιχείου που 

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

ενδεχόμενης μεταγενέστερης δήμευσης. Το 
πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο έχει 
δικαίωμα προσφυγής σε δικαστήριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δέσμευση αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο και ένα πρώτο βήμα για την ανάκτηση των 
οργάνων και των προϊόντων εγκλήματος· επομένως, οι κανόνες που διέπουν το εν λόγω μέτρο 
θα πρέπει να ενισχυθούν.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτάθηκε με σκοπό να διασφαλισθεί η συνέπεια με τις τροπολογίες στο 
άρθρο 7 παράγραφος 1.
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Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου προκειμένου να καθορισθεί η νομιμότητα της δήμευσης είναι εκείνα 
που χρησιμοποίησαν τα όργανα ή/και τα προϊόντα εγκλήματος ανεξαρτήτως της ιδιοκτησίας 
των εν λόγω αγαθών τη στιγμή της δήμευσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτάθηκε για να καταστεί το κείμενο περισσότερο σαφές, καθώς οι 
διατάξεις της καλύπτονται ήδη από το άρθρο 8, παράγραφος 3.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προτάθηκε διότι θα πρέπει να παρέχεται δικηγόρος, σύμφωνα με τους 
δικονομικούς κανόνες του κάθε κράτους μέλους, στα πρόσωπα που τον δικαιούνται. Κάθε 
πρόσωπο που επιθυμεί να προσλάβει δικηγόρο έχει το δικαίωμα να το κάνει σε κάθε 
δικαιοδοσία και δεν είναι ανάγκη να εισαγάγει η οδηγία νέα υποχρέωση για το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατός ο 
καθορισμός της ακριβούς έκτασης του 
προς δήμευση περιουσιακού στοιχείου 
κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής 
απόφασης για ποινικό αδίκημα ή κατόπιν 
της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5, η οποία κατέληξε σε απόφαση 

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατός ο 
καθορισμός της ακριβούς έκτασης του 
προς δήμευση περιουσιακού στοιχείου και 
να επιτραπεί η λήψη περαιτέρω μέτρων 
στο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την 
αποτελεσματική εκτέλεση της εν λόγω 
απόφασης δήμευσης.
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δήμευσης, και να επιτραπεί η λήψη 
περαιτέρω μέτρων στο μέτρο που κρίνεται 
αναγκαίο για την αποτελεσματική 
εκτέλεση της εν λόγω απόφασης δήμευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο πρέπει να τροποποιηθεί για λόγους συνέπειας με τις τροπολογίες στα άρθρα 3 
και 5. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε από καιρό καλέσει την Επιτροπή να προτείνει νέα 
νομοθεσία σχετικά με τη δήμευση. Μέσω έκθεσης πρωτοβουλίας του που εγκρίθηκε τον 
Οκτώβριο του 2011, το Κοινοβούλιο τόνισε ιδίως την ανάγκη για κανόνες για την 
αποτελεσματική χρήση της εκτεταμένης δήμευσης και της μη βασιζόμενης σε καταδίκη 
δήμευσης, κανόνες που επιτρέπουν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
μεταβιβαστεί σε τρίτους.  Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προώθησε την καθιέρωση μέσων στα 
εθνικά νομοθετικά συστήματα τα οποία, στο πλαίσιο του ποινικού, αστικού ή φορολογικού 
δικαίου, όπως ενδείκνυται, μετριάζουν το βάρος των αποδείξεων όσον αφορά την προέλευση 
των περιουσιακών στοιχείων προσώπων που κατηγορούνται για διάπραξη αδικήματος που 
συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα.

Η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Μαρτίου 2012. Η 
εν λόγω οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη δέσμευση και 
δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης μέσω άμεσης δήμευσης, 
δήμευσης αντίστοιχης αξίας, εκτεταμένης δήμευσης, δήμευσης μη βασιζόμενης σε καταδίκη, 
και δήμευσης εις χείρας τρίτου.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει σε γενικές γραμμές την πρόταση της Επιτροπής. Η υιοθέτηση 
αυτών των ελάχιστων κανόνων θα εναρμονίσει τα καθεστώτα δέσμευσης και δήμευσης των 
κρατών μελών, διευκολύνοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αποτελεσματική 
διασυνοριακή συνεργασία. Θα αποτελέσει επίσης βήμα προς την ενίσχυση της αμοιβαίας 
αναγνώρισης των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης που συνιστούν σημαντική πτυχή της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΕ.

Με την παρούσα έκθεση, η εισηγήτρια αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατάξεων που 
αφορούν τη μη βασιζόμενη σε καταδίκη δήμευση και την εκτεταμένη δήμευση, ώστε να τις 
καταστήσει αποδοτικότερες. Έτσι, θα εξυπηρετούν τον σκοπό της πρόληψης της χρήσης των 
προϊόντων εγκλήματος για τη διάπραξη μελλοντικών εγκλημάτων ή την επανεπένδυσή τους 
για νόμιμες δραστηριότητες.

Όσον αφορά τη μη βασιζόμενη σε καταδίκη δήμευση, η εισηγήτρια διαπιστώνει ότι το εν 
λόγω σύστημα, το οποίο πρωτοχρησιμοποιήθηκε στις ΗΠΑ, φαίνεται σήμερα να εξαπλώνεται 
ολοένα περισσότερο παγκοσμίως. Στις δικαιοδοσίες που έχουν καθιερώσει νομοθεσία περί 
δήμευσης μη βασιζόμενης σε καταδίκη περιλαμβάνονται: η Ιταλία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Σλοβακία, η Αυστραλία, η Νότιος Αφρική, και οι 
επαρχίες Αλμπέρτα και Οντάριο του Καναδά. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ισχύοντα συστήματα 
δήμευσης μη βασιζόμενης σε καταδίκη έχουν εξετασθεί τόσο από τα εθνικά δικαστήρια, όσο 
και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχουν κριθεί συμβατά προς 
τις εθνικές συνταγματικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, υπό 
την προϋπόθεση ότι υιοθετούνται από δικαστική αρχή, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης και των καλόπιστων τρίτων, και ότι μπορούν να διατυπωθούν ενστάσεις σχετικά 
με αυτά ενώπιον δικαστηρίου. Αυτές οι βασικές δικλείδες ασφαλείας έχουν συμπεριληφθεί 
και στην παρούσα οδηγία.
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Οι διατάξεις σχετικά με την εκτεταμένη δήμευση ενισχύθηκαν, ώστε να εξασφαλίζουν ένα 
ενιαίο ελάχιστο πρότυπο, όχι χαμηλότερο από το όριο που τέθηκε από την απόφαση-πλαίσιο 
2005/212/ΔΕΥ.


