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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W Poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów 
w oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W Poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności przestępczej w Unii 
Europejskiej
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0085),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 82 ust. 2 i art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0075/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia...1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia...2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A7-0000/2012),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dz.U. C ...
2 Dz.U. C ...
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Uzyskanie korzyści majątkowych jest celem większości przestępstw, nie tylko transgranicznej 
przestępczości zorganizowanej.

Biorąc pod uwagę niską skuteczność obecnego systemu, należy udostępnić wszelkie środki w 
celu wykrywania, zamrażania i konfiskaty dochodów pochodzących z działalności 
przestępczej, jak również zarządzania nimi.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

krajowymi, pozostaje on wykorzystywany 
w ograniczonym zakresie, a przepisy 
krajowe różnią się od siebie.

Or. en

Uzasadnienie

Nie chodzi o to, że odzyskane kwoty są niewystarczające, ale o to, że są one raczej niskie w 
porównaniu do szacowanych dochodów z przestępczości. 

Należy podkreślić różnorodność przepisów krajowych jako jedno z uzasadnień tego wniosku 
w sprawie dyrektywy. Różnorodność przepisów odbija się na skuteczności i współpracy, 
zwłaszcza w odniesieniu do zorganizowanej przestępczości transgranicznej i innych form 
przestępczości.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły należy skreślić z dwóch powodów: (i) ogranicza on obecne ramy 
prawne dotyczące konfiskaty rozszerzonej, zawarte w decyzji Rady 2005/212/WSiSW, co jest 
sprzeczne z zamierzeniem wzmocnienia obecnego systemu i zwiększenia jego skuteczności, a 
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tym samym z celem wniosku; (ii) dla spójności ze skreśleniem art. 4 ust. 2 lit. b).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) Wydanie nakazu konfiskaty 
zasadniczo wymaga uprzedniego wyroku 
skazującego. W niektórych przypadkach, 
nawet kiedy nie wydano wyroku 
skazującego, powinno się umożliwić 
konfiskatę mienia w celu przerwania 
działalności przestępczej i 
zagwarantowania, że zyski z działalności 
przestępczej nie zostaną zainwestowane w 
legalnym obiegu gospodarczym lub w 
działalność przestępczą.
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nie może być sądzony z powodu jego 
śmierci, ucieczki lub nieobecności.

Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt preambuły należy zmienić w celu zachowania spójności ze skreśleniem art. 5 lit. a) 
i b).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „przestępstwo” oznacza przestępstwo 
objęte:

(6) „przestępstwo” oznacza przestępstwo 
podlegające karze pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy niż 12 miesięcy;

a) konwencją sporządzoną na podstawie 
artykułu K.3 ustęp 2 litera c) Traktatu o 
Unii Europejskiej w sprawie zwalczania 
korupcji urzędników Wspólnot 
Europejskich i urzędników państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
b) decyzją ramową Rady 
2000/383/WSiSW z dnia 29 maja 2000 r. 
w sprawie zwiększenia ochrony poprzez 
sankcje karne i inne sankcje za 
fałszowanie w związku z wprowadzeniem 
euro,
c) decyzją ramową Rady 2001/413/WSiSW 
z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie 
zwalczania fałszowania i oszustw 
związanych z bezgotówkowymi środkami 
płatniczymi,
d) decyzją ramową Rady 
2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 
r. w sprawie zwalczania terroryzmu51, 
zmienioną decyzją ramową Rady 
2008/919/WSiSW z dnia 9 grudnia 2008 
r.,
e) decyzją ramową Rady 2001/500/WSiSW 
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z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie 
prania pieniędzy oraz identyfikacji, 
wykrywania, zamrożenia, zajęcia i 
konfiskaty narzędzi oraz zysków 
pochodzących z przestępstwa,
f) decyzją ramową 2003/568/WSISW w 
sprawie zwalczania korupcji w sektorze 
prywatnym
g) decyzją ramową Rady 
2004/757/WSiSW z dnia 25 października 
2004 r. ustanawiającą minimalne przepisy 
określające znamiona przestępstw i kar w 
dziedzinie nielegalnego handlu 
narkotykami,
h) decyzją ramową Rady 
2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. 
w sprawie ataków na systemy 
informatyczne,
i) decyzją ramową Rady 2008/841/WSiSW 
z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej,
j) dyrektywą 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi 
ludźmi i zwalczania tego procederu oraz 
ochrony ofiar, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW,
k) dyrektywą 2011/92/UE z dnia 13 
grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania 
niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania 
seksualnego dzieci oraz pornografii 
dziecięcej, zastępującą decyzję ramową 
Rady 2004/68/WSiSW.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres stosowania decyzji ramowej 2005/212/WSISW ogranicza się do już 
zharmonizowanych przestępstw jedynie w przypadku konfiskaty rozszerzonej. Ograniczenie 
zakresu proponowanej dyrektywy do zharmonizowanych i wyliczonych w art. 2 ust. 6 
przestępstw byłoby krokiem do tyłu. W przeciwieństwie to tego, uznanie, że „przestępstwo” 
oznacza przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 
miesięcy oznacza zachowanie takiego samego zakresu, jak zakres dyrektywy 
2005/212/WSISW wymagającej harmonizacji jedynie w przypadku konfiskaty rozszerzonej.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konfiskata po wydaniu wyroku 
skazującego

Konfiskata

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zmierza do uczynienia tekstu dyrektywy jaśniejszym i do zapewnienia spójności z 
poprawkami do art. 3 i 5.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka została zaproponowana w celu podkreślenia, że jedynie organy sądowe powinny 
mieć prawo wydawania nakazu konfiskaty.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu lepsze określenie sytuacji, w której można dokonać konfiskaty mienia 
w wartości odpowiadającej wartości zysków pochodzących z przestępstwa.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Każde państwo członkowskie powinno 
przyjąć niezbędne środki w celu 
umożliwienia organom sądowym, w 
przypadku braku wyroku skazującego, 
konfiskaty narzędzi i korzyści 
pochodzących z działalności, która na 
mocy prawa karnego jest niezgodna z 
prawem, w przypadku gdy sąd, 
uwzględniając zasadę 
prawdopodobieństwa, uzna, że zaistniały 
okoliczności stanowiące w sposób 
domniemany czyn niezgodny z prawem.

Or. en

Uzasadnienie
Poprawka ta została zaproponowana w celu wzmocnienia uprawnień organów sądowych w 
obszarze konfiskaty narzędzi i korzyści pochodzących z działalności przestępczej; jest to 
również spójne z przepisami krajowymi niektórych państw członkowskich.
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Uprawienia przyznane na mocy ust. 2 
lit. a) mogą być wykonywane w 
odniesieniu do wszelkiego rodzaju mienia 
(w tym gotówki), niezależnie od tego, czy 
wszczęto postępowanie w sprawie 
przestępstwa w związku z tym mieniem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyraźne określenie, jaki rodzaj mienia może podlegać konfiskacie.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma celu dostosowanie normy dotyczącej dostarczenia dowodu do postanowień 
art. 3 ust. 2.



PE494.663v01-00 14/24 PR\911182PL.doc

PL

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Konfiskaty nie stosuje się w przypadku, 
gdy podobna działalność przestępcza, o 
której mowa w ust. 1:

skreślony

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nie mogła być objęta postępowaniem 
karnym z uwagi na przedawnienie sprawy 
według krajowego prawa karnego; lub

skreślony

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) była wcześniej objęta postępowaniem 
karnym, które zakończyło się 
oczyszczeniem danej osoby ze stosownych 
zarzutów, lub w innych przypadkach, w 
których zastosowanie ma zasada ne bis in 
idem.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Trzy powyższe poprawki zostały zaproponowane w celu umożliwienia przyznania 
odpowiednim organom większych uprawnień oraz w celu dokładniejszego określenia 
przypadków, w których należy przyznać uprawnienia w zakresie konfiskaty.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Treść art. 3 i 5 zostały połączone w celu zapewnienia jaśniejszych i skuteczniejszych 
przepisów dotyczących konfiskaty. 

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie tego punktu preambuły do poprawki zgłoszonej do art. 5.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Dwie powyższe poprawki zostały zaproponowane w celu uzgodnienia tekstu dyrektywy z 
poprawkami wniesionymi do art. 3; sytuacje wymienione w art. 5 lit. a) i b) są obecnie ujęte w 
tekście poprawki do art. 3, który w zmienionym brzmieniu ma szerszy zakres.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) korzyści przekazanych bezpośrednio 
lub pośrednio osobom trzecim, lub

Or. en
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dwie powyższe poprawki zostały zaproponowane w celu uzgodnienia tekstu dyrektywy z 
poprawkami wniesionymi do art. 3 i 5.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) w ocenie opartej na szczególnych 
faktach wykazano, że konfiskata mienia w 
okolicznościach wyszczególnionych w art. 
3 prawdopodobnie się nie powiedzie, lub

Or. en

Uzasadnienie

Dwie powyższe poprawki zostały zaproponowane w celu zapewnienia spójności z przepisami 
art. 3, który w nowym brzmieniu ma szerszy zakres.
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Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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w celu uniknięcia konfiskaty. 

Or. en

Uzasadnienie

Trzy powyższe poprawki zostały zaproponowane, gdyż zawarte w nich postanowienia 
wynikają z części wprowadzającej ust. 2. Jasne wydaje się, że w przypadku gdy dana osoba 
otrzymuje mienie nieodpłatnie lub za kwotę niższą niż wartość rynkowa tego mienia, osoba ta 
ma poważne powody do podejrzeń co do pochodzenia tego mienia.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie podejmuje 
niezbędne środki w celu umożliwienia mu 
natychmiastowego zamrożenia mienia z 
uwagi na możliwą konfiskatę w 
późniejszym terminie. Osoba, wobec której 
zastosowano środki, o których mowa w 
niniejszym artykule, ma prawo do 
odwołania się przed sądem.

Or. en

Uzasadnienie

Zamrożenie jest najważniejszym środkiem i pierwszym działaniem mającym na celu 
odzyskanie narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa, w związku z tym przepisy 
regulujące ten środek powinny zostać wzmocnione.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu umożliwienia 
właściwym organom niezwłocznego 

skreślony
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zamrożenia mienia, jeżeli istnieje 
zagrożenie, że mienie zostanie 
rozproszone, ukryte lub przeniesione 
przed wydaniem decyzji przez sąd. Środki 
takie muszą być jak najszybciej 
potwierdzone przez sąd.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta została zaproponowana w celu zapewnienia spójności z poprawką do art. 7 ust. 
1.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Każde państwo członkowskie podejmuje 
stosowne środki w celu zagwarantowania, 
że osoby, których narzędzia oraz zyski 
pochodzące z przestępstwa są 
konfiskowane na mocy niniejszej 
dyrektywy, bez względu na własność w 
momencie konfiskaty, będą miały prawo 
do skutecznego środka prawnego, w tym do 
rzetelnego procesu sądowego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia, że osoby, które mają prawo do środków prawnych i rzetelnego 
procesu sądowego w celu ustalenia, czy konfiskata jest zgodna z prawem, są osobami, które 
korzystały z narzędzi lub uzyskały zyski pochodzące z przestępstwa bez względu na to, do 
kogo odnośne mienie należało w momencie konfiskaty.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawkę tę zaproponowano dla większej jasności tekstu, jako że postanowienia te zostały juz 
ujęte w art. 8 ust. 3.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta została zaproponowana, ponieważ zgodnie z przepisami proceduralnymi w 
każdym z państw członkowskich, wszystkim osobom, które mają do tego prawo powinien 
zostać zapewniony obrońca. We wszystkich systemach prawnych każda osoba, która chce 
zatrudnić obrońcę, ma taka możliwość, stąd nie ma potrzeby nakładania dyrektywą nowego 
obowiązku w tym zakresie na państwa członkowskie.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie podejmuje 
środki niezbędne do umożliwienia 
określenia dokładnego zakresu mienia, 
które ma być objęte konfiskatą oraz do 
umożliwienia podjęcia dalszych środków 
w zakresie niezbędnym do skutecznego 
wykonania takiej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten należy zmienić w celu zachowania spójności z poprawkami do art. 3 i 5. 
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UZASADNIENIE

Parlament Europejski od dawna wzywał Komisję od zaproponowania nowych przepisów w 
sprawie konfiskaty. W przyjętym w październiku 2011 r. sprawozdaniu z własnej inicjatywy 
Parlament podkreślił potrzebę określenia zasad skutecznego stosowania konfiskaty 
rozszerzonej oraz konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego, a także zasad 
umożliwiających konfiskatę mienia, które zostało przeniesione na osobę trzecią. Ponadto 
Parlament zachęcił do wprowadzenia do ustawodawstw krajowych – zależnie od przypadku w 
zakresie prawa karnego, cywilnego i podatkowego – instrumentów łagodzących ciężar 
dowodowy w odniesieniu do pochodzenia majątku osoby oskarżonej o przestępstwo związane 
z przestępczością zorganizowaną.

Wniosek dotyczący dyrektywy sprawie zamrożenia i konfiskaty dochodów pochodzących 
z działalności przestępczej w Unii Europejskiej został przyjęty przez Komisję Europejską w 
dniu 12 marca 2012 r. Dyrektywa ustanawia minimalne zasady obowiązujące państwa 
członkowskie, dotyczące zamrożenia i konfiskaty mienia pochodzącego z działalności 
przestępczej za pośrednictwem konfiskaty bezpośredniej, konfiskaty równowartości, 
konfiskaty rozszerzonej, konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego oraz konfiskaty w 
stosunku do osób trzecich.

Sprawozdawca w ujęciu ogólnym popiera wniosek Komisji. Przyjęcie tych zasad 
minimalnych doprowadzi do ujednolicenia systemów zamrażania i konfiskaty mienia w 
poszczególnych państwach członkowskich, a tym samym ułatwi osiągnięcie wzajemnego 
zaufania oraz prowadzenie skutecznej współpracy międzynarodowej. Będzie również krokiem 
w kierunku wzmocnienia wzajemnego uznawania nakazów konfiskaty i zamrożenia, co jest 
istotnym aspektem walki z poważną transgraniczną przestępczością zorganizowaną w UE.

Za pośrednictwem tego sprawozdania sprawozdawca zmierza do wzmocnienia przepisów 
dotyczących konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego i konfiskaty rozszerzonej, tak 
aby uczynić je bardziej skutecznymi, a tym samym by mogły one rzeczywiście służyć 
zapobieganiu wykorzystywania dochodów pochodzących z działalności przestępczej w celu 
popełniania dalszych przestępstw lub inwestowania ich w legalną działalność.

Jeżeli chodzi o konfiskatę bez uprzedniego wyroku skazującego, sprawozdawca zauważa, że 
system ten, wprowadzony po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, obecnie wydaje się 
coraz szerzej stosowany na świecie. Wśród krajów, które wprowadziły do swoich systemów 
prawnych przepisy w sprawie konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego znajdują się: 
Włochy, Irlandia, Zjednoczone Królestwo, Albania, Bułgaria, Słowacja, Australia, Republika 
Południowej Afryki oraz kanadyjskie prowincje Alberta i Ontario. Na poziomie europejskim 
istniejące systemy konfiskaty bez uprzedniego wyroku skazującego były dyskutowane tak w 
sądach krajowych, jak i w Europejskim Trybunale Praw Człowieka i uznano, że są one 
zgodne z krajowymi wymogami konstytucyjnymi, jak i wymogami Europejskiego Trybunału, 
pod warunkiem, że są przyjmowane przez organ sądowy, przy pełnym poszanowaniu prawa 
do obrony i osób trzecich działających w dobrej wierze, oraz że można je zakwestionować 
przed sądem. Te podstawowe zabezpieczenia zostały również włączone do przedmiotowej 
dyrektywy.
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Przepisy dotyczące konfiskaty rozszerzonej zostały wzmocnione, tak aby stały się bazą 
jednego minimalnego standardu, który nie będzie niższy, niż ten określony w decyzji 
ramowej 2005/212/WSiSW.


