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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o 
congelamento e o confisco do produto do crime na União Europeia
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0085),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 82.º, n.º 2, e o artigo 83.º, n.º 1, do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0075/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de … 1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de …2,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A criminalidade internacional 
organizada tem por principal objetivo o 
lucro. Para serem eficazes, as autoridades 

(1) O motivo principal da maior parte da
criminalidade, e sobretudo da 
criminalidade internacional organizada, é

                                               
1 JO C …
2 JO C …
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responsáveis pela aplicação da lei e o poder 
judicial precisam de dispor dos meios 
necessários para detetar, congelar, gerir e 
confiscar os produtos do crime.

o lucro. Para serem eficazes, as 
autoridades responsáveis pela aplicação da 
lei e o poder judicial precisam de dispor 
dos meios necessários para detetar, 
congelar, gerir e confiscar os produtos do 
crime.

Or. en

Justificação

O lucro financeiro é o móbil da maior parte da criminalidade, e não só da criminalidade 
internacional organizada.

À luz da eficácia reduzida do atual sistema, devem ser disponibilizados todos os meios 
necessários para detetar, congelar, gerir e confiscar os produtos do crime.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não se trata de a recuperação de bens ser insuficiente, mas sim de ser reduzida em 
comparação com o valor estimado dos produtos do crime.

A diversidade das disposições nacionais deve ser destacada como estando na origem da 
presente proposta de diretiva. A disparidade da legislação afeta a eficiência e a cooperação, 
nomeadamente no domínio da criminalidade internacional organizada e de outros tipos de 
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criminalidade.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Este considerando deve ser suprimido por duas razões: (i) limita o quadro jurídico vigente 
em matéria de confisco alargado constante da Decisão-Quadro 2005/212/JAI do Conselho, o 
que contradiz a própria ideia de reforçar o sistema atual e aumentar a sua eficácia, que é o 
objetivo desta proposta; (ii) por razões de coerência com a supressão do artigo 4.º, n.º 2, 
alínea b).

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para poder ser adotada uma decisão de 
confisco é geralmente necessária uma 
condenação penal. Em alguns casos, 
mesmo não podendo ser obtida essa
condenação, deveria ainda assim ser 
possível confiscar bens de modo a prevenir 

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

impedir que os lucros resultantes dessas 
atividades sejam reinvestidos na economia 
legal ou em atividades criminosas.

Or. en

Justificação

Este considerando deve ser alterado por razões de coerência com a supressão das alíneas a) 
e b) do artigo 5.º.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «infração penal», uma infração penal (6) «infração penal», uma infração penal
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abrangida pelos seguintes atos: punível com uma pena privativa de 
liberdade com uma duração máxima de
pelo menos 12 meses.

(a) Convenção estabelecida com base no 
n.º 2, alínea c), do artigo K.3 do Tratado 
da União Europeia, relativa à luta contra 
a corrupção em que estejam implicados 
funcionários das Comunidades Europeias 
ou dos Estados-Membros da União 
Europeia, 
(b) Decisão-Quadro 2000/383/JAI do 
Conselho, de 29 de maio de 2000, sobre o 
reforço da proteção contra a contrafação 
de moeda na perspetiva da introdução do 
euro,
(c) Decisão-Quadro 2001/413/JAI do 
Conselho, de 28 de maio de 2001, relativa 
ao combate à fraude e à contrafação de 
meios de pagamento que não em 
numerário,
(d) Decisão-Quadro 2002/475/JAI do 
Conselho, de 13 de junho de 2002, 
relativa à luta contra o terrorismo, 
alterada pela Decisão-Quadro 
2008/919/JAI do Conselho, de 9 de 
dezembro de 2008,
(e) Decisão-Quadro 2001/500/JAI do 
Conselho, de 26 de junho de 2001, 
relativa ao branqueamento de capitais, à 
identificação, deteção, congelamento, 
apreensão e perda dos instrumentos e 
produtos do crime,
(f) Decisão-Quadro 2003/568/JAI do 
Conselho relativa ao combate à corrupção 
no setor privado,
(g) Decisão-Quadro 2004/757/JAI do 
Conselho, de 25 de outubro de 2004, que 
adota regras mínimas quanto aos 
elementos constitutivos das infrações 
penais e às sanções aplicáveis no domínio 
do tráfico ilícito de droga,
(h) Decisão-Quadro 2005/222/JAI do 
Conselho, de 24 de fevereiro de 2005, 
relativa a ataques contra os sistemas de 
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informação,
(i) Decisão-Quadro 2008/841/JAI do 
Conselho, de 24 de outubro de 2008, 
relativa à luta contra a criminalidade 
organizada,
(j) Diretiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 
2011, relativa à prevenção e luta contra o 
tráfico de seres humanos e à proteção das 
vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 
2002/629/JAI do Conselho,
(k) Diretiva 2011/92/UE, de 13 de 
dezembro de 2011, relativa à luta contra o 
abuso sexual e a exploração sexual de 
crianças e a pornografia infantil, e que 
substitui a Decisão-Quadro 2004/68/JAI 
do Conselho.

Or. en

Justificação

A Decisão-Quadro 2005/212/JAI restringe o seu âmbito de aplicação a infrações já 
harmonizadas apenas no caso do confisco alargado. Restringir o âmbito de aplicação da 
presente proposta de diretiva às infrações penais harmonizadas e enumeradas no artigo 2.º, 
ponto 6, equivaleria a um retrocesso. Ao invés, considerar uma "infração penal" uma 
infração punível com uma pena privativa de liberdade com uma duração máxima de pelo 
menos 12 meses significa manter o âmbito de aplicação da Decisão 2005/212/JAI, que requer 
a harmonização apenas no caso do confisco alargado.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Confisco baseado numa condenação Confisco

Or. en

Justificação

Esta alteração visa clarificar o texto da diretiva e assegura a coerência com as alterações 
aos artigos 3.º e 5.º.
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração é proposta com vista a sublinhar que só as autoridades responsáveis pela 
aplicação da lei devem ter poderes para decretar o confisco.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração visa definir com mais clareza a situação em que é possível confiscar bens cujo 
valor corresponda ao produto do crime.
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Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Esta alteração foi proposta com vista a reforçar os poderes das autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei no domínio do confisco dos instrumentos e produtos do crime. Além 
disso, está em conformidade com parte da legislação nacional dos Estados-Membros.

Alteração 10

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. As competências atribuídas por meio 
do n.º 2 devem poder ser exercidas em 
relação a quaisquer bens (incluindo 
numerário) quer tenha ou não sido 
intentado um processo por infração 
relacionado com os referidos bens.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa especificar claramente o tipo de bens que podem ser confiscados.
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para permitir o 
confisco, total ou parcial, dos bens 
pertencentes a uma pessoa condenada por 
uma infração penal quando um tribunal 
considere, após uma avaliação das 
probabilidades, que os bens em causa
resultam de atividades criminosas 
semelhantes dessa pessoa, e não de outro 
tipo de atividades.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa harmonizar as disposições relativas ao nível da prova com as disposições 
previstas na alteração ao artigo 3.º, n.º 2.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Não é possível proceder ao confisco 
quando as atividades criminosas 
semelhantes mencionadas no n.º 1:

Suprimido

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) não possam ser objeto de processo 
penal por este ter prescrito ao abrigo do 
direito penal nacional; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) já tenham sido objeto de um processo 
penal que levou à absolvição definitiva da 
pessoa em causa ou noutros casos em que 
seja aplicável o princípio ne bis in idem.

Suprimido

Or. en

Justificação

As três alterações supra foram propostas com vista a conceder às autoridades poderes de 
confisco alargados mais sólidos e a definir mais claramente os casos em que devem ser 
disponibilizados poderes de confisco alargados.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

Os textos dos artigos 3.º e 5.º foram fundidos com vista a estabelecer disposições mais claras 
e sólidas em relação ao confisco.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração visa alinhar o considerando com as alterações ao artigo 5.°.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As duas alterações supra foram propostas com vista a harmonizar o texto da diretiva com as 
alterações ao artigo 3.º, uma vez que as situações enumeradas nas alíneas a) e b) do artigo 
5.º são abrangidas pelo texto alterado do artigo 3.º, que agora tem um âmbito mais alargado.
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 19

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As duas alterações supra foram propostas com vista a harmonizar o texto da diretiva com as 
alterações aos artigos 3.º e 5.º.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

concretos, indique ser pouco provável que 
se consiga proceder ao confisco dos bens
nas circunstâncias previstas no artigo 3.º, 
e

Or. en

Justificação

As duas alterações supra foram propostas com vista a assegurar a coerência com as 
disposições do artigo 3.º, que agora tem um âmbito mais alargado. 

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en



PE494.663v01-00 18/22 PR\911182PT.doc

PT

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As três alterações supra foram propostas em virtude de as suas disposições estarem 
implícitas no texto introdutório do n.º 2. É evidente que uma pessoa para quem sejam 
transferidos bens a título gratuito ou a um preço inferior ao seu valor de mercado terá 
motivos razoáveis para suspeitar da origem desses bens.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para permitir o 
congelamento imediato de bens, com o 
objetivo de impedir o seu eventual confisco 
posterior. A pessoa afetada pelas medidas 
previstas no presente artigo tem direito de 
recurso a um tribunal.

Or. en
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Justificação

Dado que o congelamento é o instrumento mais importante e um primeiro passo para 
recuperar os instrumentos e produtos do crime, as disposições que regem esta medida devem 
ser reforçadas.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração proposta para assegurar a coerência com a alteração ao artigo 7.º, n.º 1.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Esta alteração clarifica que as pessoas que têm direito a vias de recurso e a um julgamento 
equitativo para determinar a legalidade do confisco são as que tiverem utilizado instrumentos 
e/ou obtido produtos do crime, independentemente da propriedade dos bens no momento do 
confisco.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração proposta para tornar o texto mais claro, uma vez que estas disposições constam já 
do artigo 8.º, n.º 3.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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do crime.

Or. en

Justificação

Alteração proposta em virtude da obrigação de conceder às pessoas acesso ao advogado a 
que têm direito, em conformidade com as regras processuais de todos os Estados-Membros. 
Qualquer pessoa que pretenda contratar um advogado é livre de o fazer em qualquer 
jurisdição, e não há necessidade de a diretiva introduzir uma nova obrigação para os 
Estados-Membros neste contexto.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para que seja possível 
determinar com precisão os bens a 
confiscar, assim como para permitir a
adoção de outras medidas necessárias à 
execução efetiva dessa decisão de confisco.

Or. en

Justificação

Este artigo deve ser alterado por razões de coerência com as alterações aos artigos 3.º e 5.º..
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Há muito que o Parlamento Europeu solicita à Comissão que proponha nova legislação em 
matéria de confisco. No seu relatório de iniciativa adotado em outubro de 2011, o Parlamento 
acentua especialmente a necessidade de regras sobre a utilização eficaz do confisco alargado e 
do confisco não baseado numa condenação, normas que permitam o confisco dos bens 
transferidos para terceiros. Além disso, o Parlamento incentiva a introdução nos 
ordenamentos jurídicos nacionais de instrumentos que, ao abrigo da legislação penal, civil ou 
fiscal, conforme o caso, tornem menos rigorosas as disposições em matéria de ónus da prova 
no que se refere à origem dos bens que se encontrem na posse de uma pessoa acusada de um 
crime relacionado com a criminalidade organizada.

A proposta de diretiva sobre o congelamento e o confisco do produto do crime na União 
Europeia foi adotada pela Comissão em 12 de março de 2012. A presente diretiva estabelece 
normas mínimas para os Estados-Membros em matéria de congelamento e confisco de bens 
de origem criminosa, através do confisco direto, do confisco de valores, do confisco alargado, 
do confisco não baseado numa condenação e do confisco de bens de terceiros.

De uma forma geral, a relatora apoia a proposta da Comissão. A adoção dessas regras 
mínimas harmonizará os regimes de congelamento e confisco de bens dos Estados-Membros, 
promovendo a confiança mútua e uma cooperação transnacional mais eficaz. Além disso, 
constituirá um passo no sentido da consolidação do reconhecimento mútuo das decisões de 
congelamento e confisco, um aspeto importante da luta contra o crime organizado grave e 
transnacional na UE.

Com o presente relatório, a relatora pretende reforçar as disposições relativas ao confisco não 
baseado numa condenação e ao confisco alargado de forma a torná-las mais eficazes com 
vista a contribuir de facto para o objetivo de impedir a utilização do produto do crime para a 
prática de futuros crimes ou o seu reinvestimento em atividades legais.

No que diz respeito ao confisco não baseado numa condenação, a relatora assinala que este 
sistema, que começou por ser utilizado nos EUA, parece estar cada vez mais generalizado à 
escala mundial. As jurisdições que introduziram o confisco não baseado numa condenação 
incluem: Itália, Irlanda, Reino Unido, Albânia, Bulgária, Eslováquia, Austrália, África do Sul 
e as províncias canadianas de Alberta e Ontário. A nível europeu, os sistemas existentes de 
confisco não baseado numa condenação foram objeto de debate, quer nos tribunais nacionais 
quer junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), e foram considerados 
compatíveis com os requisitos constitucionais nacionais e os do TEDH, desde que sejam 
adotados por uma autoridade judiciária, com pleno respeito dos direitos de defesa e de 
terceiros de boa-fé, e que possam ser contestados perante um tribunal. Estas salvaguardas 
básicas também foram incluídas na presente diretiva.

As disposições em matéria de confisco alargado foram reforçadas de modo a prever uma 
norma mínima única que não seja inferior ao limiar estabelecido pela Decisão-Quadro 
2005/212/JAI.


