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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în 
Uniunea Europeană
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0085),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0075/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din ...1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ...2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C…
2 JO C…
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Amendamentul 1

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) Criminalitatea organizată 
transfrontalieră mai ales și criminalitatea, 
în general, urmăresc, în principal, 
obținerea unor foloase financiare. Pentru 
a fi eficace, autoritățile de aplicare a legii și 
cele judiciare ar trebui să dispună de toate
mijloacele de a depista, îngheța, gestiona și 
confisca produsele provenite din săvârșirea 
de infracțiuni.

Or. en

Justificare

Obținerea de foloase financiare este obiectivul urmărit de criminalitate în general, nu numai 
de criminalitatea organizată transfrontalieră.

Având în vedere eficiența scăzută a actualului sistem, ar trebui să se dispună de toate 
mijloacele pentru a depista, îngheța, gestiona și confisca produsele provenite din săvârșirea 
de infracțiuni.

Amendamentul 2

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 foarte scăzute
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, iar legislațiile la nivel național 
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nearmonizate.

Or. en

Justificare

Nu trebuie subliniat faptul că sumele recuperate sunt insuficiente, ci mai degrabă faptul că 
sunt scăzute, comparativ cu foloasele bănești obținute din activitatea infracțională.

Diversitatea reglementărilor naționale trebuie subliniată ca fiind unul dintre motivele ce au 
determinat elaborarea prezentei propuneri de directivă. Diferențele de legislație afectează 
eficiența și cooperarea, mai ales în gestionarea criminalității organizate transfrontaliere, dar 
și în alte aspecte ale acesteia.

Amendamentul 3

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 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.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul considerent ar trebui eliminat din două motive: (i) limitează actualul cadru juridic 
pentru confiscări extinse din Decizia nr. 2005/212/JAI, ceea ce contrazice însăși ideea 
consolidării sistemului actual și a eficienței sale, respectiv obiectivul prezentei propuneri; (ii)
pentru a asigura consecvența cu eliminarea articolului 4 alineatul (2) litera (b).
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Amendamentul 4

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 
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.

(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 sau în 
activități criminale.
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Or. en

Justificare

Acest considerent trebuie modificat din motive de consecvență cu eliminarea articolului 5 
literele (a) și (b).

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „infracțiune” înseamnă o infracțiune 
vizată de:

6. „infracțiune” înseamnă o infracțiune 
pedepsită cu privare de libertate pe o 
perioadă maximă de cel puțin 12 luni;

(a) Convenția elaborată pe baza 
articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
privind lupta împotriva corupției care 
implică funcționari ai Comunităților 
Europene sau funcționari ai statelor 
membre ale Uniunii Europene, 
(b) Decizia-cadru 2000/383/JAI a 
Consiliului din 29 mai 2000 privind 
consolidarea, prin sancțiuni penale și de 
altă natură, a protecției împotriva 
falsificării, cu ocazia introducerii 
monedei euro,
(c) Decizia-cadru a Consiliului 
2001/413/JAI din 28 mai 2001 de 
combatere a fraudei și a falsificării 
mijloacelor de plată, altele decât 
numerarul,
(d) Decizia-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului din 13 iunie 2002 privind 
combaterea terorismului, astfel cum a fost 
modificată prin Decizia-cadru 
2008/919/JAI a Consiliului din 9 
decembrie 2008,
(e) Decizia-cadru 2001/500/JAI a 
Consiliului din 26 iunie 2001 privind 
spălarea banilor, identificarea, urmărirea, 
înghețarea, sechestrarea și confiscarea 
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instrumentelor și produselor infracțiunii,
(f) Decizia–cadru 2003/568/JAI a 
Consiliului privind combaterea corupției 
în sectorul privat,--
(g) Decizia-cadru 2004/757/JAI a 
Consiliului din 25 octombrie 2004 de 
stabilire a dispozițiilor minime privind 
elementele constitutive ale infracțiunilor 
și sancțiunile aplicabile în domeniul 
traficului ilicit de droguri,
(h) Decizia-cadru 2005/222/JAI a 
Consiliului din 24 februarie 2005 privind 
atacurile împotriva sistemelor 
informatice,
(i) Decizia-cadru 2008/841/JAI a 
Consiliului din 24 octombrie 2008 privind 
lupta împotriva crimei organizate,
(j) Directiva 2011/36/UE din 5 aprilie 
2011 privind prevenirea și combaterea 
traficului de persoane și protejarea 
victimelor acestuia, precum și de înlocuire 
a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a 
Consiliului,
(k) Directiva 92/2011/UE din 13 
decembrie 2011 privind combaterea 
abuzului sexual, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului.

Or. en

Justificare

Domeniul de aplicare al deciziei-cadru 2005/212/JAI este limitat la infracțiunile deja 
armonizate doar în cazul confiscării extinse. Limitarea domeniului de aplicare al propunerii 
de directivă la infracțiunile armonizate și enumerate la articolul 2 punctul (6) ar însemna un 
regres. Dimpotrivă, definind „infracțiunea” ca o infracțiune pedepsită cu privare de libertate 
pe o perioadă maximă de cel puțin 12 luni ar însemna păstrarea aceluiași domeniu de 
aplicare ca în Directiva 2005/212/JAI, care prevede armonizarea doar pentru confiscările 
extinse.
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Confiscarea bazată pe o sentință de 
condamnare

Confiscare

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează clarificarea textului directivei și asigurarea consecvenței cu 
amendamentele la articolele 3 și 5.

Amendamentul 7

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 autorităților 
judiciare competența de a confisca, total 
sau parțial, instrumente și produse 
provenite din săvârșirea de infracțiuni ca 
urmare a unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni.

Or. en

Justificare

Se subliniază astfel că numai autoritățile judiciare ar trebui să aibă competența de a ordona 
o confiscare.

Amendamentul 8

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 

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

judiciare competența de confisca bunurile 
a căror valoare corespunde produselor 
provenite din săvârșirea de infracțiuni, în 
urma unei condamnări definitive pentru 
comiterea unei infracțiuni, atunci când 
confiscarea nu este posibilă în temeiul 
alineatului (1).

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează mai clara definire a situației în care pot fi confiscate bunurile a căror 
valoare corespunde produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare stat membru ia măsurile 
necesare pentru a permite autorităților 
judiciare, în lipsa unei condamnări 
penale, să confiște instrumente și produse 
obținute prin mijloace ilegale pedepsibile 
penal, atunci când o instanță consideră, 
după analiza probabilităților, că acestea 
ar fi putut fi dobândite prin 
comportament ilegal.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament a fost propus pentru a consolida competențele autorităților judiciare 
în domeniul confiscării bunurilor și produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni, fiind, 
de asemenea, în conformitate cu legislația națională a unor state membre.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Competențele conferite prin alineatul 
(2a) se exercită față de orice bunuri 
deținute (inclusiv numerar), indiferent 
dacă au fost inițiate proceduri 
judecătorești în legătură cu respectivele 
bunuri.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează specificarea clară a tipurilor de bunuri ce pot fi confiscate.

Amendamentul 11

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.

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 analizei 
probabilităților, o instanță consideră că 
bunurile în cauză au fost obținute de 
persoana condamnată din activități 
infracționale similare, iar nu din orice alte 
activități.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament vizează alinierea standardului de prezentare a dovezilor cu cel vizat 
la amendamentul la articolul 3 alineatul (2).

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Confiscarea este exclusă în cazul în 
care activitățile infracționale similare 
menționate la punctul 1

eliminat

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu ar putea face obiectul unui proces 
penal ca urmare a intervenirii 
prescripției, în temeiul dreptului penal 
național sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) au făcut deja obiectul unui proces 
penal care a avut ca rezultat achitarea 
definitivă a persoanei sau în alte cazuri în 
care se aplică principiul ne bis in idem.

eliminat

Or. en

Justificare

Cele trei amendamente de mai sus au fost propuse pentru a asigura competențe mai largi de 
confiscare extinsă autorităților și pentru a defini mai clar cazurile în care aceste competențe 
sunt necesare.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 5 – 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:

eliminat

Or. en

Justificare

Articolele 3 și 5 au fost coroborate pentru a permite dispoziții mai clare și mai stricte cu 
privire la confiscare.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 5 – 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

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește alinierea considerentului la amendamentele depuse la articolul 5.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 5 – litera b
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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

Justificare

Cele două amendamente de mai sus au fost propuse pentru a alinia textul directivei cu 
amendamentele propuse la articolul 3, situațiile enumerate la articolul 5 literele (a) și (b) 
fiind acoperite de textul modificat al articolului 3, al cărui domeniu de aplicare a fost astfel 
extins.

Amendamentul 18

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 care au fost transferate unor 
părți terțe în mod direct sau indirect;

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

părți terțe pentru a evita confiscarea 
bunurilor, a căror valoare corespunde 
produselor.

Or. en

Justificare

Cele două amendamente de mai sus au fost propuse pentru a alinia textul directivei cu 
amendamentele la articolele 3 și 5.

Amendamentul 20

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

(a) o evaluare, bazată pe elemente 
concrete, indică faptul că măsura 
confiscării bunurilor în condițiile prevăzute 
la articolul 3, este puțin probabil să 
reușească și

Or. en

Justificare

Cele două amendamente de mai sus au fost propuse pentru a asigura consecvența cu 
dispozițiile articolului 3, care are acum un domeniu mai larg de aplicare.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

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.
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Or. en

Amendamentul 22

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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) în cazul altor bunuri, aveau 
cunoștință despre 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. 

eliminat

Or. en

Justificare

Cele trei amendamente de mai sus au fost propuse pentru că dispozițiile incluse sunt implicite 
în partea introductivă de la alineatul (2). Este clar că, dacă o persoană primește un bun în 
mod gratuit sau la un preț inferior valorii sale de piață, respectiva persoană poate avea dubii 
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rezonabile cu privire la proveniența respectivului bun.

Amendamentul 24

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.

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a putea să înghețe bunurile
imediat în vederea realizării unei posibile 
confiscări ulterioare. Persoana afectată de 
măsurile prevăzute în prezentul articol are 
dreptul la apel în instanță.

Or. en

Justificare

Înghețarea bunurilor este cel mai important instrument și prima măsură pentru recuperarea 
bunurilor și produselor obținute din săvârșirea unei infracțiuni, prin urmare normele privind 
această măsură ar trebui consolidate.

Amendamentul 25

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. en
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Justificare

Prezentul amendament a fost propus  pentru a asigura consecvența cu dispozițiile articolului 
7 alineatul (1).

Amendamentul 26

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 și produse provenite din 
săvârșirea de infracțiuni sunt 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

Justificare

Prezentul amendament clarifică faptul că persoanele care au dreptul la o cale de atac și la un 
proces echitabil pentru a se determina legalitatea confiscării sunt acele persoane care au 
folosit bunurile și/sau au dobândit bunuri prin săvârșirea de infracțiuni, indiferent de cine 
deținea respectivele bunuri la momentul confiscării.

Amendamentul 27

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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament a fost propus pentru a conferi mai multă claritate textului, dat fiind că 
dispozițiile sale sunt deja prevăzute la articolul 8 alineatul (3).

Amendamentul 28

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.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul amendament a fost propus pentru că fiecare persoană care are dreptul, ar trebui să 
dispună de un avocat, conform cu normele procedurale din fiecare stat membru. Orice 
persoană care dorește să angajeze serviciile unui avocat poate să o facă în orice jurisdicție și 
nu este necesar ca directiva să introducă o nouă obligație pentru statele membre în acest 
sens.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 9

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 

Fiecare stat membru adoptă măsurile 
necesare pentru a permite determinarea 
amplorii exacte a bunurilor care urmează 
să fie confiscate și pentru a permite 
adoptarea de măsuri suplimentare în 
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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.

măsura în care este necesar pentru 
executarea efectivă a hotărârii de 
confiscare.

Or. en

Justificare

Prezentul articol trebuie modificat din motive de consecvență cu amendamentele la articolele 
3 și 5. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Parlamentul European a solicitat demult Comisiei să propună o nouă legislație în materie de 
confiscare. În raportul său din proprie inițiativă din 2011, Parlamentul a subliniat mai ales 
necesitatea unor reglementări privind recurgerea eficientă la confiscarea care nu se bazează pe 
o sentință de condamnare și la confiscarea extinsă, reglementări care permit confiscarea 
bunurilor transferate către terți.  În plus, Parlamentul a încurajat introducerea de instrumente 
în cadrul sistemelor juridice naționale, care, în temeiul dreptului penal, civil sau fiscal, după 
caz, să reducă sarcina probei în ceea ce privește originea bunurilor deținute de o persoană 
acuzată de o infracțiune legată de criminalitatea organizată.

Propunerea de directivă privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea 
de infracțiuni în Uniunea Europeană a fost adoptată de Comisia Europeană la 12 martie 2012. 
Proiectul de directivă prevede norme minime pentru statele membre în ceea ce privește 
înghețarea și confiscarea activelor provenite din săvârșirea de infracțiuni prin aplicarea 
confiscării directe, a confiscării valorii echivalente, a confiscării extinse, a confiscării care nu 
se bazează pe o sentință de condamnare și a confiscării aplicate terților.

Raportoarea sprijină în general propunerea Comisiei. Adoptarea acestor norme minime va 
consolida armonizarea regimurilor de înghețare și confiscare din statele membre și va facilita, 
astfel, încrederea reciprocă și cooperarea transfrontalieră eficientă. Totodată, va constitui un 
pas înainte înspre consolidarea recunoașterii reciproce a ordinelor de înghețare și de 
confiscare, un aspect important al luptei împotriva criminalității grave și organizate cu 
caracter transfrontalier din UE.

Prin prezentul raport, Raportoarea are în vedere consolidarea dispozițiilor referitoare la 
confiscarea care nu se bazează pe o sentință de condamnare și la confiscarea extinsă pentru a 
le face mai eficiente, ajutând astfel la prevenirea utilizării câștigurilor dobândite prin 
săvârșirea de infracțiuni pentru comiterea de alte infracțiuni sau pentru a le reinvesti în 
activități licite.

Referitor la confiscarea care nu se bazează pe o sentință de condamnare, raportoarea constată 
că acest sistem, utilizat prima oară de SUA, pare a fi din ce în ce mai răspândit la scară 
mondială. Printre jurisdicțiile care au introdus-o se numără: Italia, Irlanda, Regatul Unit, 
Albania, Bulgaria, Slovacia, Australia, Africa de Sud și provinciile canadiene Alberta și 
Ontario. La nivel european, actualele sisteme privind confiscarea care nu se bazează pe o 
sentință de condamnare au fost disputate atât în instanțele naționale, cât și în fața Curții 
Europene a Drepturilor Omului și au fost considerate compatibile cu cerințele constituționale 
naționale și cu cele ale Curții Europene, cu condiția să fie adoptate de o autoritate judiciară, 
cu respectarea dreptului la apărare și al principiului de bună-credință a părților terțe și condiția 
existenței dreptului la apel în instanță. Aceste măsuri de protecție fundamentale au fost 
prevăzute și în prezenta propunere de directivă.

Dispozițiile referitoare la confiscarea extinsă au fost consolidate pentru a asigura un standard 
minim unic, care să nu se afle sub pragul stabilit prin Directiva-cadru 2005/212/JAI.


