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(Πρξειr εγκριθεσεr δυνµει του ρθρου VI τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ νωση)

ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ
τηr 3ηr ∆εκεµβρου 1998
η οποα θεσπζεται απ το Συµβολιο δυνµει του ρθρου Κ.3 τηr συνθκηr για την
Ευρωπαϊκ νωση για το ξπλυµα χρµατοr, τον προσδιορισµ, τον εντοπισµ, τη δσµευση,
την κατσχεση και τη δµευση των οργνων και των προϊντων του εγκλµατοr
(98/699/∆ΕΥ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εχονταr υπψη τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr
Ενωσηr, και ιδωr το ρθρο Κ.3, παργραφοr 2, στοιχεο β),
χονταr υπψη την πρωτοβουλα του Ηνωµνου Βασιλεου,
χονταr υπψη το σχδιο δρσηr τηr οµδαr υψηλο επιπδου για το οργανωµνο γκληµα το οποο εγκρθηκε απ
το Ευρωπαϊκ Συµβολιο του µστερνταµ στιr 16-17 Ιουνου 1997, και ιδωr τη σσταση 26 στοιχεο β) για την
ενσχυση του εντοπισµο και τηr κατσχεσηr των
προϊντων του εγκλµατοr·
χονταr εξετσει τιr απψειr του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου µετ τη διαβολευση που πραγµατοποησε η Προεδρα
σµφωνα µε το ρθρο Κ.6 τηr συνθκηr για την Ευρωπαϊκ
νωση·
χονταr υπψη τιr κοινr δρσειr τηr 5ηr ∆εκεµβρου 1997
για τη δηµιουργα µηχανισµο αξιολγησηr τηr εφαρµογr
και τηr υλοποησηr σε εθνικ εππεδο των διεθνν υποχρεσεων που χουν αναληφθε στον τοµα τηr καταπολµησηr του οργανωµνου εγκλµατοr (1), και τηr 19ηr
Μαρτου 1998 για την εκπνηση προγρµµατοr ανταλλαγr, κατρτισηr και συνεργασαr µε προορισµ τουr
αρµδιουr τηr δρσηr κατ τηr οργανωµνηr εγκληµατικτηταr (πργραµµα Falcone) (2)·
Εκτιµνταr την προσλωση των κρατν µελν στιr αρχr
τηr σµβασηr του Συµβουλου τηr Ευρπηr του 1990 για το
ξπλυµα, την ρευνα, την κατσχεση και δµευση των
εσδων που προχονται απ εγκληµατικ δραστηριτητα·
χονταr υπψη την προτεινµενη κοιν δρση για την
ποινικοποηση τηr συµµετοχr σε εγκληµατικ οργνωση
στα κρτη µλη τηr Ευρωπαϊκr νωσηr, και δη τα αδικµατα που καλπτει αυτ η κοιν δρση·
Εκτιµνταr τιr επιταγr τηr οδηγαr 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 10ηr Ιουνου 1991, για την πρληψη τηr χρησιµοποησηr του χρηµατοπιστωτικο συστµατοr για τη νοµιµοποηση εσδων απ παρνοµεr δραστηριτητεr (3), καθr
και τιr 40 συστσειr κατ τηr νοµιµοποησηr προσδων
απ παρνοµεr δραστηριτητεr τηr οµδαr διεθνοr χρηµατοοικονοµικr δρσηr για το ξπλυµα των χρηµτων
(1) ΕΕ L 344 τηr 15. 12. 1997, σ. 7.
(2) ΕΕ L 99 τηr 31. 3. 1998, σ. 8.
(3) ΕΕ L 166 τηr 28. 6. 1991, σ. 77.

(FATF) πωr διατυπθηκαν το 1996, και ιδωr τη σσταση
αριθ. 4·
Εχονταr υπψη την κοιν δρση, τηr 17ηr ∆εκεµβρου 1996,
σχετικ µε την προσγγιση των νοµοθεσιν και των πρακτικν µεταξ των κρατν µελν τηr Ευρωπαϊκr νωσηr
για την καταπολµηση τηr τοξικοµαναr και για την
πρληψη και την καταπολµηση τηr παρνοµηr διακνησηr
ναρκωτικν (4)·
χονταr επγνωση του κοινο στχου τηr βελτωσηr του
συντονισµο µεταξ των αρχν επιβολr του νµου·
Υπενθυµζονταr την κοιν δρση για τη δηµιουργα Ευρωπαϊκο ∆ικαστικο ∆ικτου, η οποα θεσπστηκε απ το
Συµβολιο στιr 29 Ιουνου 1998 (5)·
Εκτιµνταr τι βελτινονται οι δυναττητεr εξουδετρωσηr
τηr εγκληµατικr δραστηριτηταr στον τοµα του οργανωµνου εγκλµατοr, µσω µιαr αποτελεσµατικτερηr συνεργασαr µεταξ των κρατν µελν για τον προσδιορισµ,
εντοπισµ, δσµευση, κατσχεση και δµευση περιουσιακν στοιχεων προερχοµνων απ αξιποινεr πρξειr·
Εκτιµνταr τι η συνεργασα σε ευρωπαϊκ εππεδο για τον
προσδιορισµ, εντοπισµ, δσµευση, κατσχεση και
δµευση παρνοµων περιουσιακν στοιχεων καθσταται
αποτελεσµατικτερη µε αµοιβαα συµβατr πρακτικr·
Εκτιµνταr τι η σσταση αριθ. 16 του προαναφερθντοr
σχεδου δρσηr για την καταπολµηση του οργανωµνου
εγκλµατοr, επεσµανε την ανγκη επιτχυνσηr των διαδικασιν δικαστικr συνεργασαr σε τοµεr που συνδονται
µε το οργανωµνο γκληµα, µεινονταr συγχρνωr αισθητ
τιr καθυστερσειr διαββασηr και απντησηr των αιτσεων·
Εκτιµνταr την προσχρηση των κρατν µελν στην ευρωπαϊκ σµβαση του 1959 περ αµοιβααr δικαστικr συνδροµr επ ποινικν υποθσεων·
Υπ το φωr τηr σµβασηr των Ηνωµνων Εθνν κατ τηr
παρνοµηr διακνησηr ναρκωτικν φαρµκων και ψυχοτρπων ουσιν του 1988 και τηr ειδικr συνδου τηr
Γενικr Συνλευσηr των Ηνωµνων Εθνν για τα ναρκωτικ του 1998·
(4) ΕΕ L 342 τηr 31. 12. 1996, σ. 6.
(5) ΕΕ L 191 τηr 7. 7. 1998, σ. 4.
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Αναγνωρζονταr τιr επιτεξειr του σεµιναρου του ∆ουβλνου του 1996 για τη δµευση περιουσιακν στοιχεων σον
αφορ τον εντοπισµ των εµποδων για την αποτελεσµατικ συνεργασα·
Με την προϋπθεση τι οι µορφr συνεργασαr που θεσπζονται στην παροσα κοιν δρση ισχουν υπ την επιφλαξη λλων µορφν διµεροr  πολυµεροr συνεργασαr,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ:

ρθρο 1
1. Προκειµνου να ενισχυθε η αποτελεσµατικ δρση
κατ του οργανωµνου εγκλµατοr, τα κρτη µλη εξασφαλζουν τι δεν θα διατυπωθον οτε θα διατηρηθον επιφυλξειr, σον αφορ τα ακλουθα ρθρα τηr σµβασηr του
Συµβουλου τηr Ευρπηr του 1990 για το ξπλυµα, την
ρευνα, την κατσχεση και δµευση των εσδων που προρχονται απ εγκληµατικ δραστηριτητα, (εφεξr αναφερµενη ωr «Σµβαση του 1990»):
α) ρθρο 2: προκειµνου για γκληµα που τιµωρεται µε
στρηση τηr ελευθεραr  κρτηση κατ’ αντατο ριο
νω του ενr τουr.
β) ρθρο 6: προκειµνου για σοβαρ εγκλµατα. Τα εγκλµατα αυτ θα πρπει, οπωσδποτε, να περιλαµβνουν τα
εγκλµατα που τιµωρονται µε στρηση τηr ελευθεραr
 κρτηση κατ’ αντατο ριο νω του ενr τουr, 
σον αφορ τα κρτη που χουν ελχιστο κατφλιο για
εγκλµατα στο νοµικ τουr σστηµα, τα εγκλµατα που
τιµωρονται µε στρηση τηr ελευθεραr  µε κρτηση
κατ καττατο ριο νω των ξι µηνν.
Το στοιχεο α) δεν θγει τυχν επιφυλξειr που αφορον τη
δµευση προϊντων του εγκλµατοr που τιµωρονται βσει
τηr φορολογικr νοµοθεσαr.
2. Κθε κρτοr µλοr µεριµν στε η νοµοθεσα και οι
διαδικασεr του σον αφορ τη δµευση των προϊντων του
εγκλµατοr να επιτρπουν επσηr τη δµευση περιουσιακν
στοιχεων η αξα των οποων αντιστοιχε στα εν λγω
προϊντα, τσο στιr αµιγr εθνικr διαδικασεr σο και
στιr διαδικασεr που κινθηκαν κατπιν αιτσεωr λλου
κρτουr µλουr, συµπεριλαµβανοµνων και των αιτσεων
για την εκτλεση αλλοδαπν διαταγν δµευσηr. Ωστσο,
τα κρτη µλη µπορον να αποκλεσουν τη δµευση περιουσιακν στοιχεων η αξα των οποων αντιστοιχε στα
προϊντα του εγκλµατοr σε σσονοr σηµασαr περιπτσειr. Οι ννοιεr «περιουσιακ στοιχεα», «προϊντα του
εγκλµατοr» και «δµευση» συµππτουν µε τιr οριζµενεr
στο ρθρο 1 τηr σµβασηr του 1990.
3. Κθε κρτοr µλοr µεριµν στε η νοµοθεσα και οι
διαδικασεr του να επιτρπουν τον προσδιορισµ και τον
εντοπισµ πιθανολογοµενων προϊντων του εγκλµατοr
κατπιν αιτσεωr λλου κρτουr µλουr, ταν υπρχουν
ελογεr υπνοιεr τι χει τελεστε µια αξιποινη πρξη.
Αυτ η νοµοθεσα και οι διαδικασεr καθιστον δυνατ τη
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συνδροµ σε σο το δυνατν πιο πριµο στδιο µιαr ρευναr. Προr το σκοπ αυτ, τα κρτη µλη θα προσπαθσουν
να περιορσουν τη χρησιµοποηση προαιρετικν λγων
ρνησηr σε σχση µε λλα κρτη µλη δυνµει των παραγρφων 2 και 3 του ρθρου 18 τηr σµβασηr του 1990.

ρθρο 2
1. Εντr των πλαισων τηr λειτουργαr του Ευρωπαϊκο
∆ικαστικο ∆ικτου, κθε κρτοr µλοr προετοιµζει ναν
εχρηστο οδηγ που θα περιλαµβνει πληροφορεr για τη
λψη συµβουλν, θα προβλπει τη συνδροµ που µπορε να
παρσχει για τον προσδιορισµ, εντοπισµ, δσµευση 
κατσχεση και δµευση οργνων και προϊντων του εγκλµατοr. Ο οδηγr περιλαµβνει επσηr τυχν σηµαντικοr
περιορισµοr τηr συνδροµr αυτr και τιr πληροφορεr που
θα πρπει να παρχουν τα αιτοντα κρτη.
2. Οι οδηγο που αναφρονται στην παργραφο 1 αποστλλονται στη Γενικ Γραµµατεα του Συµβουλου τηr
Ευρωπαϊκr νωσηr, στα πλασια τηr οποαr και θα µεταφρζονται στιr επσηµεr γλσσεr των Οργνων τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr. Η Γενικ Γραµµατεα διανµει τουr εν
λγω οδηγοr στα κρτη µλη, στο Ευρωπαϊκ ∆ικαστικ
∆κτυο και στην Ευρωπλ.
3. Κθε κρτοr µλοr εξασφαλζει τι ο αναφερµενοr
στην παργραφο 1 οδηγr θα εναι ενηµερωµνοr και τι
οποιεσδποτε µετατροπr θα αποστλλονται στη Γενικ
Γραµµατεα του Συµβουλου για µετφραση και διανοµ,
σµφωνα µε την παργραφο 2.

ρθρο 3
Τα κρτη µλη αποδδουν την δια προτεραιτητα σε λεr
τιr αιτσειr λλων κρατν µελν που αφορον τον προσδιορισµ, εντοπισµ, δσµευση  κατσχεση και δµευση
περιουσιακν στοιχεων, πωr ισχει για τα µτρα αυτ
στιr εθνικr διαδικασεr.

ρθρο 4
1. Τα κρτη µλη ενθαρρνουν τιr απευθεαr επαφr
µεταξ διενεργοντων ανακρσειr, ανακριτν και εισαγγελων των κρατν µελν, επωφελοµενα απ τιr υπρχουσεr
ρυθµσειr συνεργασαr, προκειµνου να εξασφαλιστε τι οι
µσω επισµων οδν αιτσειr συνδροµr δεν υποβλλονται
αδκωr. ταν µια επσηµη ατηση εναι αναγκαα, το
αιτον κρτοr µεριµν στε αυτ να εναι δεντωr προπαρασκευασµνη και να πληρο λεr τιr απαιτσειr του προr 
η ατηση κρτουr.
2.
ταν η εκτλεση µιαr ατησηr για συνδροµ δεν εναι
δυνατ µε τον τρπο που ανµενε το αιτον κρτοr, το προr
 η ατηση κρτοr καταβλλει προσπθεια στε να ικανοποισει την ατηση κατ’ εναλλακτικ τρπο, στερα απ
ενδεδειγµνη διαβολευση µε το αιτον κρτοr και µε
πλρη τρηση τηr εθνικr νοµοθεσαr και των διεθνν
υποχρεσεων.
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3. Τα κρτη µλη υποβλλουν αιτσειr συνδροµr ευθr
ωr διαπιστωθε η ακριβr φση τηr απαιτοµενηr συνδροµr και, ταν η ατηση φρει την νδειξη «επεγον» 
αναφρεται προθεσµα, εξηγον τουr λγουr του επεγοντοr
 τηr προθεσµαr.
ρθρο 5
1. Τα κρτη µλη πρττουν, ταν αυτ δεν αντιβανει
προr το δκαι τουr, ,τι εναι αναγκαο για την ελαχιστοποηση του κινδνου εξαφνισηr των περιουσιακν στοιχεων. Εν προκειµνω συµπεριλαµβνονται µτρα, ταν κρνονται αναγκαα, στε περιουσιακ στοιχεα, τα οποα
αποτελον αντικεµενο ατησηr λλου κρτουr µλουr, να
µπορον να δεσµευθον  να κατασχεθον ταχτατα, στε
να µην αποβε καρπη τυχν µεταγενστερη ατηση
δµευσηr.
2. Εφσον, στο πλασιο τηr διεκπεραωσηr µιαr ατησηr
δικαστικr συνδροµr σε µια περιοχ κρτουr µλουr διαπιστωθε τι εναι αναγκαα η διενργεια περαιτρω
ερευνν σε λλη περιοχ του, το κρτοr µλοr, εφσον
αυτ δεν αντιβανει προr το δκαι του, πρττει ,τι εναι
δυνατν προκειµνου να παρασχεθε η αναγκαα συνδροµ
χωρr να απαιτεται η προπαρασκευ ναr ατησηr.
3. Εφσον η εκτλεση αιτσεων οδηγσει στη διαπστωση τι εναι αναγκαα η διενργεια περαιτρω
ερευνν για σχετικ θµα και το αιτον κρτοr υποβλει
συµπληρωµατικ ατηση, το προr  η ατηση κρτοr πρττει παν το δυνατν, εφσον αυτ δεν αντιβανει προr το
δκαι του, για να εκτελσει ταχτατα αυτ τη συµπληρωµατικ ατηση.
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σµο, δσµευσηr  κατσχεσηr και δµευσηr περιουσιακν
στοιχεων.
3. Η Προεδρα και τα ενδιαφερµενα κρτη µλη σε
συνεργασα, κατ περπτωση, µε το Ευρωπαϊκ ∆ικαστικ
∆κτυο και την Ευρωπλ, διοργαννουν, ανλογα µε τιr
ανγκεr, σεµινρια για υπαλλλουr απ τα κρτη µλη και
λοιποr ενδιαφεροµνουr µε συναφ επαγγλµατα µε σκοπ
να προωθσουν και να αναπτξουν την καλτερη πρακτικ
και να ενθαρρνουν τη συµβαττητα των διαδικασιν.
ρθρο 7
Το Συµβολιο επανεξετζει, πριν απ το τλοr του τουr
2000, την παροσα κοιν δρση µε βση τα αποτελσµατα
τηr λειτουργαr τηr κοινr δρσηr τηr 5ηr ∆εκεµβρου 1997
για τη δηµιουργα µηχανισµο αξιολγησηr τηr εφαρµογr
και τηr υλοποησηr, σε εθνικ εππεδο, των διεθνν υποχρεσεων που χουν αναληφθε στον τοµα τηr καταπολµησηr του οργανωµνου εγκλµατοr.
ρθρο 8
1. Υπ την επιφλαξη τηr παραγρφου 2, τα κρτη µλη
πρττουν παν το δυνατν για την εφαρµογ τηr παροσαr
κοινr δρσηr, µλιr αυτ αρχσει να ισχει, και εξασφαλζουν τι το περιεχµεν τηr θα περιλθει ειr γνσιν των
οικεων εθνικν τουr αρχν και των οικεων κατ τπουr
αρχν τουr.
2. Εντr τριν ετν απ την ναρξη ισχοr τηr παροσαr
κοινr δρσηr, τα κρτη µλη υποβλλουν τιr ενδεδειγµνεr
προτσειr για την εφαρµογ του ρθρου 1, προκειµνου να
µελετηθον και, περαιτρω, να εγκριθον απ τιr αρµδιεr
αρχr.

ρθρο 6

ρθρο 9

1. Τα κρτη µλη προβλπουν τη θσπιση ρυθµσεων
στε οι δικαστικr αρχr τουr να εξοικειωθον µε την
καλτερη πρακτικ στη διεθν συνεργασα για τον προσδιορισµ, εντοπισµ, δσµευση  κατσχεση και δµευση
των οργνων και προϊντων του εγκλµατοr.

Η παροσα κοιν δρση δηµοσιεεται στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων και αρχζει να ισχει
την ηµεροµηνα τηr δηµοσευσr τηr.

2. Τα κρτη µλη διασφαλζουν τι η κατλληλη εκπαδευση, που αντικατοπτρζει την καλτερη δυνατ πρακτικ,
παρχεται σε λουr τουr διενεργοντεr ανακρσειr, ανακριτr, εισαγγελεr και λλουr υπαλλλουr τουr οποουr αφορ
η διεθνr συνεργασα σε θµατα προσδιορισµο, εντοπι-

Βρυξλλεr, 3 ∆εκεµβρου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
K. SCHLÖGL

