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Ukraina: Komisja proponuje przepisy dotyczące zamrażania i konfiskaty
aktywów oligarchów, którzy naruszają środki ograniczające oraz
przestępców

Komisja
Europejska
zaproponowała
25
maja
dopisanie
naruszania
unijnych środków ograniczających do wykazu przestępstw unijnych
. Komisja proponuje również nowe, zaostrzone przepisy dotyczące
odzyskiwania i konfiskaty mienia, co również pomoże we wdrażaniu
unijnych środków ograniczających.
W obliczu trwającej agresji Rosji na Ukrainę niezwykle istotne jest,
aby unijne środki ograniczające były w pełni wdrażane. Ich naruszanie
nie
może
się
nikomu
opłacać.
Celem
przedstawionych
dzisiaj
wniosków
jest
zapewnienie
w
przyszłości
skutecznej
konfiskaty
aktywów
osób
fizycznych
i
podmiotów,
które
naruszają
środki
ograniczające.
Wspomniane
wnioski
wpisują
się
w
kontekst
utworzonej przez Komisję w marcu grupy zadaniowej „Freeze and Seize”.
Uznanie naruszania unijnych środków ograniczających za przestępstwo
unijne
Po pierwsze, Komisja Europejska proponuje dopisanie naruszania
unijnych środków ograniczających do wykazu przestępstw unijnych.
Pozwoli to na stworzenie wspólnego standardu w kwestii przestępstw
oraz kar na terenie całej UE. Te wspólne unijne zasady ułatwiłyby z
kolei prowadzenie postępowań przygotowawczych w przypadkach naruszenia
środków ograniczających we wszystkich państwach członkowskich, a
następnie wnoszenie oskarżenia i nakładanie kar.
Zaostrzenie przepisów unijnych dotyczących odzyskiwania i konfiskaty
mienia poprzez rozszerzenie na unijne środki ograniczające.
Po drugie, Komisja przedstawia wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie
odzyskiwania i konfiskaty mienia. Jej głównym celem jest zapewnienie,
by przestępstwa nie były opłacalne, poprzez pozbawienie przestępców
nieuczciwie uzyskanych korzyści oraz ograniczenie ich zdolności do
popełniania kolejnych przestępstw. Zaproponowane przepisy będą miały
również zastosowanie do naruszania środków ograniczających, co pozwoli
zapewnić skuteczne śledzenie, zamrażanie i konfiskowanie dochodów
uzyskanych w drodze naruszania środków ograniczających, jak i
zarządzanie takimi dochodami.
Przedstawiony wniosek uaktualnia unijne przepisy dotyczące
odzyskiwania mienia m.in. poprzez:
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• rozszerzenie mandatu biur ds. odzyskiwania mienia, tak by mogły one
szybko śledzić i identyfikować aktywa osób fizycznych i podmiotów
objętych unijnymi środkami ograniczającymi. Uprawnienia te będą miały
również zastosowanie do mienia pochodzącego z przestępstwa i będą
obejmowały natychmiastowe zabezpieczenie mienia w przypadku, gdy
istnieje ryzyko, że mogłoby ono zniknąć;
• poszerzenie puli przestępstw, w przypadku których możliwa jest
konfiskata mienia, w tym o naruszenie unijnych środków ograniczających
– po przyjęciu wniosku Komisji w sprawie rozszerzenia wykazu
przestępstw unijnych;
• utworzenie biur ds. odzyskiwania mienia we wszystkich państwach
członkowskich UE w celu zadbania o to, by zabezpieczone mienie nie
straciło na wartości oraz umożliwienie sprzedaży zabezpieczonego
mienia, które mogłoby w łatwy sposób ulec amortyzacji lub które jest
kosztowne w utrzymaniu.
Źródło i więcej informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_22_3264
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