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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Praní peněz a související 

financování terorismu a organizované 

trestné činnosti jsou nadále závažné 

problémy na úrovni Unie, a poškozují tak 

integritu, stabilitu a pověst finančního 

sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost 

a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení těchto 

problémů i v zájmu posílení provádění 

směrnice 2015/849/EU34 je cílem této 

směrnice trestněprávní cestou proti praní 

peněz bojovat a umožnit lepší přeshraniční 

spolupráci příslušných orgánů. 

(1) Praní peněz a související 

financování terorismu a organizované 

trestné činnosti jsou nadále závažné 

problémy na úrovni Unie, a poškozují tak 

integritu, stabilitu a pověst finančního 

sektoru a ohrožují vnitřní bezpečnost 

a vnitřní trh Unie. V zájmu řešení tohoto 

naléhavého problému i v zájmu posílení 

provádění směrnice 2015/849/EU34 je 

cílem této směrnice trestněprávní cestou 

proti praní peněz bojovat a umožnit lepší 

přeshraniční spolupráci příslušných 

orgánů. 

_________________ _________________ 

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 

o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a 

o zrušení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 

2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 

73). 

34Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 

o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování 

terorismu, o změně nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a 

o zrušení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 

2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 

73). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Činnost Unie by měla i nadále brát 

v úvahu zejména doporučení Finančního 

(3) Činnost Unie by měla i nadále brát 

v úvahu zejména doporučení Finančního 
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akčního výboru (FATF) a nástroje dalších 

mezinárodních orgánů činných v boji proti 

praní peněz a financování terorismu. 

Příslušné právní akty Unie by měly být 

tam, kde je to vhodné, dále sladěny 

s mezinárodními standardy pro boj proti 

praní peněz a financování terorismu 

a šíření zbraní hromadného ničení, které 

v únoru 2012 přijal FATF (dále jen 

„revidovaná doporučení FATF“). Jako 

signatář Úmluvy Rady Evropy o praní, 

vyhledávání, zadržování a konfiskaci 

výnosů ze zločinu a o financování 

terorismu (CETS č. 198) by Unie měla 

požadavky této úmluvy provést ve svém 

právním řádu. 

akčního výboru (FATF) a nástroje dalších 

mezinárodních orgánů činných v boji proti 

praní peněz a financování terorismu. 

Příslušné právní akty Unie by měly být 

dále sladěny s mezinárodními standardy 

pro boj proti praní peněz a financování 

terorismu a šíření zbraní hromadného 

ničení, které v únoru 2012 přijal FATF 

(dále jen „revidovaná doporučení FATF“). 

Jako signatář Úmluvy Rady Evropy 

o praní, vyhledávání, zadržování 

a konfiskaci výnosů ze zločinu a 

o financování terorismu (CETS č. 198) by 

Unie měla požadavky této úmluvy 

urychleně provést ve svém právním řádu. 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) Humanitární pomoc je mimořádně 

důležitá a je koncipována tak, aby na 

globální úrovni poskytovala pomoc 

a asistenci potřebným. Opatření zaměřená 

na boj proti praní peněz, financování 

terorismu a daňovým únikům by neměla 

osobám a organizacím bránit 

v poskytování humanitární pomoci lidem 

v nouzi. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Aby mohl být boj proti praní peněz 

účinným nástrojem proti organizovanému 

zločinu, nemělo by být nutné určit 

specifika trestného činu, z něhož majetek 

pochází, natož vyžadovat dřívější nebo 

současné odsouzení za tento trestný čin. 

(9) Aby mohl být boj proti praní peněz 

účinným nástrojem proti organizovanému 

zločinu, nemělo by být nutné určit 

specifika trestného činu, z něhož majetek 

pochází, natož vyžadovat dřívější nebo 

současné odsouzení za tento trestný čin. 
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Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž 

neměla bránit pouhá skutečnost, že 

predikativní trestný čin byl spáchán 

v jiném členském státě nebo třetí zemi, 

pokud se v tomto členském státě nebo třetí 

zemi jedná o trestný čin. Členské státy 

mohou stanovit jako předběžnou 

podmínku to, aby byl predikativní trestný 

čin trestným činem podle jejich 

vnitrostátního práva, kdyby byl spáchán 

tam. 

Trestnímu stíhání praní peněz by rovněž 

neměla bránit pouhá skutečnost, že 

predikativní trestný čin byl spáchán 

v jiném členském státě nebo třetí zemi, 

pokud se v souladu s ustanoveními této 

směrnice jedná v tomto členském státě 

nebo třetí zemi o trestný čin. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Je důležité, aby informace ohledně 

skutečného vlastnictví společností, fondů 

a dalších mechanismů byly zveřejněny ve 

formátech otevřených dat s cílem zabránit 

tomu, aby se anonymní krycí společnosti 

a podobné právní subjekty využívaly 

k praní peněz za účelem financování 

teroristických činností. 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Praní peněz, korupce, nezákonné 

finanční toky, daňové úniky a vyhýbání se 

daňovým povinnostem zůstávají i nadále 

překážkou bránící v udržitelném rozvoji, 

mají neúměrný dopad na rozvojové země 

a závažným způsobem ohrožují jejich 

budoucnost. Unie, členské státy a třetí 

země nesou společně odpovědnost za 

zlepšení koordinace opatření přijímaných 

v boji proti těmto negativním a škodlivým 

praktikám a za skloubení těchto opatření 

se svými rozvojovými strategiemi 
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a politikami. 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12b) Zasílání finančních prostředků 

představuje velký přínos pro rozvoj rodin 

a komunit a stalo se de facto významným 

zdrojem externího financování rozvoje. 

Význam boje proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem je třeba uznat, nicméně 

opatření v této souvislosti by neměla 

bránit mezinárodním převodům 

finančních prostředků. Takové 

zabraňování by mohlo negativně ovlivnit 

situaci osob žijících v těchto zemích 

s ohledem na lidská práva. Je naprosto 

nezbytné, aby Unie prosazovala 

uplatňování protiteroristických politik tak, 

aby se zasílané finanční prostředky 

dostaly do správných kanálů, aby byla 

posílena oficiální infrastruktura pro 

zasílání, včetně přístupu k bankovním 

službám a přesunu těchto toků 

z neoficiálního do oficiálního sektoru, 

a přispělo se tak k prevenci teroristických 

akcí. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Trestné činy praní peněz (Netýká se českého znění.)  

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – návětí 

 



 

AD\1136496CS.docx 7/18 PE608.037v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát zajistí, že se za 

trestný čin považuje následující jednání, 

pokud je pácháno úmyslně: 

1. Každý členský stát zajistí, že se za 

trestný čin považuje následující jednání: 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přeměna nebo převod majetku 

s vědomím, že tento majetek pochází 

z trestné činnosti nebo z účasti na takové 

činnosti, za účelem zatajení nebo zastření 

nezákonného původu majetku nebo za 

účelem pomoci jakékoliv osobě, která se 

účastní páchání takové činnosti, aby se 

vyhnula právním následkům svého jednání; 

a) přeměna nebo převod majetku 

s vědomím, že tento majetek pochází 

z trestné činnosti nebo z účasti na takové 

činnosti, za účelem zatajení nebo zastření 

nezákonného původu majetku nebo za 

účelem pomoci jakékoliv osobě, která se 

účastní páchání takové činnosti i pouze 

tehdy, aby se vyhnula právním následkům 

svého jednání; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nabývání, držení nebo užívání 

majetku při vědomí, v době jeho obdržení, 

že tento majetek pochází z trestné činnosti 

nebo z účasti na takové činnosti. 

c) nabývání, držení nebo užívání 

majetku při vědomí, v okamžiku obdržení 

majetku a jeho použití při ekonomické 

nebo finanční činnosti, že tento majetek 

pochází z trestné činnosti nebo z účasti na 

takové činnosti. 

Odůvodnění 

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un 

momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in 

attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento 

del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La 

formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) 

esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora 
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non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) zda trestná činnost, ze které 

majetek pochází, byla prováděna na území 

třetí země, pokud ve smyslu vnitrostátních 

právních předpisů členského státu, který 

provádí nebo uplatňuje tento článek ve 

svém vnitrostátním právu, by v případě 

spáchání na jeho území bylo příslušné 

jednání trestným činem spadajícím do 

kategorie terorismu nebo financování 

terorismu, organizované trestné činnosti, 

korupce, obchodování s lidmi, sexuálního 

vykořisťování, zotročování, nedovoleného 

obchodování s odpady nebo s volně 

žijícími a planě rostoucími druhy nebo 

daňových trestných činů; 

Odůvodnění 

Pokud by se v případě některých trestných činů stanovila oboustranná trestnost, podpořila by 

se tím činnost pachatelů trestné činnosti nebo zločineckých skupin využívajících právní 

mezery v právních ustanoveních některých třetích zemí k tomu, aby poté své výnosy 

investovali v Evropě. Vyjmenované trestné činy jsou natolik závažné a protiprávnost příslušné 

činnosti natolik zřejmá, že skutečnost, že k nim dojde v právním prostředí, v němž nejsou jako 

trestné činy definovány, nemůže vést k uplatnění zásady „nullum crimen sine lege“ (kde není 

zákon, není zločin). 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát zajistí, že za 

jednání uvedené v článcích 3 a 4 lze uložit 

účinné, přiměřené a odrazující tresty. 

1. Každý členský stát zajistí, že za 

jednání uvedené v článcích 3 a 4 lze uložit 

nezávislé, účinné, přiměřené a odrazující 

tresty při plném dodržování základních 

práv a obecných zásad trestního práva, jež 
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chrání práva obhajoby a obviněného. 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Každý členský stát zajistí, že za 

trestné činy uvedené v článku 3, 

přinejmenším v závažných případech, lze 

uložit maximální trest odnětí svobody 

v trvání nejméně čtyř let. 

2. Každý členský stát zajistí, že za 

trestné činy uvedené v článku 3 lze uložit 

maximální trest odnětí svobody v trvání 

nejméně čtyř let. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Každý členský stát zajistí, aby 

fyzické osoby odpovědné za trestné činy 

uvedené v článcích 3 a 4, včetně případů, 

kdy jednaly prostřednictvím právnické 

osoby, byly potrestány i prostřednictvím 

následujících doplňujících sankcí, mezi 

něž patří: 

 a)  dočasný nebo trvalý zákaz 

uzavírání smluv s veřejnými orgány 

kromě smluv zaměstnaneckých; 

 b)  dočasný zákaz provozování 

obchodní činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Komise zajistí harmonizaci 

a koordinaci úrovně minimálních 

a maximálních sankcí stanovených pro 



 

PE608.037v02-00 10/18 AD\1136496CS.docx 

CS 

dané činy ve vnitrostátních právních 

předpisech jednotlivých členských států 

s ohledem na specifika právních systémů 

každého členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  2c.  Každý členský stát zajistí, aby za 

trestné činy uvedené v článku 3, pokud je 

v jejich případě přítomna jedna 

z přitěžujících okolností uvedených 

v článku 6, bylo možné uložit minimální 

trest odnětí svobody v trvání nejméně 

dvou let. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ba) peníze či majetek, jehož se praní 

peněz týká, pocházejí z teroristické 

činnosti nebo obchodování se zbraněmi, 

nebo je praní peněz spojeno 

s financováním teroristické činnosti nebo 

obchodování se zbraněmi. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  bb) majetek nebo peníze, jichž se praní 

peněz týká, dosahují či přesahují hodnotu 
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pěti set tisíc eur. 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát zajistí, že právnickou 

osobu odpovědnou za trestné činy podle 

článku 6 lze postihnout účinnými, 

přiměřenými a odrazujícími tresty, které 

zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy 

a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je: 

Každý členský stát zajistí, že při plném 

dodržování základních práv a obecných 

zásad trestního práva, jež chrání práva 

obhajoby a obviněného, lze právnickou 

osobu odpovědnou za trestné činy podle 

článku 6 postihnout účinnými, 

přiměřenými a odrazujícími tresty, které 

zahrnují pokuty trestní nebo jiné povahy 

a mohou zahrnovat i jiné tresty, jako je: 

 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  1a) trvalý zákaz uzavírat smlouvy 

s orgány veřejné správy; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Článek 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8a 

 Zabavení majetku a výnosů pocházejících 

z trestné činnosti 

 1. Každý členský stát zajistí, aby byl 

zabaven veškerý majetek a veškeré výnosy 

z trestné činnosti uvedené v článku 2, 

pokud jsou soudní orgány na základě 

okolností případu a s ohledem na 
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konkrétní skutečnosti a dostupné důkazní 

materiály, jako je např. skutečnost, že 

hodnota majetku je neúměrně vysoká ve 

srovnání se zákonnými příjmy odsouzené 

osoby, přesvědčeny, že daný majetek 

pochází z trestné činnosti, a to ve všech 

následujících případech: 

 a) došlo k trestnému činu praní peněz 

vymezenému v této směrnici, který byl 

prokázán odsouzením, které má v jednom 

z členských států platnost pravomocného 

rozsudku, nebo vzhledem k tomu, že 

odsouzení nebylo definitivní, došlo k jeho 

promlčení nebo zániku z důvodu smrti 

pachatele; nebo 

 b) trestný čin, z něhož výnosy plynou 

(předpokládaný trestný čin), byl prokázán 

odsouzením v jednom z členských států 

nebo ve třetí zemi, nebo vzhledem k tomu, 

že odsouzení nebylo definitivní, došlo 

k jeho promlčení nebo zániku z důvodu 

smrti pachatele. 

 2. Tento článek se použije bez ohledu 

na to, zda byl trestný čin praní peněz nebo 

předpokládaný trestný čin spáchán 

fyzickou nebo právnickou osobou. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ba) pachatel trestného činu má sídlo 

nebo bydliště na území uvedeného 

členského státu a není občanem jiného 

členského státu;  

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  bb) trestný čin spáchán ve prospěch 

právnické osoby usazené na jeho území; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b c (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  bc) majetek, jenž je předmětem praní 

peněz, nebo výnosy získané na základě 

praní peněz se nacházejí na jeho území 

nebo v jeho soudní příslušnosti. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b d (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  bd) pachatel byl zatčen na jeho území. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Článek 9 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 9a 

 Soudní příslušnost více členských států 

 1. S cílem usnadnit spolupráci svých 

soudních orgánů a koordinovat jejich 

činnost zajistí členské státy zlepšení 

přeshraniční spolupráce a výměny 

informací, a to i prostřednictvím 

Eurojustu.  
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 2.  Každý členský stát přijímá právní 

předpisy tak, aby mohl účinně a rychle 

řešit jakékoli pozitivní nebo negativní 

konflikty jurisdikcí. Spadá-li trestný čin 

do soudní příslušnosti více členských států 

a může-li být ve více členských státech 

stíhán na základě stejných skutečností, 

dotyčné členské státy společně rozhodnou, 

který z nich bude soudně příslušný, aby se 

soudní řízení pokud možno soustředilo 

v daném členském státě.  

 Mezi členské státy uvedené v prvním 

pododstavci patří všechny členské státy, 

jejichž soudní příslušnost je v souladu 

s článkem 9 nebo které svou soudní 

příslušnost stanovily v souladu s tímto 

článkem. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Článek 9 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 9b 

 Navrácení nezákonně získaných 

finančních prostředků a aktiv do země 

původu 

 Členské státy přijmou veškerá opatření 

nutná pro navrácení finančních 

prostředků a aktiv pocházejících 

z nezákonné činnosti nebo s touto činností 

spojených do třetí země jejich původu. 

Tyto finanční prostředky a aktiva jsou 

navraceny do rozvojových zemí jejich 

původu, pokud jsou použity na:  

 a) zlepšení životních podmínek 

obyvatelstva těchto zemí, zejména těch 

nejzranitelnějších osob na jejich území, 

 a) posílení právního státu v těchto 

zemích s cílem přispět k boji proti praní 

peněz, proti financování terorismu 

a dalším trestným činům.  
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý členský stát zajistí, aby osoby, 

jednotky nebo služby odpovědné za 

vyšetřování nebo trestní stíhání trestných 

činů uvedených v článcích 3 a 4 měly 

k dispozici účinné prostředky vyšetřování, 

jako jsou prostředky používané v boji proti 

organizované trestné činnosti nebo jiných 

závažných trestných činů.  

Každý členský stát zajistí, aby osoby, 

jednotky nebo služby odpovědné za 

vyšetřování nebo trestní stíhání trestných 

činů uvedených v článcích 3 a 4 měly 

k dispozici účinné prostředky vyšetřování, 

jako jsou prostředky používané v boji proti 

organizované trestné činnosti nebo jiných 

závažných trestných činů; k těmto 

prostředkům patří náležité zdroje, 

personál a zvláštní a cílený výcvik. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Článek 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 10a 

 Spolupráce mezi členskými státy a s Unií 

a se třetími zeměmi 

 1.  Každý členský stát přijímá účinná 

opatření na zlepšení koordinace, výměny 

informací a přeshraniční spolupráce mezi 

členskými státy a s Unií s cílem zabránit 

regulatorní arbitráži, posílit dialog 

a spolupráci se třetími zeměmi, včetně 

rozvoje účinné komunikace, a potírat 

praní peněz. 

 2. Členské státy posílí spolupráci se 

třetími zeměmi zejména v zájmu podpory 

osvědčených postupů, které mají posílit 

jejich finanční systémy. Členské státy 

prosazují reformy za účelem zavedení 

účinných opatření a mechanismů 

k potírání praní peněz a k navázání 

účinné mezinárodní spolupráce v otázce 

praní peněz, a to v souladu se zásadou 
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loajální spolupráce.  

 3. Komise zváží způsoby, jakými by 

bylo možné prohloubit mezinárodní 

spolupráci a podpořit rozvojové země na 

základě účinných opatření a zejména 

programů technické pomoci, aby 

rozvojové země mohly posílit své 

administrativní a soudní systémy, 

a účinněji tak bojovat proti praní peněz. 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy uvedou v platnost právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději do [24 

měsíců od jejího přijetí]. Neprodleně sdělí 

Komisi znění těchto předpisů. 

Členské státy uvedou v platnost právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději do [12 

měsíců od jejího přijetí]. Neprodleně sdělí 

Komisi znění těchto předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise do [24 měsíců po uplynutí lhůty 

pro provedení směrnice] předloží zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě, v níž 

posoudí, do jaké míry členské státy přijaly 

opatření nezbytná pro dosažení souladu 

s touto směrnicí. 

Komise do [12 měsíců po uplynutí lhůty 

pro provedení směrnice] předloží zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě, v níž 

posoudí, do jaké míry členské státy přijaly 

opatření nezbytná pro dosažení souladu 

s touto směrnicí. 
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