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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Hospodářský a měnový výbor a Výbor pro občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně příslušné výbory, aby zohlednily následující 

pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) K doplnění činnosti zaměřené 

na boj proti praní peněz a financování 

terorismu prostřednictvím finančního 

systému by se měly tam, kde je to možné, 

využívat politiky a opatření v ostatních 

příslušných oblastech pravomoci Unie, 

například v oblasti mezinárodního 

obchodu a rozvojové spolupráce. Tyto 

politiky a opatření by měly doplňovat 

ostatní politické cíle Unie, nikoli je 

podrývat. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) K praní peněz a daňovým únikům 

dochází stále častěji prostřednictvím 

obchodních transakcí, a to manipulací 

ceny, kvantity nebo kvality. Finanční 

a daňová transparentnost je hlavní 

prioritou obchodní politiky Unie, a proto 

by zemím tolerujícím praní peněz 

a daňové úniky neměla být poskytnuta 

žádná obchodní výsada v rámci Unie. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 b (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10b) V souladu se strategií „Obchod pro 

všechny“ by se měla přijmout další účinná 

opatření týkající se obchodu se službami, 

aby se předešlo jeho používání 

na nezákonné finanční toky, přičemž je 

třeba mít na paměti, že volný obchod 

se zbožím a službami s rozvojovými 

zeměmi zvyšuje hrozbu praní peněz a že 

objem obchodu Unie se službami 

s daňovými ráji je šestkrát vyšší než se 

srovnatelnými zeměmi, zatímco v případě 

obchodu se zbožím žádné takové rozdíly 

neexistují. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10c) Komise by měla během roku 

po vstupu této směrnice v platnost 

předložit členským státům zprávu 

o případných nedostatcích v kapitolách 

o finančních službách a usazování 

v obchodních dohodách EU s třetími 

zeměmi, které jsou již v platnosti, zvláště 

pokud jde o definici investic a usazování, 

rozsah a stanovené lhůty obezřetnostního 

vynětí, existenci či neexistenci stropů 

pro převod peněz mezi stranami 

obchodních dohod, měny povolené pro 

tento převod, potvrzení bankovního 

tajemství a existenci ustanovení o výměně 

údajů. 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 d (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10d) Liberalizace finančních služeb by 

měla podléhat lepší kontrole a analýze ex-

ante příslušnými orgány. Vzhledem 

k exponenciální inovaci finančnictví by se 

mělo začlenění finančních služeb 

do obchodních dohod a partnerství Unie 

zakládat na pozitivních seznamech. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10e) Kapitoly o finančních službách 

a usazování v budoucích obchodních 

dohodách by měly obsahovat přesnou 

definici investice, aby byly vyloučeny 

produkty, které mají vysoký potenciál být 

nositeli nehlášených peněz; zajistit 

zavedení veřejných rejstříků posledního 

skutečného vlastnictví společností, trustů 

a podobných právních uspořádání 

vytvořených, spravovaných nebo 

provozovaných na územích, která 

obchodní dohoda pokrývá; zahrnout 

ujednání o spolupráci při kontrole 

finančních toků a zrušení bankovního 

tajemství, v souladu s pravidly pro 

ochranu údajů a standardy pro veřejně 

přístupné údaje; rozšířit oblast působnosti 

a stanovené lhůty pro obezřetnostní vynětí 

nad rámec „nerovnováhy nezbytných 

plateb“ a nahradit závazky „maximální 

snahy“ kogentními ustanoveními. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 
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Bod odůvodnění 37 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37a) Klíčové normy v oblasti 

transparentnosti by měly být závazné 

a jednání a opětovná jednání 

o obchodních dohodách a partnerstvích 

Unie by se měla jimi řídit. Obchodní 

partneři by měli ztratit výhody udělené 

v rámci obchodních dohod s Unií, jestliže 

nedodržují příslušné mezinárodní normy, 

jako je například společný standard 

OECD pro oznamování, akční plán 

OECD v oblasti eroze základu daně 

a přesouvání zisku, centrální registr 

skutečného vlastnictví a doporučení 

Finančního akčního výboru (FATF). 

V rámci provádění akčního plánu OECD 

v oblasti eroze základu daně a přesouvání 

zisku je zásadní plně uplatňovat systém 

podávání zpráv podle jednotlivých zemí 

na nadnárodní podniky. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37b) Analýzy o dopadech obchodu 

na udržitelný rozvoj by měly obsahovat 

přesné informace o výkonnosti dotčené 

třetí země nebo zemí z tohoto hlediska, 

také pokud jde o provádění příslušných 

právních předpisů. Stěžejním prvkem 

dvoustranných dohod s třetími zeměmi 

by mělo být posílení ustanovení o řádné 

zprávě v těchto dohodách, a to i tehdy, kdy 

nejsou daná ustanovení závazná. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 c (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37c) Pokud existují nebo se sjednávají 

obchodní dohody s rozvojovými zeměmi, 

musí být jako součást dohody vyčleněny 

dostatečné finanční prostředky, a to 

na vytvoření technických, lidských 

a institucionálních kapacit nezbytných 

pro splnění výše uvedených požadavků. 

Výroční zprávy o provádění obchodních 

dohod, jež Unie uzavřela s třetími zeměmi, 

by měly mít zvláštní oddíl týkající se 

finančních služeb a usazování 

a obsahovat ověřitelné informace 

o souladu s výše uvedenými požadavky. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový) 

Směrnice 2015/849/EU 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. e 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 -1) V článku 2 se odst. 1 bod 3 písm. e) 

nahrazuje tímto: 

e) další osoby obchodující se zbožím, 

pokud jsou platby v částce 10 000 EUR 

nebo vyšší prováděny nebo přijímány 

v hotovosti, ať již je tato transakce 

prováděna jako jediná operace, nebo jako 

několik operací, které se zdají být spojeny; 

e) další osoby obchodující se zbožím 

nebo službami, pokud jsou platby v částce 

10 000 EUR nebo vyšší prováděny nebo 

přijímány v hotovosti, ať již je tato 

transakce prováděna jako jediná operace, 

nebo jako několik operací, které se zdají 

být spojeny; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový) 

Směrnice 2015/849/EU 

Čl. 11 – písm. c 
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Původní znění Pozměňovací návrh 

 2a) V článku 11 se písmeno c) 

nahrazuje tímto: 

c) v případě osob obchodujících se 

zbožím při provádění příležitostné 

transakce v hotovosti ve výši 10 000 EUR 

nebo více, ať již je tato transakce 

prováděna jako jediná operace, nebo jako 

několik operací, které se zdají být spojeny; 

c) v případě osob obchodujících se 

zbožím nebo službami při provádění 

příležitostné transakce v hotovosti ve výši 

10 000 EUR nebo více, ať již je tato 

transakce prováděna jako jediná operace, 

nebo jako několik operací, které se zdají 

být spojeny; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Směrnice (EU) 2015/849  

Čl. 18 a – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Co se týká transakcí, na nichž se 

podílejí vysoce rizikové třetí země, členské 

státy vyžadují, aby při jednání s fyzickými 

nebo právnickými osobami usazenými 

v třetích zemích, které byly označeny za 

vysoce rizikové třetí země podle čl. 9 

odst. 2, uplatňovaly povinné osoby 

přinejmenším všechna níže uvedená 

opatření zesílené hloubkové kontroly 

klienta: 

 Co se týká transakcí, včetně 

obchodních transakcí, na nichž se podílejí 

vysoce rizikové třetí země, členské státy 

vyžadují, aby při jednání s fyzickými nebo 

právnickými osobami usazenými v třetích 

zemích, které byly označeny za vysoce 

rizikové třetí země podle čl. 9 odst. 2, 

uplatňovaly povinné osoby přinejmenším 

všechna níže uvedená opatření zesílené 

hloubkové kontroly klienta: 
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