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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Z najnovších údajov z výskumov vyplýva, že čierny trh v Európskej únii generuje približne 

110 miliárd EUR, resp. v roku 2010 to bolo asi 1 % HDP EÚ v roku 2010. Konfiškácia 

príjmov z trestnej činnosti a zabezpečenie toho, aby „sa zločin nevyplácal“, preto predstavuje 

veľmi účinný mechanizmus na boj proti trestnej činnosti. Zhabanie majetku pochádzajúceho z 

trestnej činnosti je zamerané na predchádzanie trestnej činnosti vrátane organizovanej trestnej 

činnosti a boj proti nej, ako aj na zabezpečenie kompenzácie pre obete a poskytuje dodatočné 

finančné prostriedky, ktoré možno investovať späť do činností v oblasti presadzovania práva 

alebo ďalších iniciatív na predchádzanie trestnej činnosti. 

Aj keď sú štatistické údaje dostupné v obmedzenej miere, množstvo peňazí vymožených v 

rámci EÚ z príjmov z trestnej činnosti však v súčasnosti predstavuje len malú časť: 

nekonfiškovaných je až 98,9 % odhadovaných príjmov z trestnej činnosti, čo je suma, ktorú 

majú páchatelia trestnej činnosti naďalej k dispozícii. Na konfiškovanie majetku z trestnej 

činnosti vo väčšom rozsahu je potrebný fungujúci režim jeho vymáhania. K tomu patrí aj 

účinný rámec pre vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 

aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Medzi najúčinnejšie prostriedky 

boja proti trestnej činnosti patrí zaistenie a 

konfiškácia prostriedkov a príjmov z 

trestnej činnosti. Európska únia je 

odhodlaná zabezpečiť účinnejšiu 

identifikáciu, konfiškáciu a opätovné 

využitie majetku pochádzajúceho z trestnej 

činnosti24. 

(3) Medzi najúčinnejšie prostriedky 

boja proti trestnej činnosti, porušovaniu 

právnych predpisov, najmä zo strany 

páchateľov organizovanej trestnej 

činnosti, a terorizmu patrí zaistenie a 

konfiškácia prostriedkov a príjmov z 

trestnej činnosti, keďže zbavujú 

páchateľov trestnej činnosti ziskov z ich 

nezákonných činností a zabraňujú 

teroristom v organizovaní útoku.  

Európska únia je odhodlaná zabezpečiť 

účinnejšiu identifikáciu, konfiškáciu a 

opätovné využitie majetku pochádzajúceho 
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z trestnej činnosti24. Konfiškovaný majetok 

z trestnej činnosti sa môže presmerovať 

na presadzovanie práva, prevenciu 

trestnej činnosti alebo odškodnenie obetí.  

_________________ _________________ 

24„Štokholmský program – otvorená a 

bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a 

chráni ich“, Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1. 

24„Štokholmský program – otvorená a 

bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a 

chráni ich“, Ú. v. EÚ C 115, 4.5.2010, s. 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Keďže trestná činnosť je v 

mnohých prípadoch svojou povahou 

nadnárodná, účinná cezhraničná spolupráca 

je nevyhnutná pre zhabanie a 

skonfiškovanie príjmov z trestnej činnosti a 

prostriedkov na jej páchanie. 

(4) Keďže trestná činnosť je v 

mnohých prípadoch svojou povahou 

nadnárodná, účinná cezhraničná spolupráca 

je nevyhnutná pre zhabanie a 

skonfiškovanie príjmov z trestnej činnosti a 

prostriedkov na jej páchanie. Lepšiu 

spoluprácu zahŕňajúcu členské štáty a 

tretie krajiny možno dosiahnuť 

prostredníctvom rozhodných, rýchlych a 

koordinovaných opatrení zameraných na 

modernizáciu a vykonávanie príslušných 

právnych aktov Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Nezákonné príjmy z trestnej 

činnosti páchanej zločineckými 

organizáciami sa vo veľkej miere 

prepierajú v legálnom európskom 

hospodárstve. Takýto kapitál po 

opätovnom investovaní do legálneho 

hospodárstva predstavuje vážne ohrozenie 

slobody podnikania a hospodárskej 

súťaže, pretože má vážny rušivý vplyv. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7b) Organizovaná trestná činnosť, 

korupcia a pranie špinavých peňazí 

predstavujú vážnu hrozbu pre 

hospodárstvo EÚ, lebo značne znižujú 

daňové príjmy členských štátov a Únie 

ako celku, a tiež hrozbu pre zodpovednosť 

spojenú s projektmi financovanými 

Úniou, keďže zločinecké skupiny pôsobia 

v rôznych sektoroch, z ktorých mnohé 

podliehajú vládnej kontrole; 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V záujme zabezpečenia účinného 

vzájomného uznávania príkazov na 

zaistenie a konfiškáciu by pravidlá 

uznávania a vykonávania týchto príkazov 

mali byť stanovené v právne záväznom a 

priamo uplatniteľnom právnom akte Únie. 

(11) V záujme zabezpečenia účinného 

vzájomného uznávania príkazov na 

zaistenie a konfiškáciu by pravidlá 

uznávania a vykonávania týchto príkazov 

mali byť stanovené v právne záväznom a 

priamo uplatniteľnom právnom akte Únie, 

ktorý bude mať širší rozsah pôsobnosti 

než iné právne akty doposiaľ a bude 

obsahovať jasné ustanovenia určené na 

vydávanie príkazov na zaistenie a 

konfiškáciu majetku. Jedným spoločným 

nástrojom na vzájomné uznávanie jednak 

príkazov na zaistenie, jednak príkazov na 

konfiškáciu, ktorý bude obsahovať 

štandardné osvedčenie a formulár, ako aj 

priamo uplatniteľné pravidlá a lehoty, sa 

zabezpečí, že príkazy sa budú v rámci 

Únie uznávať a vykonávať bez zdržania. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Je dôležité uľahčiť vzájomné 

uznávanie a vykonávanie príkazov na 

zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením 

pravidiel, podľa ktorých bude členský štát 

povinný uznať a vykonať na svojom území 

príkazy na zaistenie a konfiškáciu vydané 

iným členským štátom v rámci trestného 

konania. 

(12) Je dôležité uľahčiť vzájomné 

uznávanie a vykonávanie príkazov na 

zaistenie a konfiškáciu majetku stanovením 

pravidiel, podľa ktorých bude členský štát 

povinný bez zbytočného odkladu či 

dodatočných formálnych náležitostíuznať 

a vykonať na svojom území príkazy na 

zaistenie a konfiškáciu vydané iným 

členským štátom v rámci trestného 

konania. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Týmto nariadením nie je dotknutá 

povinnosť rešpektovať základné práva a 

základné právne zásady zakotvené v článku 

6 ZEÚ. 

(16) (Netýka sa slovenskej verzie.) 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Toto nariadenie rešpektuje základné 

práva a dodržiava zásady uznané v Charte 

základných práv Európskej únie (ďalej len 

„charta“) a v Európskom dohovore o 

ochrane ľudských práv a základných 

slobôd (EDĽP). Toto nariadenie by sa malo 

uplatňovať v súlade s týmito právami a 

zásadami. 

(17) Toto nariadenie rešpektuje základné 

a procedurálne práva a dodržiava 

relevantné zásady uznané v Charte 

základných práv Európskej únie (ďalej len 

„charta“) a v Európskom dohovore o 

ochrane ľudských práv a základných 

slobôd (EDĽP). Toto nariadenie by sa malo 

uplatňovať v súlade s týmito právami a 

zásadami. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Pri uplatňovaní tohto nariadenia 

by sa mali zohľadňovať smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2010/64/EÚ30, 2012/13/EÚ31 , 

2013/48/EÚ32 , 2016/34333 , 2016/80034  a 

2016/191935 , ktoré sa týkajú procesných 

práv v trestnom konaní. 

(18) Toto nariadenie by sa malo 

uplatňovať v súlade so smernicami 
Európskeho parlamentu a Rady 

2010/64/EÚ30, 2012/13/EÚ31 , 

2013/48/EÚ32 , 2016/34333 , 2016/80034  a 

2016/191935 , ktoré sa týkajú procesných 

práv v trestnom konaní. 

_________________ _________________ 

30 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o 

práve na tlmočenie a preklad v trestnom 

konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1). 

30 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o 

práve na tlmočenie a preklad v trestnom 

konaní (Ú. v. EÚ L 280, 26.10.2010, s. 1). 

31 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve 

na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ 

L 142, 1.6.2012, s. 1). 

31 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve 

na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ 

L 142, 1.6.2012, s. 1). 

32 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o 

práve na prístup k obhajcovi v trestnom 

konaní a v konaní o európskom zatykači a 

o práve na informovanie tretej osoby po 

pozbavení osobnej slobody a na 

komunikáciu s tretími osobami a s 

konzulárnymi úradmi po pozbavení 

osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 

6.11.2013, s. 1). 

32 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2013/48/EÚ z 22. októbra 2013 o 

práve na prístup k obhajcovi v trestnom 

konaní a v konaní o európskom zatykači a 

o práve na informovanie tretej osoby po 

pozbavení osobnej slobody a na 

komunikáciu s tretími osobami a s 

konzulárnymi úradmi po pozbavení 

osobnej slobody (Ú. v. EÚ L 294, 

6.11.2013, s. 1). 

33 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o 

posilnení určitých aspektov prezumpcie 

neviny a práva byť prítomný na konaní 

pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 

65, 11.3.2016, s. 1). 

33 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o 

posilnení určitých aspektov prezumpcie 

neviny a práva byť prítomný na konaní 

pred súdom v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 

65, 11.3.2016, s. 1). 

34 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o 

procesných zárukách pre deti, ktoré sú 

podozrivými alebo obvinenými osobami v 

trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 

21.5.2016, s. 1). 

34 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o 

procesných zárukách pre deti, ktoré sú 

podozrivými alebo obvinenými osobami v 

trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 

21.5.2016, s. 1). 

35 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o 

právnej pomoci pre podozrivé a obvinené 

35 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o 

právnej pomoci pre podozrivé a obvinené 
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osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané 

osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. 

v. EÚ L 297, 4.11.2016, s.1) 

osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané 

osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. 

v. EÚ L 297, 4.11.2016, s.1) 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Vykonávajúci orgán by mal uznať 

príkaz na konfiškáciu bez ďalších 

formálnych náležitostí a prijať opatrenia 

potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o 

uznaní a vykonaní príkazu na konfiškáciu 

by sa malo prijať – a konfiškácia by sa 

mala vykonať – rovnako rýchlo a prioritne 

ako v podobnom vnútroštátnom prípade. 

Lehoty by sa mali stanoviť s cieľom 

zabezpečiť rýchle a účinné prijatie 

rozhodnutia a vykonanie príkazu na 

konfiškáciu. 

(22) Vykonávajúci orgán by mal uznať 

príkaz na konfiškáciu bez ďalších 

formálnych náležitostí alebo zbytočného 

odkladu a prijať opatrenia potrebné na jeho 

vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a 

vykonaní príkazu na konfiškáciu by sa 

malo prijať bez zbytočného odkladu a 

konfiškácia by sa mala vykonať rovnako 

rýchlo a prioritne ako v podobnom 

vnútroštátnom prípade. V tomto nariadení 

by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých 

treba dokončiť jednotlivé etapy postupu, s 

cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie 

rozhodnutia a vykonanie príkazu na 

konfiškáciu. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Vykonávajúci orgán by mal uznať 

príkaz na zaistenie bez ďalších formálnych 

náležitostí a bezodkladne prijať opatrenia 

potrebné na jeho vykonanie. Rozhodnutie o 

uznaní a vykonaní príkazu na zaistenie by 

sa malo prijať – a zaistenie by sa malo 

vykonať – rovnako rýchlo a prioritne ako v 

podobnom vnútroštátnom prípade. Lehoty 

by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť 

rýchle a účinné prijatie rozhodnutia a 

vykonanie príkazu na zaistenie. 

(24) Vykonávajúci orgán by mal uznať 

príkaz na zaistenie bez ďalších formálnych 

náležitostí alebo zbytočného odkladu a 

bezodkladne prijať opatrenia potrebné na 

jeho vykonanie. Rozhodnutie o uznaní a 

vykonaní príkazu na zaistenie by sa malo 

prijať bez zbytočného odkladu a zaistenie 

by sa malo vykonať rovnako rýchlo a 

prioritne ako v podobnom vnútroštátnom 

prípade. V tomto nariadení by sa mali 

stanoviť pevné lehoty, v rámci ktorých 

treba dokončiť jednotlivé etapy postupu, s 

cieľom zabezpečiť rýchle a účinné prijatie 
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rozhodnutia a vykonanie príkazu na 

zaistenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Uznanie a vykonanie príkazu na 

zaistenie alebo príkazu na konfiškáciu by 

sa nemalo odmietnuť z iných dôvodov než 

tých, ktoré sú uvedené v tomto nariadení. 

Vykonávajúci orgán by mal mať najmä 

možnosť neuznať a nevykonať príkaz na 

konfiškáciu na základe zásady ne bis in 

idem, na základe práv akejkoľvek 

zainteresovanej strany alebo práva byť 

prítomný na súdnom konaní. 

(26) Zamietnuť uznanie a vykonanie 

príkazu na zaistenie alebo príkazu na 

konfiškáciu by malo byť možné iba z 

dôvodov, ktoré sú uvedené v tomto 

nariadení. Vykonávajúci orgán sa môže 

rozhodnúť neuznať a nevykonať príkaz na 

konfiškáciu na základe zásady ne bis in 

idem, na základe práv akejkoľvek 

zainteresovanej strany alebo práva byť 

prítomný na súdnom konaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Pred uskutočnením rozhodnutia o 

uplatnení dôvodu neuznania a nevykonania 

by sa vykonávajúci orgán mal poradiť s 

vydávajúcim orgánom s cieľom získať 

akékoľvek potrebné doplňujúce 

informácie. 

(27) Pred uskutočnením rozhodnutia o 

uplatnení dôvodu neuznania a nevykonania 

by sa vykonávajúci orgán mal bez 

akéhokoľvek zbytočného zdržania poradiť 

s vydávajúcim orgánom s cieľom získať 

akékoľvek potrebné doplňujúce 

informácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Vydávajúci orgán by mal byť 

bezodkladne informovaný o nemožnosti 

vykonať príkaz. Takáto nemožnosť 

(29) Vydávajúci orgán by mal byť bez 

zbytočného odkladu informovaný o 

dôvodoch, pre ktoré nemožno vykonať 
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vykonať príkaz môže byť spôsobená tým, 

že majetok už bol skonfiškovaný, zmizol, 

bol zničený, nemožno ho nájsť na mieste, 

ktoré uviedol vydávajúci organ, alebo 

miesto, kde sa má majetok nachádzať, 

nebolo uvedené dostatočne presne. 

príkaz. Takáto nemožnosť vykonať príkaz 

môže byť spôsobená tým, že majetok už 

bol skonfiškovaný, zmizol, nemožno ho 

nájsť na mieste, ktoré uviedol vydávajúci 

orgán, alebo miesto, kde sa má majetok 

nachádzať, nebolo uvedené dostatočne 

presne. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (29 a) Ak existujú pochybnosti, pokiaľ 

ide o miesto, kde sa nachádza majetok, 

ktorý je predmetom príkazu na 

konfiškáciu, členské štáty by mali využiť 

všetky dostupné prostriedky, aby zistili 

správne miesto, kde sa tento majetok 

nachádza, pričom by mali využiť aj všetky 

dostupné informačné systémy. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Správne praktické vykonávanie 

nariadenia predpokladá úzku komunikáciu 

medzi príslušnými zúčastnenými 

vnútroštátnymi orgánmi najmä v prípadoch 

súčasného výkonu príkazu na konfiškáciu 

vo viac ako jednom členskom štáte. 

Príslušné vnútroštátne orgány by sa preto 

mali navzájom radiť vždy, keď je to 

potrebné. 

(31) Správne praktické vykonávanie 

nariadenia predpokladá úzku komunikáciu 

a optimálnu spoluprácu medzi 

príslušnými zúčastnenými vnútroštátnymi 

orgánmi najmä v prípadoch súčasného 

výkonu príkazu na zaistenie alebo 

konfiškáciu vo viac ako jednom členskom 

štáte. Príslušné vnútroštátne orgány by 

preto mali spoločne konzultovať a mali by 

využívať moderné komunikačné 

technológie akceptované podľa 

procesných pravidiel dotknutých 

členských štátov. 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 34 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) Ktorákoľvek zainteresovaná strana 

vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej 

viere by mala mať k dispozícii opravné 

prostriedky proti uznaniu a vykonaniu 

príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu na 

účely ochrany jej práv, vrátane účinnej 

možnosti napadnúť príkaz na súde alebo 

domáhať sa titulu vlastníckeho alebo iného 

majetkového práva v súlade so smernicou 

2014/42/EÚ. Žaloba by sa mala podať na 

súd vo vykonávajúcom štáte. 

(34) Ktorákoľvek zainteresovaná strana 

vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej 

viere by mala mať k dispozícii opravné 

prostriedky proti uznaniu a vykonaniu 

príkazu na zaistenie alebo konfiškáciu na 

účely ochrany jej práv, vrátane práva na 

prístup k spisu a účinnej možnosti 

napadnúť príkaz na súde alebo domáhať sa 

titulu vlastníckeho alebo iného 

majetkového práva v súlade so smernicou 

2014/42/EÚ.  Žaloba by sa mala podať na 

súd vo vykonávajúcom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

pravidlá, podľa ktorých členský štát uzná a 

vykoná na svojom území príkaz na 

zaistenie alebo konfiškáciu vydaný iným 

členským štátom v rámci trestného 

konania. 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 

pravidlá a podmienky, podľa ktorých 

členský štát uzná a vykoná na svojom 

území príkaz na zaistenie alebo konfiškáciu 

vydaný iným členským štátom v rámci 

trestného konania. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Týmto nariadením nie je dotknutá 

povinnosť rešpektovať základné práva a 

právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ. 

2. Týmto nariadením nie je dotknutá 

povinnosť rešpektovať základné práva 

a základné právne zásady zakotvené 

v článku 6 ZEÚ a v Charte základných 

práv Európskej únie. Každá konfiškácia, 

ktorá sa nezakladá na obvinení, musí byť 
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v súlade s procesnými zárukami 

uvedenými v článku 6 Európskeho 

dohovoru o ľudských právach a v 

článku 8 smernice 2014/42/EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) „majetok“ je majetok akéhokoľvek 

druhu bez ohľadu na to, či je hmotný alebo 

nehmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný, a 

právne listiny alebo nástroje, ktoré 

potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo k 

tomuto majetku, o ktorom sa vydávajúci 

orgán domnieva, že: 

(3) „majetok“ sú peniaze alebo 

majetok akéhokoľvek druhu bez ohľadu na 

to, či je hmotný alebo nehmotný, hnuteľný 

alebo nehnuteľný, ako aj obmedzené 

vlastnícke práva a právne listiny alebo 

nástroje v akejkoľvek podobe, aj 

v elektronickej alebo digitálnej, ktoré 

potvrdzujú vlastnícke alebo iné právo 

k tomuto majetku, o ktorom sa vydávajúci 

orgán domnieva, že: 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Vydávajúci orgán zašle príkaz na 

konfiškáciu alebo jeho overenú kópiu spolu 

s osvedčením stanoveným v článku 7 

priamo vykonávajúcemu orgánu alebo 

prípadne ústrednému orgánu uvedenému v 

článku 27 ods. 2 akýmkoľvek spôsobom, 

ktorý umožňuje vyhotovenie písomného 

záznamu, za podmienok, ktoré 

vykonávajúcemu orgánu umožnia potvrdiť 

jeho pravosť. 

(Netýka sa slovenskej verzie.)   

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa uplatňuje písmeno b), vydávajúci 

orgán informuje čo najskôr vykonávajúci 

orgán o tom, či uvedené riziko pominulo. 

Ak sa uplatňuje písmeno b), vydávajúci 

orgán bez zbytočného odkladu informuje 

vykonávajúci orgán o tom, či uvedené 

riziko pominulo. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Vydávajúci orgán vyplní 

osvedčenie uvedené v prílohe I, podpíše ho 

a osvedčí presnosť a správnosť jeho 

obsahu. 

1. Vydávajúci orgán bez zbytočného 

odkladu vyplní osvedčenie uvedené v 

prílohe I, podpíše ho a osvedčí presnosť a 

správnosť jeho obsahu. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Vydávajúci orgán preloží 

osvedčenie do úradného jazyka 

vykonávajúceho štátu alebo do 

ktoréhokoľvek iného jazyka, ktorý 

predmetný členský štát uviedol v súlade s 

odsekom 3. 

2. Vydávajúci orgán bez zbytočného 

odkladu preloží osvedčenie do úradného 

jazyka vykonávajúceho štátu alebo do 

ktoréhokoľvek iného jazyka, ktorý 

predmetný členský štát uviedol v súlade s 

odsekom 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Vykonávajúci orgán bez ďalších 

formálnych náležitostí uzná príkaz na 

konfiškáciu zaslaný v súlade s článkom 4 a 

prijme opatrenia potrebné na jeho 

vykonanie rovnakým spôsobom, ako v 

prípade príkazu na konfiškáciu vydaného 

1. Vykonávajúci orgán bez ďalších 

formálnych náležitostí alebo bez 

zbytočného odkladu uzná príkaz na 

konfiškáciu zaslaný v súlade s článkom 4 a 

prijme opatrenia potrebné na jeho 

vykonanie rovnakým spôsobom, ako v 
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orgánom vykonávajúceho štátu, pokiaľ 

tento orgán nerozhodne o uplatnení 

jedného z dôvodov neuznania a 

nevykonania, ktoré sú stanovené v článku 

9, alebo jedného z dôvodov odkladu, ktoré 

sú stanovené v článku 11. 

prípade príkazu na konfiškáciu vydaného 

orgánom vykonávajúceho štátu, pokiaľ 

tento orgán nerozhodne o uplatnení 

jedného z dôvodov neuznania a 

nevykonania, ktoré sú stanovené v článku 

9, alebo jedného z dôvodov odkladu, ktoré 

sú stanovené v článku 11. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Vykonávajúci orgán akýmkoľvek 

spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie 

písomného záznamu, bezodkladne 

informuje vydávajúci orgán o odklade 

vykonania príkazu, pričom uvedie dôvody 

odkladu a, ak je to možné, očakávané 

trvanie odkladu. 

2. Vykonávajúci orgán akýmkoľvek 

spôsobom, ktorý umožňuje vyhotovenie 

písomného záznamu, bezodkladne 

informuje vydávajúci orgán o odklade 

vykonania príkazu, pričom uvedie dôvody 

odkladu a, ak je to možné, očakávané 

trvanie odkladu. V prípade, že sa príkaz 

na konfiškáciu vykonáva vo viac ako 

jednom členskom štáte, vydávajúci orgán 

pri odklade podľa ustanovení odseku 1 

písmena b) vydá nové pokyny týkajúce sa 

presnej sumy, ktorá je predmetom 

konfiškácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 12 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 12a 

 Povinnosť informovať zainteresované 

strany 

 Po vykonaní príkazu na konfiškáciu 

vykonávajúci orgán bezodkladne oznámi 

svoj príkaz osobe, voči ktorej bol príkaz na 

konfiškáciu vydaný, a všetkým 

zainteresovaným stranám vrátane tretích 

osôb konajúcich v dobrej viere. 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vykonávajúci orgán bez ďalších 

formálnych náležitostí uzná príkaz na 

zaistenie zaslaný v súlade s článkom 14 a 

prijme opatrenia potrebné na jeho 

vykonanie, pokiaľ tento orgán nerozhodne 

o uplatnení jedného z dôvodov neuznania a 

nevykonania, ktoré sú stanovené v článku 

18, alebo jedného z dôvodov odkladu, 

ktoré sú stanovené v článku 20. 

Vykonávajúci orgán bez ďalších 

formálnych náležitostí alebo bez 

zbytočného odkladu uzná príkaz na 

zaistenie zaslaný v súlade s článkom 14 a 

prijme opatrenia potrebné na jeho 

vykonanie, pokiaľ tento orgán nerozhodne 

o uplatnení jedného z dôvodov neuznania a 

nevykonania, ktoré sú stanovené v článku 

18, alebo jedného z dôvodov odkladu, 

ktoré sú stanovené v článku 20. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) tlačivo stanovené v článku 16 je 

neúplné alebo zjavne nesprávne vyplnené a 

nebolo vyplnené po porade v súlade s 

odsekom 2; 

(a) tlačivo stanovené v článku 16 

nebolo preložené do úradného jazyka 

vykonávajúceho štátu alebo je neúplné 

alebo zjavne nesprávne vyplnené a nebolo 

vyplnené po porade v súlade s odsekom 2; 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

22, po vykonaní oznámi vykonávajúci 

orgán svoje rozhodnutie osobe, voči ktorej 

bol príkaz na zaistenie vydaný, a 

akýmkoľvek zainteresovaným stranám 

vrátane tretích osôb konajúcich v dobrej 

viere, o ktorých bol informovaný v súlade s 

článkom 14 ods. 6. 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

22, po vykonaní vykonávajúci orgán 

oznámi bezodkladne svoje rozhodnutie 

osobe, voči ktorej bol príkaz na zaistenie 

vydaný, a akýmkoľvek zainteresovaným 

stranám vrátane tretích osôb konajúcich v 

dobrej viere, o ktorých bol informovaný v 

súlade s článkom 14 ods. 6. 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Oznámenie obsahuje aspoň stručné 

informácie o dôvodoch pre vydanie príkazu 

na zaistenie, o orgáne, ktorý príkaz vydal, a 

o existujúcich opravných prostriedkoch 

podľa vnútroštátneho právneho poriadku 

vykonávajúceho štátu. 

2. Oznámenie obsahuje dostatočné a 

zrozumiteľné informácie o dôvodoch pre 

vydanie príkazu na zaistenie, o orgáne, 

ktorý príkaz vydal, a o existujúcich 

opravných prostriedkoch podľa 

vnútroštátneho právneho poriadku 

vykonávajúceho štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Na účely ochrany prebiehajúcich 

vyšetrovaní môže vydávajúci orgán 

požiadať vykonávajúci orgán, aby počas 

časovo obmedzeného obdobia zachovával 

v súvislosti s vykonávaním príkazu na 

zaistenie dôvernosť. 

3. Na účely ochrany prebiehajúcich 

vyšetrovaní môže vydávajúci orgán 

požiadať vykonávajúci orgán, aby počas 

časovo obmedzeného obdobia zachovával 

v súvislosti s vykonávaním príkazu na 

zaistenie dôvernosť. Ak sú dôvody na 

dôvernosť príkazu na zaistenie už 

bezpredmetné, vydávajúci orgán o tom 

informuje vykonávajúci orgán. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Vydávajúci orgán a vykonávajúci 

orgán sa môžu v prípade potreby navzájom 

poradiť akýmkoľvek vhodným spôsobom, 

aby sa zaistilo účinné uplatňovanie tohto 

nariadenia. 

1. Vydávajúci orgán a vykonávajúci 

orgán sa môžu v prípade potreby navzájom 

poradiť akýmkoľvek vhodným spôsobom 

vrátane moderných komunikačných 

technológií, aby sa zaistilo účinné 

uplatňovanie tohto nariadenia. 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 31 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) ak je suma získaná v dôsledku 

vykonania príkazu na konfiškáciu vyššia 

ako 10 000 EUR, 50 % z tejto sumy 

prevedie vykonávajúci štát vydávajúcemu 

štátu. 

(b) ak je suma získaná v dôsledku 

vykonania príkazu na konfiškáciu vyššia 

ako 10 000 EUR, 70 % z tejto sumy 

prevedie vykonávajúci štát vydávajúcemu 

štátu. 
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