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Pozměňovací návrh 30
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hlavní motivací přeshraničního 
organizovaného zločinu je finanční 
prospěch. Mají-li donucovací a soudní 
orgány pracovat účinně, měly by mít k 
dispozici prostředky k vysledování, 
zmrazení, správě a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti.

(1) Jednou z hlavních motivací 
přeshraničního organizovaného zločinu je 
finanční prospěch. Mají-li donucovací a 
soudní orgány pracovat účinně, měly by 
mít k dispozici prostředky k vysledování, 
zmrazení, správě a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hlavní motivací přeshraničního 
organizovaného zločinu je finanční 
prospěch. Mají-li donucovací a soudní
orgány pracovat účinně, měly by mít k 
dispozici prostředky k vysledování, 
zmrazení, správě a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti.

(1) Hlavní motivací většiny trestné 
činnosti, zejména přeshraničního 
organizovaného zločinu včetně činnosti 
zločineckých organizací typu mafie, je 
finanční prospěch. Mají-li příslušné orgány 
pracovat účinně, měly by mít k dispozici 
prostředky k vysledování, zmrazení, správě 
a konfiskaci výnosů z trestné činnosti. 
Účinná prevence a boj proti 
organizovanému zločinu by se však 
neměly omezovat na zajištění výnosů 
z trestné činnosti, ale měly by být 
v některých případech rozšířeny i na 
majetek, který má s takovými 
zločineckými spolčeními nějakou 
souvislost; Pouhé zaručení vzájemného 
uznávání zajištění a konfiskace výnosů z 
trestné činnosti v EU tudíž nepostačuje. 
Účinný boj proti hospodářské trestné 
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činnosti by vyžadoval také vzájemné 
uznání opatření, jež byla přijata v jiných 
oblastech, než je trestní právo, nebo která 
byla jiným způsobem přijata bez 
odsuzujícího rozhodnutí v trestní věci a 
jejichž předmětem je obecněji jakýkoli 
možný majetek či příjem, který lze přičítat 
zločinecké organizaci nebo osobě, která se 
dopustila trestného činu nebo která je 
podezřelá z příslušnosti ke zločinecké 
organizaci.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se zabývá významem konfiskace v boji proti závažné a organizované 
trestné činnosti. Zdůrazňuje zejména důležitost systémů konfiskace nezaložených na 
odsuzujícím rozsudku při boji proti závažné a organizované trestné činnosti. Tyto systémy by 
měly být účinné, vzájemné uznávané a v členských státech využívané.

Pozměňovací návrh 32
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hlavní motivací přeshraničního
organizovaného zločinu je finanční 
prospěch. Mají-li donucovací a soudní 
orgány pracovat účinně, měly by mít k 
dispozici prostředky k vysledování, 
zmrazení, správě a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti.

(1) Hlavní motivací organizovaného, a 
zejména přeshraničního zločinu je 
finanční prospěch. Mají-li donucovací a 
soudní orgány pracovat účinně, měly by 
mít k dispozici prostředky k vysledování, 
zmrazení, správě a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 33
Mario Borghezio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hlavní motivací přeshraničního
organizovaného zločinu je finanční 
prospěch. Mají-li donucovací a soudní 
orgány pracovat účinně, měly by mít k 
dispozici prostředky k vysledování, 
zmrazení, správě a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti.

(1) Hlavní cíl přeshraničního
organizovaného zločinu představuje 
dosažení významného hospodářského 
prospěchu. Mají-li donucovací a soudní 
orgány bojovat proti této zločinecké 
strategii odpovídajícím způsobem, musí
mít k dispozici prostředky k vysledování, 
zmrazení, správě a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Organizované zločinecké skupiny 
operují bez ohledu na hranice a ve stále 
větší míře získávají majetek v jiných 
členských státech a ve třetích zemích. 
Proto narůstá potřeba, aby při vyhledávání 
majetku a poskytování vzájemné právní 
pomoci donucovací orgány účinně 
spolupracovaly na mezinárodní úrovni.

(2) Organizované zločinecké skupiny 
operují bez ohledu na hranice a ve stále 
větší míře získávají majetek v jiných 
členských státech a ve třetích zemích. 
Proto narůstá potřeba, aby při vyhledávání 
majetku a poskytování vzájemné právní 
pomoci donucovací orgány účinně 
spolupracovaly na mezinárodní úrovni. 
Přijetí minimálních pravidel povede k 
harmonizaci režimů členských států pro 
zmrazování a konfiskaci, což přinese 
prohloubení vzájemné důvěry a 
zefektivnění přeshraniční spolupráce.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Nejúčinnějším způsobem boje proti 
organizovanému zločinu jsou přísné 
právní důsledky a účinné odhalování, 
zajištění a konfiskace nástrojů trestné 
činnosti a majetku z ní. Zvlášť účinná je 
rozšířená konfiskace.

Or. pl

Pozměňovací návrh 36
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Ačkoli je k dispozici jen málo statistik, 
výše částek zajištěných v Unii z majetku 
pocházejícího z trestné činnosti se ve 
srovnání s odhadovanými výnosy z trestné 
činnosti jeví jako nedostatečná. Ze studií 
vyplývá, že postupy konfiskace jsou dosud 
málo používány, ačkoli jsou upraveny 
unijními i vnitrostátními právními 
předpisy.

(3) Ačkoli je k dispozici jen málo statistik, 
výše částek zajištěných v Unii z výnosů
trestné činnosti se ve srovnání 
s odhadovanými výnosy z trestné činnosti 
jeví jako nedostatečná. Ze studií vyplývá, 
že postupy konfiskace jsou dosud málo 
používány, ačkoli jsou upraveny unijními i 
vnitrostátními právními předpisy, a je 
proto nutná jejich harmonizace, 
v neposlední řadě za účelem zajištění 
úplného provedení konfiskace samotné.

Or. it

Odůvodnění

První část: jazyková změna.

Pozměňovací návrh 37
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Tato směrnice upravuje pouze 
konfiskační opatření v oblasti trestního 
práva. Nestanoví minimální pravidla 
týkající se jakýchkoli opatření občanského 
práva, jež může členský stát uplatňovat v 
souvislosti s konfiskací majetku 
považovaného za výnos z trestné činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh ponechává širokou právní úpravu, avšak zajišťuje, že členské státy 
mohou uplatňovat občanskoprávní pravomoci v oblasti propadnutí majetku podle svého 
stávajícího práva nebo v souladu s touto směrnicí stanovit trestněprávní pravomoci 
nezaložené na odsuzujícím rozsudku.  Zajistil by plné pokrytí v celé EU, aniž by však do 
tohoto nástroje trestního práva vkládal pravomoci týkající se občanskoprávního institutu
propadnutí majetku.

Pozměňovací návrh 38
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Členské státy mohou provádět 
postupy týkající se konfiskace v souvislosti 
s trestním případem před jakýmkoli 
soudem bez ohledu na to, zda se jedná o 
trestní, občanský, či správní soud.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanoví, že členské státy mohou směrnici provést 
prostřednictvím jakéhokoli typu soudního řízení, který bude vhodný pro jejich vnitrostátní 
systém. 
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Pozměňovací návrh 39
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konfiskace nástrojů a výnosů na 
základě pravomocného rozhodnutí soudu a 
majetku v hodnotě odpovídající hodnotě 
výnosů by se proto měla ve zmíněné 
rozšířené podobě uplatňovat na trestné činy 
zahrnuté do této směrnice. Rámcové 
rozhodnutí 2001/500/SVV vyžaduje, aby 
členské státy přijaly nezbytná opatření 
umožňující konfiskaci nástrojů a výnosů z 
trestné činnosti v návaznosti na 
pravomocné odsouzení a umožňující též 
konfiskaci majetku v hodnotě odpovídající 
hodnotě výnosů z trestné činnosti. Pro 
trestné činy nezahrnuté do této směrnice by 
uvedené povinnosti měly být zachovány.

(9) Konfiskace nástrojů a výnosů na 
základě pravomocného rozhodnutí soudu, a 
to jak na základě odsuzujícího rozsudku, 
tak bez odsuzujícího rozsudku v trestní 
věci, a majetku v hodnotě odpovídající 
hodnotě výnosů by se proto měla ve 
zmíněné rozšířené podobě uplatňovat na
trestné činy zahrnuté do této směrnice. 
Rámcové rozhodnutí 2001/500/SVV 
vyžaduje, aby členské státy přijaly 
nezbytná opatření umožňující konfiskaci 
nástrojů a výnosů z trestné činnosti 
v návaznosti na pravomocné odsouzení a 
umožňující též konfiskaci majetku 
v hodnotě odpovídající hodnotě výnosů 
z trestné činnosti. Pro trestné činy 
nezahrnuté do této směrnice by uvedené 
povinnosti měly být zachovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konfiskace nástrojů a výnosů na 
základě pravomocného rozhodnutí soudu a 
majetku v hodnotě odpovídající hodnotě 
výnosů by se proto měla ve zmíněné 
rozšířené podobě uplatňovat na trestné činy 
zahrnuté do této směrnice. Rámcové 
rozhodnutí 2001/500/SVV vyžaduje, aby 
členské státy přijaly nezbytná opatření 
umožňující konfiskaci nástrojů a výnosů z 

(9) Konfiskace nástrojů a výnosů na 
základě pravomocného rozhodnutí soudu a 
majetku v hodnotě odpovídající hodnotě 
výnosů by se proto měla ve zmíněné 
rozšířené podobě uplatňovat na trestné činy 
zahrnuté do této směrnice. Rámcové 
rozhodnutí 2001/500/SVV vyžaduje, aby 
členské státy přijaly nezbytná opatření 
umožňující konfiskaci nástrojů a výnosů z 



AM\923342CS.doc 9/77 PE498.052v02-00

CS

trestné činnosti v návaznosti na 
pravomocné odsouzení a umožňující též 
konfiskaci majetku v hodnotě odpovídající 
hodnotě výnosů z trestné činnosti. Pro 
trestné činy nezahrnuté do této směrnice by 
uvedené povinnosti měly být zachovány.

trestné činnosti v návaznosti na 
pravomocné odsouzení a umožňující též 
konfiskaci majetku v hodnotě odpovídající 
hodnotě výnosů z trestné činnosti. Pro 
trestné činy nezahrnuté do této směrnice by 
uvedené povinnosti měly být zachovány a 
pojem výnosů vymezený touto směrnicí by 
měl být rozšířen také na trestné činy, na 
něž se tato směrnice nevztahuje.

Or. en

Odůvodnění

Existence různých definicí výnosů by vedla k mnoha rozdílům mezi členskými státy. Všechny 
členské státy by měly mít obecnou a širokou definici výnosů z trestné činnosti. Tuto poznámku 
rovněž výslovně učinil Evropský parlament v usnesení o organizovaném zločinu v EU z října 
2011.

Pozměňovací návrh 41
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V souladu se zásadou ne bis in idem je 
vhodné vyloučit z rozšířené konfiskace 
výnosy z údajné trestné činnosti, z níž byla 
dotčená osoba v předchozím trestním řízení 
pravomocně zproštěna obvinění, nebo v 
jiných případech, kdy zásada ne bis in 
idem platí. Rozšířená konfiskace by také 
měla být vyloučena, pokud podobná 
trestná činnost nemůže být trestně stíhána 
na základě ustanovení vnitrostátního 
práva trestního.

(11) V souladu se zásadou ne bis in idem je 
vhodné vyloučit z rozšířené konfiskace 
výnosy z údajné trestné činnosti, z níž byla 
dotčená osoba v předchozím trestním řízení 
pravomocně zproštěna obvinění, nebo v 
jiných případech, kdy zásada ne bis in 
idem platí.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mariya Gabriel
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by přesto mělo být možné 
konfiskovat majetek s cílem zamezit 
trestné činnosti a zajistit, aby zisk z trestné 
činnosti nemohl být reinvestován do 
legálního hospodářství. Pokud nedostatek 
důkazů neumožňuje trestní stíhání, 
některé členské státy umožňují konfiskaci, 
jestliže soud nabude přesvědčení o 
pravděpodobném nelegálním původu 
majetku, a také v případech, kdy podezřelý 
nebo obviněný uprchne, aby se vyhnul 
trestnímu stíhání, nemůže být z jiných 
důvodů postaven před soud nebo zemřel 
před koncem trestního řízení. To je známo 
jako konfiskace bez odsuzujícího 
rozsudku. Je třeba přijmout taková 
ustanovení, jež ve všech členských státech 
umožní konfiskaci nezaloženou na 
odsuzujícím rozsudku alespoň za posledně 
uvedených, omezených okolností. To je 
v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. c) Úmluvy 
Organizace spojených národů proti 
korupci, podle něhož každý stát, který je 
smluvní stranou úmluvy, zváží přijetí 
nezbytných opatření umožňujících 
konfiskaci nezákonně nabytého majetku 
bez odsouzení v trestním řízení i v 
případech, kdy pachatele nelze trestně 
stíhat z důvodu jeho smrti, útěku nebo 
nepřítomnosti.

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech by měla být možná konfiskace 
nezaložená na odsuzujícím rozsudku
s cílem zamezit trestné činnosti a zajistit, 
aby zisk z trestné činnosti nemohl být 
reinvestován do legálního hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Roberta Angelilli
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by přesto mělo být možné 
konfiskovat majetek s cílem zamezit 
trestné činnosti a zajistit, aby zisk z trestné 
činnosti nemohl být reinvestován do 
legálního hospodářství. Pokud nedostatek 
důkazů neumožňuje trestní stíhání, 
některé členské státy umožňují konfiskaci, 
jestliže soud nabude přesvědčení o 
pravděpodobném nelegálním původu 
majetku, a také v případech, kdy podezřelý 
nebo obviněný uprchne, aby se vyhnul 
trestnímu stíhání, nemůže být z jiných 
důvodů postaven před soud nebo zemřel 
před koncem trestního řízení. To je známo 
jako konfiskace bez odsuzujícího 
rozsudku. Je třeba přijmout taková 
ustanovení, jež ve všech členských státech 
umožní konfiskaci nezaloženou na 
odsuzujícím rozsudku alespoň za posledně 
uvedených, omezených okolností. To je 
v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. c) Úmluvy 
Organizace spojených národů proti 
korupci, podle něhož každý stát, který je 
smluvní stranou úmluvy, zváží přijetí 
nezbytných opatření umožňujících 
konfiskaci nezákonně nabytého majetku 
bez odsouzení v trestním řízení i v 
případech, kdy pachatele nelze trestně 
stíhat z důvodu jeho smrti, útěku nebo 
nepřítomnosti.

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by přesto mělo být možné 
konfiskovat majetek s cílem zamezit 
trestné činnosti a zajistit, aby zisk z trestné 
činnosti nemohl být reinvestován, a to 
zejména v případě vlastníků majetku, u 
nějž nelze prokázat legálnost nabytí.

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Cornelis de Jong
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by přesto mělo být možné 
konfiskovat majetek s cílem zamezit 
trestné činnosti a zajistit, aby zisk z trestné 
činnosti nemohl být reinvestován do 
legálního hospodářství. Pokud nedostatek 
důkazů neumožňuje trestní stíhání, 
některé členské státy umožňují konfiskaci, 
jestliže soud nabude přesvědčení o 
pravděpodobném nelegálním původu 
majetku, a také v případech, kdy podezřelý 
nebo obviněný uprchne, aby se vyhnul 
trestnímu stíhání, nemůže být z jiných 
důvodů postaven před soud nebo zemřel 
před koncem trestního řízení. To je známo 
jako konfiskace bez odsuzujícího 
rozsudku. Je třeba přijmout taková 
ustanovení, jež ve všech členských státech 
umožní konfiskaci nezaloženou na 
odsuzujícím rozsudku alespoň za posledně 
uvedených, omezených okolností. To je 
v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. c) Úmluvy 
Organizace spojených národů proti 
korupci, podle něhož každý stát, který je 
smluvní stranou úmluvy, zváží přijetí 
nezbytných opatření umožňujících 
konfiskaci nezákonně nabytého majetku 
bez odsouzení v trestním řízení i v 
případech, kdy pachatele nelze trestně 
stíhat z důvodu jeho smrti, útěku nebo 
nepřítomnosti.

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by přesto mělo být možné 
konfiskovat majetek, pokud lze 
s převažující mírou pravděpodobnosti 
konstatovat, že tento majetek pochází 
z trestné činnosti nebo že by byl využit pro 
budoucí trestnou činnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by přesto mělo být možné 
konfiskovat majetek s cílem zamezit 
trestné činnosti a zajistit, aby zisk z trestné 
činnosti nemohl být reinvestován do 
legálního hospodářství. Pokud nedostatek 
důkazů neumožňuje trestní stíhání, některé 
členské státy umožňují konfiskaci, jestliže 
soud nabude přesvědčení o
pravděpodobném nelegálním původu 
majetku, a také v případech, kdy podezřelý 
nebo obviněný uprchne, aby se vyhnul 
trestnímu stíhání, nemůže být z jiných 
důvodů postaven před soud nebo zemřel 
před koncem trestního řízení. To je známo 
jako konfiskace bez odsuzujícího rozsudku. 
Je třeba přijmout taková ustanovení, jež ve 
všech členských státech umožní konfiskaci 
nezaloženou na odsuzujícím rozsudku 
alespoň za posledně uvedených, 
omezených okolností. To je v souladu s čl. 
54 odst. 1 písm. c) Úmluvy Organizace 
spojených národů proti korupci, podle 
něhož každý stát, který je smluvní stranou 
úmluvy, zváží přijetí nezbytných opatření 
umožňujících konfiskaci nezákonně 
nabytého majetku bez odsouzení v trestním 
řízení i v případech, kdy pachatele nelze 
trestně stíhat z důvodu jeho smrti, útěku 
nebo nepřítomnosti.

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by přesto mělo být možné 
konfiskovat majetek s cílem zamezit 
trestné činnosti a zajistit, aby zisk z trestné 
činnosti nemohl být reinvestován do 
legálního hospodářství nebo trestné 
činnosti. Pokud nedostatek důkazů 
neumožňuje trestní stíhání, některé členské 
státy umožňují konfiskaci, jestliže soud 
nabude po plném využití veškerých 
dostupných důkazů přesvědčení o 
nelegálním původu majetku, a také 
v případech, kdy podezřelý nebo obviněný 
uprchne, aby se vyhnul trestnímu stíhání, 
nemůže být z jiných důvodů postaven před 
soud nebo zemřel před koncem trestního 
řízení. To je známo jako konfiskace bez 
odsuzujícího rozsudku. Je třeba přijmout 
taková ustanovení, jež ve všech členských 
státech umožní konfiskaci nezaloženou na 
odsuzujícím rozsudku alespoň za posledně 
uvedených, omezených okolností. To je 
v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. c) Úmluvy 
Organizace spojených národů proti 
korupci, podle něhož každý stát, který je 
smluvní stranou úmluvy, zváží přijetí 
nezbytných opatření umožňujících 
konfiskaci nezákonně nabytého majetku 
bez odsouzení v trestním řízení i v 
případech, kdy pachatele nelze trestně 
stíhat z důvodu jeho smrti, útěku nebo 
nepřítomnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by přesto mělo být možné 
konfiskovat majetek s cílem zamezit 
trestné činnosti a zajistit, aby zisk z trestné 
činnosti nemohl být reinvestován do 
legálního hospodářství. Pokud nedostatek 
důkazů neumožňuje trestní stíhání, některé 
členské státy umožňují konfiskaci, jestliže 
soud nabude přesvědčení o 
pravděpodobném nelegálním původu 
majetku, a také v případech, kdy podezřelý 
nebo obviněný uprchne, aby se vyhnul 
trestnímu stíhání, nemůže být z jiných 
důvodů postaven před soud nebo zemřel
před koncem trestního řízení. To je známo 
jako konfiskace bez odsuzujícího rozsudku. 
Je třeba přijmout taková ustanovení, jež ve 
všech členských státech umožní konfiskaci 
nezaloženou na odsuzujícím rozsudku 
alespoň za posledně uvedených, 
omezených okolností. To je v souladu s čl. 
54 odst. 1 písm. c) Úmluvy Organizace 
spojených národů proti korupci, podle 
něhož každý stát, který je smluvní stranou 
úmluvy, zváží přijetí nezbytných opatření 
umožňujících konfiskaci nezákonně 
nabytého majetku bez odsouzení v trestním 
řízení i v případech, kdy pachatele nelze 
trestně stíhat z důvodu jeho smrti, útěku 
nebo nepřítomnosti.

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, i když takový rozsudek nelze 
vynést, by mělo být možné nějakým 
způsobem konfiskovat majetek s cílem 
zamezit trestné činnosti a zajistit, aby zisk 
z trestné činnosti nemohl být reinvestován 
do legálního hospodářství. Pokud 
nedostatek důkazů neumožňuje trestní 
stíhání nebo aniž by byl na trestní stíhání 
brán jakýkoli ohled, umožňují některé 
členské státy konfiskaci, jestliže soud 
nabude přesvědčení o pravděpodobném 
nelegálním původu majetku osoby, která je 
společensky nebezpečná nebo vykazuje 
kriminální chování, nebo o 
nepřiměřenosti tohoto majetku vzhledem 
k deklarovaným příjmům, a také 
v případech, kdy podezřelý nebo obviněný 
uprchne, aby se vyhnul trestnímu stíhání, 
nemůže být z jiných důvodů postaven před 
soud nebo zemřel před koncem trestního 
řízení. To je známo jako konfiskace bez 
odsuzujícího rozsudku. Je třeba přijmout 
taková ustanovení, jež ve všech členských 
státech umožní konfiskaci nezaloženou na 
odsuzujícím rozsudku alespoň za výše
uvedených, omezených okolností, včetně 
vzájemného uznávání příkazů vydaných 
bez odsuzujícího rozsudku. To je 
v souladu s čl. 54 odst. 1 písm. c) Úmluvy 
Organizace spojených národů proti 
korupci, podle něhož každý stát, který je 
smluvní stranou úmluvy, zváží přijetí 
nezbytných opatření umožňujících 
konfiskaci nezákonně nabytého majetku 
bez odsouzení v trestním řízení i v 
případech, kdy pachatele nelze trestně 
stíhat z důvodu jeho smrti, útěku nebo 
nepřítomnosti, nebo v jiných vhodných 
případech.



AM\923342CS.doc 15/77 PE498.052v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V jednotlivých případech by mělo 
být možné upustit zcela nebo zčásti od 
vydání příkazu ke konfiskaci. Mělo by to 
být možné v případech, kdy by takové 
opatření bylo pro dotčenou osobu 
nepřiměřenou zátěží nebo vedlo ke ztrátě 
jejího živobytí nebo pokud by náklady na
konfiskaci nepřiměřeně přesahovaly 
hodnotu konfiskovaného majetku. 

Or. de

Odůvodnění

Stávající návrh Komise neobsahuje žádná ustanovení pro případy nepřiměřené tvrdosti. Jsou-
li dány podmínky pro konfiskaci, byla by v každém případě nařízena. Aby se zabránilo 
nepřiměřeným důsledkům, je nezbytné zavést „klauzuli o zamezení nepřiměřené tvrdosti“.

Pozměňovací návrh 48
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Konfiskace by neměla ztěžovat 
uplatňování oprávněných nároků obětí 
trestných činů spáchaných dotčenou 
osobou nebo jim bránit. Mělo by být 
možné ke konfiskaci nepřistoupit, pokud 
oběť vůči pachateli v důsledku trestného 
činu něco nárokuje a konfiskace by 
uplatnění tohoto nároku bránila.
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Pozměňovací návrh 49
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Převedení majetku podezřelého či 
obviněného informované třetí straně 
s cílem vyhnout se konfiskaci je běžnou a 
stále častější praxí. Stávající právní rámec 
Unie neobsahuje závazná pravidla pro 
konfiskaci majetku převedeného třetím 
stranám. Proto stále naléhavěji vyvstává 
potřeba umožnit konfiskaci takového 
majetku převedeného třetím stranám
prováděnou za předpokladu, že obviněný 
nemá majetek, jenž může být konfiskován.
Je vhodné umožnit konfiskaci majetku 
třetích stran za určitých podmínek, a to po 
provedení posouzení, z nějž na základě 
konkrétních skutečností vyplyne, že 
konfiskace majetku odsouzeného, 
podezřelého či obviněného je 
nepravděpodobná nebo že je třeba navrátit 
právoplatnému majiteli předměty 
jedinečné hodnoty. Za účelem ochrany 
zájmů třetích stran jednajících v dobré víře 
by taková konfiskace měla být možná jen 
tehdy, pokud třetí strana věděla či vědět 
mohla, že příslušný majetek pochází
z trestné činnosti či byl převeden s cílem 
vyhnout se konfiskaci a byl darován či 
převeden výměnou za částku nižší než jeho 
tržní hodnota.

(13) Převedení majetku podezřelého či 
obviněného informované třetí straně 
s cílem vyhnout se konfiskaci je běžnou a 
stále častější praxí. Stávající právní rámec 
Unie neobsahuje závazná pravidla pro 
konfiskaci majetku převedeného třetím 
stranám. Proto stále naléhavěji vyvstává 
potřeba umožnit konfiskaci takového 
majetku převedeného třetím stranám nebo 
třetími stranami získaného. Za účelem 
ochrany zájmů třetích stran jednajících 
v dobré víře by taková konfiskace měla být 
možná jen tehdy, pokud třetí strana věděla 
či vědět mohla, že příslušný majetek
sloužil jako nástroj trestné činnosti či z ní 
pochází či byl převeden s cílem vyhnout se 
konfiskaci, nebo že byl darován či 
převeden výměnou za částku výrazně nižší 
než jeho tržní hodnota.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Josef Weidenholzer
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Převedení majetku podezřelého či 
obviněného informované třetí straně 
s cílem vyhnout se konfiskaci je běžnou a 
stále častější praxí. Stávající právní rámec 
Unie neobsahuje závazná pravidla pro 
konfiskaci majetku převedeného třetím 
stranám. Proto stále naléhavěji vyvstává 
potřeba umožnit konfiskaci takového 
majetku převedeného třetím stranám 
prováděnou za předpokladu, že obviněný 
nemá majetek, jenž může být konfiskován. 
Je vhodné umožnit konfiskaci majetku 
třetích stran za určitých podmínek, a to po 
provedení posouzení, z nějž na základě 
konkrétních skutečností vyplyne, že 
konfiskace majetku odsouzeného, 
podezřelého či obviněného je 
nepravděpodobná nebo že je třeba navrátit 
právoplatnému majiteli předměty jedinečné 
hodnoty. Za účelem ochrany zájmů třetích 
stran jednajících v dobré víře by taková 
konfiskace měla být možná jen tehdy, 
pokud třetí strana věděla či vědět mohla, že 
příslušný majetek pochází z trestné činnosti 
či byl převeden s cílem vyhnout se 
konfiskaci a byl darován či převeden 
výměnou za částku nižší než jeho tržní 
hodnota.

(13) Převedení majetku podezřelého či 
obviněného informované třetí straně 
s cílem vyhnout se konfiskaci je běžnou a 
stále častější praxí. Stávající právní rámec 
Unie neobsahuje závazná pravidla pro 
konfiskaci majetku převedeného třetím 
stranám. Proto stále naléhavěji vyvstává 
potřeba umožnit konfiskaci takového 
majetku převedeného třetím stranám 
prováděnou za předpokladu, že obviněný 
nemá majetek, jenž může být konfiskován. 
Je vhodné umožnit konfiskaci majetku 
třetích stran za určitých podmínek, a to po 
provedení posouzení, z nějž na základě 
konkrétních skutečností vyplyne, že 
konfiskace majetku odsouzeného, 
podezřelého či obviněného je 
nepravděpodobná nebo že je třeba navrátit 
právoplatnému majiteli předměty jedinečné 
hodnoty. Za účelem ochrany zájmů třetích 
stran jednajících v dobré víře by taková 
konfiskace měla být možná jen tehdy, 
pokud třetí strana věděla či vědět mohla, že 
příslušný majetek pochází z trestné činnosti 
či byl převeden s cílem vyhnout se 
konfiskaci a byl darován či převeden 
výměnou za částku nižší než jeho tržní 
hodnota. Provedení konfiskace u třetí 
strany by mělo být rovněž možné tehdy, 
pokud podezřelá nebo obviněná osoba od 
počátku konala ve prospěch jiné fyzické či 
právnické osoby.

Or. de

Pozměňovací návrh 51
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V zájmu účinnějšího boje proti 
zločineckým organizacím a závažné 
trestné činnosti by členské státy v souladu 
s již získanými zkušenostmi měly do svých 
systémů trestního práva zavést trestný čin 
se skutkovou podstatou spočívající v 
jednání, jehož cílem je fiktivně přiznat 
vlastnictví třetím stranám a zpřístupnit jim 
majetek, aby se tak zabránilo zajištění či 
konfiskaci. Rovněž podpora v páchání 
tohoto trestného činu by měla být náležitě 
postihována.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pravidla týkající se konfiskace 
majetku třetích stran se rozšiřují na 
fyzické i právnické osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Podezřelí či obvinění často ukrývají 
majetek po celou dobu trestního řízení. 
Příkazy ke konfiskaci tedy nemohou být 
vykonány a dotyčné osoby, na něž byl 

(15) Podezřelí či obvinění často ukrývají 
majetek po celou dobu trestního řízení. 
Příkazy ke konfiskaci tedy nemohou být 
vykonány a dotyčné osoby, na něž byl 
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konfiskační příkaz vydán, mohou po 
vykonání trestu svůj majetek využívat. Je 
proto nutno umožnit určení přesného 
rozsahu majetku, jenž má být konfiskován, 
i po vynesení pravomocného odsuzujícího 
rozsudku za trestný čin, tak aby příkazy ke 
konfiskaci mohly být vykonány v plném 
rozsahu i v případě, že původně nebyl 
odhalen žádný nebo nedostatečný majetek 
a že příkaz ke konfiskaci dosud nebyl 
vykonán. Jelikož příkazy k zajištění 
omezují právo na vlastnictví, měla by tato 
předběžná opatření platit jen po dobu 
nezbytně nutnou pro zachování dostupnosti 
majetku za účelem jeho pozdější 
konfiskace. To může vyžadovat pravidelný
přezkum soudem, aby stále plnily svůj účel 
zabránit rozptylování majetku.

konfiskační příkaz vydán, mohou po 
vykonání trestu svůj majetek využívat. Je 
proto nutno umožnit určení přesného 
rozsahu majetku, jenž má být konfiskován, 
i po vynesení pravomocného odsuzujícího 
rozsudku za trestný čin, tak aby příkazy ke 
konfiskaci mohly být vykonány v plném 
rozsahu i v případě, že původně nebyl 
odhalen žádný nebo nedostatečný majetek 
a že příkaz ke konfiskaci dosud nebyl 
vykonán. Jelikož příkazy k zajištění 
omezují právo na vlastnictví, měla by tato 
předběžná opatření platit jen po dobu 
nezbytně nutnou pro zachování dostupnosti 
majetku za účelem jeho pozdější 
konfiskace. To může v případě potřeby 
vyžadovat přezkum soudem, aby stále 
plnily svůj účel zabránit rozptylování 
majetku.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Rui Tavares

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Majetek zmrazený za účelem pozdější 
konfiskace by měl být vhodně spravován, 
aby neztratil ekonomickou hodnotu. 
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření, včetně prodeje nebo převodu 
takového majetku, k minimalizaci 
takových ztrát. Členské státy by též měly 
přijmout vhodná opatření, například zřídit 
ústřední vnitrostátní úřady pro správu 
majetku či obdobné mechanismy (např. 
pokud jsou tyto funkce decentralizovány), 
s cílem řádně spravovat majetek zmrazený 
před konfiskací a zachovat jeho hodnotu do 
rozhodnutí soudu.

(16) Majetek zmrazený za účelem pozdější 
konfiskace by měl být vhodně spravován, 
aby neztratil ekonomickou hodnotu, a to s 
cílem podpořit jeho opětovné sociální 
využití a zabránit nebezpečí jeho dalšího 
zapojení do trestné činnosti. Za tímto 
účelem by bylo vhodné uvažovat o 
vytvoření evropského fondu, kde bude 
soustředěna část majetku 
zkonfiskovaného v členských státech. 
Tento fond by pak měl být otevřen pro 
pilotní projekty evropských občanů, 
sdružení, koalic nevládních organizací a 
jakýchkoli dalších organizací občanské 
společnosti, aby se podpořilo účinné 
opětovné sociální využití konfiskovaného 
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majetku a rozšířilo demokratické 
fungování Evropské unie. Členské státy 
by měly přijmout nezbytná opatření, včetně 
prodeje nebo převodu takového majetku, 
k minimalizaci takových ztrát a k podpoře 
sociálních cílů. Členské státy by též měly 
přijmout vhodná opatření, například zřídit 
ústřední vnitrostátní úřady pro správu 
majetku či obdobné mechanismy (např. 
pokud jsou tyto funkce decentralizovány), 
s cílem řádně spravovat majetek zmrazený 
před konfiskací a zachovat jeho hodnotu do 
rozhodnutí soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Majetek zmrazený za účelem pozdější 
konfiskace by měl být vhodně spravován, 
aby neztratil ekonomickou hodnotu. 
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření, včetně prodeje nebo převodu 
takového majetku, k minimalizaci 
takových ztrát. Členské státy by též měly 
přijmout vhodná opatření, například zřídit 
ústřední vnitrostátní úřady pro správu 
majetku či obdobné mechanismy (např. 
pokud jsou tyto funkce decentralizovány), 
s cílem řádně spravovat majetek zmrazený 
před konfiskací a zachovat jeho hodnotu do 
rozhodnutí soudu.

(16) Majetek zmrazený za účelem pozdější 
konfiskace by měl být vhodně spravován, 
aby neztratil ekonomickou hodnotu. 
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření, včetně převodu takového 
majetku, k minimalizaci takových ztrát. 
Členské státy by též měly přijmout veškerá 
vhodná opatření, ať už legislativní, či jiná, 
například zřídit ústřední vnitrostátní úřady 
pro správu majetku či obdobné 
mechanismy (např. pokud jsou tyto funkce 
decentralizovány), s cílem řádně spravovat 
majetek zmrazený před konfiskací a 
zachovat jeho hodnotu do rozhodnutí 
soudu.

Or. it

Pozměňovací návrh 56
Mario Borghezio
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Majetek zmrazený za účelem pozdější 
konfiskace by měl být vhodně spravován, 
aby neztratil ekonomickou hodnotu. 
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření, včetně prodeje nebo převodu 
takového majetku, k minimalizaci 
takových ztrát. Členské státy by též měly 
přijmout vhodná opatření, například zřídit 
ústřední vnitrostátní úřady pro správu 
majetku či obdobné mechanismy (např. 
pokud jsou tyto funkce decentralizovány), 
s cílem řádně spravovat majetek zmrazený 
před konfiskací a zachovat jeho hodnotu do 
rozhodnutí soudu.

(16) Majetek zmrazený za účelem pozdější 
konfiskace by měl být vhodně spravován, 
aby neztratil ekonomickou hodnotu a aby 
byla zachována úroveň zaměstnanosti. 
Členské státy by měly přijmout nezbytná 
opatření, včetně prodeje nebo převodu 
takového majetku, k minimalizaci 
takových ztrát. Členské státy by též měly 
přijmout vhodná opatření, například zřídit 
ústřední vnitrostátní úřady pro správu 
majetku či obdobné mechanismy (např. 
pokud jsou tyto funkce decentralizovány), 
s cílem řádně spravovat majetek zmrazený 
před konfiskací a zachovat jeho hodnotu do 
rozhodnutí soudu.

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Aby mohla občanská společnost 
konkrétně pocítit účinnost opatření 
členských států proti organizovanému 
zločinu, včetně zločinu mafiánského typu, 
a aby byly výnosy skutečně pachatelům 
odebrány, je nezbytné přijmout společná 
opatření s cílem zabránit tomu, aby 
zločinecké organizace nezákonně nabytý 
majetek znovu získaly. Jako účinné 
nástroje se v několika členských státech 
ukázaly osvědčené postupy spočívající v 
řízení a správě prostřednictvím úřadů pro 
správu majetku nebo podobných 
mechanismů, stejně jako využití 
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konfiskovaného majetku na projekty 
zaměřené na potírání zločinu a jeho 
předcházení či pro jiné institucionální, 
veřejné či sociální účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Konfiskované výnosy by měly být 
použity pro cíle veřejného zájmu a pro 
sociální účely.

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Praxe použití konfiskovaného 
majetku pro sociální účely posiluje a 
podporuje šíření kultury zákonnosti, 
pomoci obětem trestné činnosti a boje 
proti organizovanému zločinu, a 
představuje tak „etický“ mechanismus, 
jenž může být za použití objektivních 
kritérií uplatňován také prostřednictvím 
nevládních organizací, jež prospívají 
společnosti a socioekonomickému rozvoji 
oblasti.

Or. it
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Odůvodnění

Některé členské státy se již pokusily využít konfiskovaný majetek z trestné činnosti pro veřejné 
účely, což se setkalo s velkým úspěchem v sociální oblasti a v oblasti boje proti trestné 
činnosti.

Pozměňovací návrh 60
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Spolehlivých údajů o zmrazování a 
konfiskaci výnosů z trestné činnosti je 
velmi málo. Pro vyhodnocení této směrnice 
je nezbytné shromáždit srovnatelný 
minimální soubor příslušných statistických 
údajů o sledování majetku, činnosti soudů 
a nakládání s majetkem.

(17) Spolehlivých údajů o zmrazování a 
konfiskaci výnosů z trestné činnosti je 
velmi málo. Pro vyhodnocení této směrnice 
je nezbytné shromáždit srovnatelný 
minimální soubor příslušných statistických 
údajů o sledování majetku, činnosti soudů 
a nakládání s majetkem, a to při 
respektování zásady proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Spolehlivých údajů o zmrazování a 
konfiskaci výnosů z trestné činnosti je 
velmi málo. Pro vyhodnocení této směrnice 
je nezbytné shromáždit srovnatelný 
minimální soubor příslušných statistických 
údajů o sledování majetku, činnosti soudů
a nakládání s majetkem.

(17) Spolehlivých údajů o zmrazování a 
konfiskaci výnosů z trestné činnosti je 
velmi málo. Pro vyhodnocení této směrnice 
je nezbytné shromáždit srovnatelný 
minimální soubor příslušných statistických 
údajů o sledování majetku, činnosti soudů 
a správě majetku a nakládání s ním.

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Mario Borghezio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Spolehlivých údajů o zmrazování a 
konfiskaci výnosů z trestné činnosti je 
velmi málo. Pro vyhodnocení této směrnice 
je nezbytné shromáždit srovnatelný 
minimální soubor příslušných statistických 
údajů o sledování majetku, činnosti soudů 
a nakládání s majetkem.

(17) Spolehlivých údajů o zmrazování a 
konfiskaci výnosů z trestné činnosti je 
velmi málo. Pro vyhodnocení této směrnice 
je nezbytné shromáždit srovnatelný 
přiměřený soubor příslušných statistických 
údajů o sledování majetku, činnosti soudů 
a nakládání s majetkem.

Or. it

Pozměňovací návrh 63
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Je potřeba vést záznamy o hodnotě 
majetku určeného k využití ve prospěch 
obětí trestných činů, jež byly přímo či 
nepřímo dotčeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Tato směrnice respektuje základní 
práva a je v souladu se zásadami uznanými 
Listinou základních práv Evropské unie, 

(18) Tato směrnice respektuje základní 
práva a je v souladu se zásadami uznanými 
Evropskou úmluvou o lidských právech, 
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zejména s právem na vlastnictví, právem 
na respektování soukromého a rodinného 
života, právem na ochranu osobních údajů, 
právem na účinnou právní ochranu a 
spravedlivý proces, s presumpcí neviny a 
právem na obhajobu, právem nebýt dvakrát 
trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný 
čin a se zásadou zákonnosti a přiměřenosti 
trestů. Tato směrnice musí být provedena 
v souladu s těmito právy a zásadami.

judikaturou Evropského soudu pro lidská 
práva a Listinou základních práv Evropské 
unie, zejména s právem na vlastnictví, 
právem na respektování soukromého a 
rodinného života, právem na ochranu 
osobních údajů, právem na účinnou právní 
ochranu a spravedlivý proces, s presumpcí 
neviny a právem na obhajobu, právem 
nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za 
stejný trestný čin a se zásadou zákonnosti a 
přiměřenosti trestů. Tato směrnice musí být 
provedena v souladu s těmito právy a 
zásadami.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Některé členské státy již úspěšně 
zavedly systémy konfiskace bez 
odsuzujícího rozsudku. Evropský soud pro 
lidská práva (ESLP) ve skutečnosti nikdy 
nepovažoval to, že jednotlivci mohou být 
podrobeni zabavení majetku, za porušení 
základních práv zakázané Listinou 
základních práv Evropské unie a 
Evropskou úmluvou o lidských právech.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19



PE498.052v02-00 26/77 AM\923342CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Opatření stanovená touto směrnicí 
výrazně zasahují do práv osob, a to nejen 
podezřelých či obviněných, ale i třetích 
stran, jež nejsou trestně stíhány. Je proto 
nezbytné stanovit zvláštní záruky a soudní 
opravné prostředky zaručující zachování 
základních práv dotčených osob při 
provádění této směrnice.

(19) Opatření stanovená touto směrnicí 
výrazně zasahují do práv osob, a to nejen 
podezřelých či obviněných, ale i třetích 
stran, jež nejsou trestně stíhány. Je proto 
nezbytné stanovit veškeré nezbytné záruky 
a soudní opravné prostředky zaručující 
zachování základních práv dotčených osob 
při provádění této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
usnadnění konfiskace majetku v trestních 
věcech, nemůže být uspokojivě dosaženo 
na úrovni členských států, a proto jej může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je pro dosažení 
tohoto cíle nezbytné.

(20) Jelikož cíle této směrnice, totiž 
usnadnění konfiskace majetku, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jej může být lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je pro dosažení tohoto cíle 
nezbytné.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tato směrnice stanoví minimální pravidla 
pro zmrazení majetku za účelem případné 
pozdější konfiskace a pro konfiskaci 
majetku v trestních věcech.

Tato směrnice stanoví minimální pravidla 
pro zajištění nebo zmrazení majetku za 
účelem případné pozdější konfiskace, pro 
konfiskaci majetku v trestních věcech a bez 
odsuzujícího rozhodnutí v trestní věci a 
pro správu konfiskovaného majetku a 
nakládání s ním.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí nejsou dotčena soudní 
řízení, jichž mohou členské státy využívat 
s cílem zbavit pachatele předmětného 
majetku.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Alexander Alvaro, Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody 
pocházející z trestného činu; může se 
jednat o majetek v jakékoli podobě, který 
zahrnuje všechny následné reinvestice 
nebo přeměněné přímé výnosy náležející 
podezřelému či obviněnému a všechen 
hodnotný užitek;

(1) „výnosy“ všechny přímé ekonomické 
výhody pocházející z trestného činu; může 
se jednat o majetek v jakékoli podobě, 
který zahrnuje všechny následné 
reinvestice nebo přeměněné přímé výnosy 
náležející podezřelému či obviněnému a 
všechen hodnotný užitek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody 
pocházející z trestného činu; může se 
jednat o majetek v jakékoli podobě, který 
zahrnuje všechny následné reinvestice 
nebo přeměněné přímé výnosy náležející 
podezřelému či obviněnému a všechen 
hodnotný užitek;

(1) „výnosy“ všechny přímé ekonomické 
výhody pocházející z trestného činu; může 
se jednat o majetek v jakékoli podobě, 
který zahrnuje všechny následné 
reinvestice nebo přeměněné přímé výnosy 
náležející podezřelému či obviněnému a 
všechen hodnotný užitek;

Or. en

Odůvodnění

Definice výnosů jako „všech ekonomických výhod pocházejících z trestného činu“ je poměrně 
dvojznačná a velmi vágní a jejím použitím nelze koherentně a jednotně posoudit ekonomické 
výhody, jež mají být odňaty. To může vést ke značným rozdílům v posuzování množství 
konfiskovaného majetku. Zatímco některé státy budou konfiskovat výnosy nebo jejich 
náhradu, jiné státy by mohly konfiskovat také zisky z následných činností, jež samy nejsou 
trestným činem.

Pozměňovací návrh 72
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody 
pocházející z trestného činu; může se 
jednat o majetek v jakékoli podobě, který 
zahrnuje všechny následné reinvestice 
nebo přeměněné přímé výnosy náležející 
podezřelému či obviněnému a všechen 
hodnotný užitek;

(1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody 
pocházející přímo či nepřímo z trestného 
činu; může se jednat o majetek v jakékoli 
podobě, který zahrnuje všechny následné 
reinvestice nebo přeměněné přímé výnosy 
náležející podezřelému či obviněnému a 
všechen hodnotný užitek;
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Or. pl

Pozměňovací návrh 73
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody 
pocházející z trestného činu; může se 
jednat o majetek v jakékoli podobě, který 
zahrnuje všechny následné reinvestice 
nebo přeměněné přímé výnosy náležející 
podezřelému či obviněnému a všechen 
hodnotný užitek;

(1) „výnosy“ všechny ekonomické výhody 
pocházející přímo či nepřímo z trestného 
činu; může se jednat o majetek v jakékoli 
podobě, který zahrnuje všechny následné 
reinvestice nebo přeměněné přímé výnosy 
náležející podezřelému či obviněnému a 
všechen hodnotný užitek;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „majetkem“ jakýkoli majetek, hmotné 
nebo nehmotné povahy, movitý nebo 
nemovitý, jakož i právní listiny nebo 
nástroje dokládající právní nárok na takový 
majetek nebo podíl na něm;

(2) „majetkem“ jakýkoli majetek, hmotné 
nebo nehmotné povahy, movitý nebo 
nemovitý, jakož i právní listiny nebo 
nástroje dokládající právní nárok na takový 
majetek nebo podíl na něm, jakož i 
majetek ve společném jmění manželů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 75
Alexander Alvaro, Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „konfiskací“ sankce nebo opatření 
nařízené soudem v návaznosti na řízení, 
které se týká trestného činu, jež vede k 
trvalému odnětí majetku;

(4) „konfiskací“ opatření nařízené soudem 
v návaznosti na řízení, které se týká 
trestného činu, jež vede k trvalému odnětí 
majetku;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „konfiskací“ sankce nebo opatření 
nařízené soudem v návaznosti na řízení, 
které se týká trestného činu, jež vede k 
trvalému odnětí majetku;

(4) „konfiskací“ opatření nařízené soudem 
v rozsudku nebo v návaznosti na trestní 
řízení, jež vede k trvalému odnětí majetku;

Or. de

Odůvodnění

Das Löschen der Einziehung als "Strafe" dient der Erlangung einer einheitlichen 
europäischen Umsetzung des Vermögensabschöpfungsrechts, welche eine Einigung über den 
Charakter der Einziehung voraussetzt. Andernfalls wäre nicht auszuschließen, dass die 
Vollstreckung einer Maßnahme, die im Anordnungsstaat Strafe ist, im Vollstreckungsstaat 
den verfassungsrechtlichen Maßstäben der Vollstreckung einer Strafe zu unterwerfen wäre, 
obgleich die Einziehung nach dem Recht des Vollstreckungsstaates nicht als Strafe betrachtet 
würde. Die zweite Änderung dient der Klarstellung, dass die Einziehung nicht nur nach dem 
Urteil, sondern auch mit dem Urteil angeordnet werden kann.

Pozměňovací návrh 77
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „konfiskací“ sankce nebo opatření 
nařízené soudem v návaznosti na řízení, 
které se týká trestného činu, jež vede k 
trvalému odnětí majetku;

(4) „konfiskací“ sankce nebo opatření 
nařízené soudem v návaznosti na řízení, jež 
vede k trvalému odnětí majetku;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „zmrazením“ dočasný zákaz převodu, 
zničení či přeměny majetku, nakládání 
s ním či jeho přemístění nebo jeho dočasné 
převzetí do úschovy či převzetí kontroly 
nad ním;

(5) „zmrazením“ nebo „zajištěním“ 
dočasný zákaz převodu, zničení či přeměny 
majetku, nakládání s ním či jeho přemístění 
nebo jeho dočasné převzetí do úschovy či 
převzetí kontroly nad ním;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) jakož i jakékoli jiné právní nástroje, 
pokud tyto nástroje výslovně stanoví, že se 
tato směrnice vztahuje na trestné činy v 
nich harmonizované.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ka) jakékoli jiné budoucí právní předpisy, 
v nichž budou trestné činy harmonizovány 
pro celou EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „dotčenou osobou“ jakákoli osoba 
přímo dotčená zmrazením nebo konfiskací 
majetku obviněné či odsouzené osoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů v 
návaznosti na pravomocný odsuzující 
rozsudek za trestný čin.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
veškerých nástrojů a výnosů v návaznosti 
na pravomocný odsuzující rozsudek za 
trestný čin.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 83
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů v 
návaznosti na pravomocný odsuzující 
rozsudek za trestný čin.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožní soudním orgánům
úplnou nebo částečnou konfiskaci nástrojů 
a výnosů nebo majetku, jehož hodnota 
odpovídá těmto nástrojům a výnosům, 
podle pravomocného odsuzujícího 
rozsudku za trestný čin.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů v 
návaznosti na pravomocný odsuzující 
rozsudek za trestný čin.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožní výlučně soudním 
orgánům úplnou nebo částečnou 
konfiskaci nástrojů a výnosů v návaznosti 
na pravomocný odsuzující rozsudek za 
trestný čin.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů v 
návaznosti na pravomocný odsuzující 
rozsudek za trestný čin.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožní soudnímu orgánu 
či soudnímu orgánu jednajícímu na 
příkaz soudu úplnou nebo částečnou 
konfiskaci nástrojů a výnosů v návaznosti 
na pravomocný odsuzující rozsudek za 
trestný čin.

Or. de

Pozměňovací návrh 86
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci nástrojů a výnosů v 
návaznosti na pravomocný odsuzující 
rozsudek za trestný čin.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci nástrojů, majetku a 
výnosů v návaznosti na pravomocný 
odsuzující rozsudek za trestný čin.

Or. it

Pozměňovací návrh 87
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
majetku v hodnotě výnosů z trestné 
činnosti po vydání pravomocného 
rozsudku za trestný čin.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
majetku v hodnotě výnosů z trestné 
činnosti po vydání pravomocného 
rozsudku za trestný čin.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která v případě, že není možná 
konfiskace ve smyslu odstavce 1, umožní 
výlučně soudním orgánům konfiskaci 
majetku v hodnotě výnosů z trestné 
činnosti po vydání pravomocného 
rozsudku za trestný čin.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
majetku v hodnotě výnosů z trestné 
činnosti po vydání pravomocného 
rozsudku za trestný čin.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která v případě, že není možná 
konfiskace ve smyslu odstavce 1, umožní 
soudnímu orgánu či soudnímu orgánu 
jednajícímu na příkaz soudu provést 
v souladu s jeho příslušnými 
pravomocemi konfiskaci majetku 
v hodnotě výnosů z trestné činnosti po 
vydání pravomocného rozsudku za trestný 
čin.

Or. de

Pozměňovací návrh 90
Roberta Angelilli
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
majetku v hodnotě výnosů z trestné 
činnosti po vydání pravomocného 
rozsudku za trestný čin.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
majetku v hodnotě odpovídající výnosům, 
ziskům či škodě způsobené trestným 
činem, a to po vydání pravomocného 
rozsudku za trestný čin.

Or. it

Pozměňovací návrh 91
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
majetku v hodnotě výnosů z trestné 
činnosti po vydání pravomocného 
rozsudku za trestný čin.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
majetku v hodnotě výnosů z trestné 
činnosti po vydání pravomocného 
rozsudku za trestný čin. Úplná nebo 
částečná konfiskace majetku se nenařídí, 
pokud se hmotný výnos nebo jemu 
odpovídající hodnoty navrátí 
poškozenému nebo jinému subjektu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 92
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V okamžiku odsouzení za trestný čin, z 
něhož pachatel získal, byť nepřímo, 
hmotný výnos značné hodnoty, se majetek, 
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který pachatel získal do držby nebo k 
němuž jinak nabyl oprávnění v okamžiku 
spáchání trestného činu nebo po něm, a to 
až do doby vynesení rozsudku – byť 
právně nezávazného –, považuje za 
hmotný výnos trestného činu, pokud 
pachatel nebo jiná zúčastněná strana 
neprokáže zákonný původ majetku a 
prostředků použitých pro jeho získání.  

Or. pl

Pozměňovací návrh 93
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná k tomu, aby soudní orgány 
mohly v případě, že nebyl vynesen 
odsuzující rozsudek v trestní věci, 
konfiskovat majetek podezřelého, pokud 
soud nabude přesvědčení, že majetek 
podezřelého přímo či nepřímo představuje 
výnos z trestného činu nebo je určen ke 
spáchání trestného činu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná k tomu, aby soudní orgány 
mohly v případě, že nebyl vynesen 
odsuzující rozsudek v trestní věci, 
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konfiskovat nástroje jednání, které je 
podle trestního práva nezákonné, a výnosy 
získané tímto jednáním, pokud soud 
nabude přesvědčení, že došlo 
k jakémukoli chování, jež údajně zakládá 
nezákonné jednání. Toto ustanovení se 
nepoužije na členské státy, které již znají 
občanskoprávní institut propadnutí 
majetku, který umožňuje konfiskaci bez 
odsuzujícího rozsudku v trestní věci. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává občanskoprávní institut propadnutí majetku, který není 
spojen s trestním řízením a který platí v některých členských státech.

Pozměňovací návrh 95
Josef Weidenholzer

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Žaloba na náhradu škody

Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná pro zajištění toho, aby byly 
zohledňovány žaloby poškozených na 
náhradu škody.

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1



AM\923342CS.doc 39/77 PE498.052v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud 
soud na základě konkrétních skutečností
shledá, že je podstatně pravděpodobnější, 
že odsouzený získal předmětný majetek z 
podobné trestné činnosti než z jiných 
činností.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožní příslušným 
orgánům úplnou nebo částečnou 
konfiskaci majetku ve vlastnictví osoby 
odsouzené za trestný čin, pokud soud na 
základě konkrétních skutečností, jako je 
například to, že hodnota majetku není 
přiměřená legálním příjmům odsouzené 
osoby, nabude přesvědčení, že předmětný 
majetek byl získám nelegálně.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Alexander Alvaro, Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud 
soud na základě konkrétních skutečností 
shledá, že je podstatně pravděpodobnější, 
že odsouzený získal předmětný majetek z 
podobné trestné činnosti než z jiných 
činností.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud
soud na základě konkrétních skutečností a 
po plném uplatnění veškerých důkazů 
nabude přesvědčení, že odsouzený získal 
předmětný majetek z podobné trestné 
činnosti než z jiných činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve 
vlastnictví osoby odsouzené za trestný čin, 
pokud soud na základě konkrétních 
skutečností shledá, že je podstatně 
pravděpodobnější, že odsouzený získal 
předmětný majetek z podobné trestné 
činnosti než z jiných činností.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
veškerého majetku ve vlastnictví osoby 
odsouzené za trestný čin, pokud soud na 
základě konkrétních skutečností shledá, že 
odsouzený získal předmětný majetek z 
podobné trestné činnosti, a nikoli
z jakýchkoli jiných činností.

Or. ro

Pozměňovací návrh 99
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud 
soud na základě konkrétních skutečností 
shledá, že je podstatně pravděpodobnější, 
že odsouzený získal předmětný majetek z 
podobné trestné činnosti než z jiných 
činností.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud 
soud na základě konkrétních skutečností a 
po plném uplatnění veškerých dostupných 
důkazů nabude přesvědčení, že odsouzený 
získal předmětný majetek z podobné 
trestné činnosti než z jiných činností.

Or. de

Odůvodnění

Právo na majetek znamená, že konfiskace nezaložená na odsuzujícím rozsudku musí splňovat 
přísné ústavní standardy. Z ústavního hlediska je v pořádku pouze tehdy, pokud je příslušný 
soud po provedení důkladného přezkumu veškerých důkazů přesvědčen, že dotyčný předmět 
má nezákonný původ. Konkrétní protiprávní jednání určeno být nemusí. Soud však musí být 
přinejmenším přesvědčen o nezákonném původu majetku.

Pozměňovací návrh 100
Rui Tavares
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud 
soud na základě konkrétních skutečností 
shledá, že je podstatně pravděpodobnější, 
že odsouzený získal předmětný majetek z 
podobné trestné činnosti než z jiných 
činností.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud
soud na základě konkrétních skutečností a 
po plném uplatnění veškerých důkazů 
nabude přesvědčení, že odsouzený získal 
předmětný majetek z podobné trestné 
činnosti než z jiných činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud 
soud na základě konkrétních skutečností
shledá, že je podstatně pravděpodobnější, 
že odsouzený získal předmětný majetek z 
podobné trestné činnosti než z jiných 
činností.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud 
soud na základě konkrétních skutečností
shledá, že majetek odsouzené osoby je 
nelegálního původu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Alexander Alvaro, Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku v návaznosti na řízení, jež by 
mohlo v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud k vynesení
takového odsuzujícího rozsudku vést, 
pokud:

Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku, pokud soud na základě 
zvláštních skutečností a po plném 
uplatnění veškerých důkazů nabude 
přesvědčení, že by navazující řízení 
v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud vedlo k vynesení
takového odsuzujícího rozsudku, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku v návaznosti na řízení, jež by 
mohlo v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud k vynesení 
takového odsuzujícího rozsudku vést, 
pokud:

Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku, pokud soud na základě 
zvláštních skutečností a po plném 
uplatnění veškerých dostupných důkazů 
nabude přesvědčení, že by řízení v případě 
postavení podezřelého či obžalovaného 
před soud vedlo k vynesení takového 
odsuzujícího rozsudku, pokud:

Or. de

Odůvodnění

Právo na majetek znamená, že konfiskace nezaložená na odsuzujícím rozsudku musí splňovat 
přísné ústavní standardy. Z ústavního hlediska je v pořádku pouze tehdy, pokud je příslušný 
soud po provedení důkladného přezkumu veškerých důkazů přesvědčen, že dotyčný předmět 
má nezákonný původ. Konkrétní protiprávní jednání určeno být nemusí. Soud však musí být 
přinejmenším přesvědčen o nezákonném původu majetku.
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Pozměňovací návrh 104
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku v návaznosti na řízení, jež by 
mohlo v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud k vynesení
takového odsuzujícího rozsudku vést, 
pokud:

Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku, pokud soud na základě 
zvláštních skutečností a po plném 
uplatnění veškerých důkazů nabude 
přesvědčení, že by navazující řízení 
v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud vedlo k vynesení
takového odsuzujícího rozsudku, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku v návaznosti na řízení, jež by 
mohlo v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud k vynesení 
takového odsuzujícího rozsudku vést, 
pokud:

Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku v návaznosti na řízení, pokud 
soudní orgány nabudou na základě 
spolehlivých důkazů přesvědčení, že by 
v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud došlo k jeho 
odsouzení za trestný čin:

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Sarah Ludford
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku v návaznosti na řízení, jež by 
mohlo v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud k vynesení 
takového odsuzujícího rozsudku vést, 
pokud:

Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní konfiskaci 
výnosů a nástrojů bez odsuzujícího 
rozsudku v návaznosti na řízení, jež by 
mohlo v případě postavení podezřelého či 
obžalovaného před soud k vynesení 
takového odsuzujícího rozsudku vést, nebo 
v jakémkoli jiném řízení, pokud:

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná k tomu, aby soudní orgány 
mohly zkonfiskovat jakýkoli majetek 
patřící osobě, která není schopna doložit 
jeho legální původ, pokud soud na 
základě zvláštních okolností a při 
respektování práva na obranu a třetích 
stran v dobré víře shledá, že tento majetek 
pochází z trestné činnosti údajně spojené s 
touto osobou.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) trestní stíhání podezřelého či 
obviněného nemůže pokračovat z důvodu 
jeho smrti či dlouhodobé nemoci nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) trestní stíhání podezřelého či 
obviněného nemůže pokračovat z důvodu 
jeho smrti či dlouhodobé nemoci nebo

(a) trestní stíhání podezřelého či 
obviněného nemůže pokračovat z důvodu 
jeho dlouhodobé nemoci nebo

Or. de

Odůvodnění

Možnost konfiskace bez odsuzujícího rozsudku v případě smrti podezřelého či obviněného by 
měla být vypuštěna. Pokud údajný pachatel zemře, znamenalo by to vymáhat příkaz ke 
konfiskaci vůči jeho dědicům. Jednalo by se pak o konfiskaci majetku třetích stran podle 
článku 6, kterou lze provést pouze při splnění přísných podmínek.

Pozměňovací návrh 110
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) trestní stíhání podezřelého či 
obviněného nemůže pokračovat z důvodu 
jeho smrti či dlouhodobé nemoci nebo

(a) trestní stíhání podezřelého či 
obviněného nemůže účinně proběhnout 
z důvodu jeho nemoci či dlouhodobé 
nemoci, v jejímž důsledku není schopen 
účastnit se řízení, nebo pokud v důsledku 
nemoci uplynula zákonem stanovená 
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promlčecí lhůta,

Or. en

Odůvodnění

Nemoc by měla být úžeji vymezena tím, že se daná osoba není v jejím důsledku schopna 
účastnit řízení. Je vhodné oddělit případy smrti, nemoci a útěku (viz další pozměňovací 
návrhy), neboť jejich okolnosti jsou odlišné.

Pozměňovací návrh 111
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podezřelý či obviněný nemůže být 
v rozumné době účinně stíhán z důvodu 
nemoci či útěku před trestním stíháním 
nebo výkonem trestu, čímž vzniká vážné 
riziko promlčení trestního stíhání.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podezřelý či obviněný nemůže být 
v rozumné době účinně stíhán z důvodu 
nemoci či útěku před trestním stíháním 
nebo výkonem trestu, čímž vzniká vážné 
riziko promlčení trestního stíhání.

(b) podezřelý či obviněný nemůže být 
v rozumné době účinně stíhán z důvodu 
útěku před trestním stíháním nebo 
výkonem trestu a zároveň není možné 
navrácení obviněného na základě 
rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV 
nebo jinými prostředky, čímž vzniká vážné 
riziko promlčení trestního stíhání.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly před konfiskací vynaložit přiměřené úsilí na navrácení obviněných 
prostřednictvím vydání evropského zatýkacího rozkazu nebo využití jiných forem evropské 
spolupráce. Případy nemoci a smrti jsou upraveny samostatně v jiných PN.

Pozměňovací návrh 113
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podezřelý či obviněný nemůže být 
v rozumné době účinně stíhán z důvodu 
nemoci či útěku před trestním stíháním 
nebo výkonem trestu, čímž vzniká vážné 
riziko promlčení trestního stíhání.

(b) podezřelý či obviněný nemůže být 
v rozumné době účinně stíhán z důvodu 
nemoci či útěku před trestním stíháním 
nebo výkonem trestu, čímž vzniká vážné 
riziko promlčení trestního stíhání. Týká se 
to členských států, jejichž právo neuznává 
odsouzení za trestný čin v nepřítomnosti. 

Or. el

Pozměňovací návrh 114
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) podezřelý či obviněný zemřel.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto ustanovení se nepoužije na členské 
státy, které již znají občanskoprávní 
institut propadnutí majetku, který 
umožňuje konfiskaci v těchto kategoriích 
případů.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výnosů převedených třetím stranám 
odsouzeným či jeho jménem nebo 
podezřelým či obviněným za okolností 
uvedených v odstavci 5 nebo

(a) výnosů či nástrojů převedených přímo 
či nepřímo třetím stranám nebo získaných 
třetími stranami nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výnosů převedených třetím stranám 
odsouzeným či jeho jménem nebo 
podezřelým či obviněným za okolností 
uvedených v odstavci 5 nebo

(a) majetku převedeného třetím stranám 
odsouzeným či jeho jménem nebo 
podezřelým či obviněným za okolností 
uvedených v odstavci 5 nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) jiného majetku odsouzeného, který byl 
převeden třetím stranám s úmyslem
vyhnout se konfiskaci majetku, jehož 
hodnota odpovídá hodnotě výnosů.

(b) jiného majetku odsouzeného, který byl 
převeden třetím stranám s výlučným cílem
vyhnout se konfiskaci majetku, jehož 
hodnota odpovídá hodnotě majetku.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) jiného majetku odsouzeného, který byl 
převeden třetím stranám s úmyslem 
vyhnout se konfiskaci majetku, jehož 
hodnota odpovídá hodnotě výnosů.

(b) jiného majetku, který byl převeden 
třetím stranám nebo získán třetími 
stranami s úmyslem vyhnout se konfiskaci 
majetku, jehož hodnota odpovídá hodnotě 
výnosů.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) jiného majetku odsouzeného, který byl 
převeden třetím stranám s úmyslem 
vyhnout se konfiskaci majetku, jehož 
hodnota odpovídá hodnotě výnosů.

(b) jiného majetku odsouzeného, který byl 
převeden třetím stranám s úmyslem 
vyhnout se konfiskaci majetku, jehož 
hodnota odpovídá výnosům, ziskům a 
škodě způsobené trestným činem. 



PE498.052v02-00 50/77 AM\923342CS.doc

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 121
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Konfiskaci výnosů či majetku uvedenou 
v odstavci 1 lze provést, pokud má být 
majetek navrácen nebo pokud

2. Konfiskaci výnosů či majetku uvedenou 
v odstavci 1 lze provést, pokud 

Or. de

Odůvodnění

Existence (občanskoprávního) nároku na navrácení nezakládá oprávnění na konfiskaci 
výnosů nebo majetku třetí strany. Oprávnění státu ke konfiskaci nelegálně získaného majetku 
musí být přísně odděleno od občanskoprávního nároku poškozeného na navrácení; obě práva 
se v zásadě vzájemně výlučují. Je nutné v každém případě zabránit směšování obou nároků.

Pozměňovací návrh 122
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Konfiskaci výnosů či majetku uvedenou 
v odstavci 1 lze provést, pokud má být 
majetek navrácen nebo pokud

2. Konfiskaci výnosů či majetku uvedenou 
v odstavci 1 lze provést, pokud

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) z posouzení konkrétních skutečností 
týkajících se odsouzeného, podezřelého či 
obviněného vyplývá, že konfiskace 
majetku odsouzeného nebo podezřelého či 
obviněného za okolností uvedených 
v článku 5 není pravděpodobná a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) výnosy nebo majetek byly převedeny 
bezúplatně či za částku nižší než jejich 
tržní hodnota, jestliže třetí strana:

(b) výnosy nebo majetek byly převedeny 
bezúplatně či za částku nižší než jejich 
tržní hodnota, čímž není dotčena zásada 
dobré víry dotčené třetí strany.

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) výnosy nebo majetek byly převedeny 
bezúplatně či za částku nižší než jejich 
tržní hodnota, jestliže třetí strana:

(b) výnosy nebo majetek byly převedeny 
bezúplatně či za částku procentuálně nižší 
než jejich tržní hodnota, jestliže třetí 
strana:

Or. it
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Pozměňovací návrh 126
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) výnosy nebo majetek byly převedeny 
bezúplatně či za částku nižší než jejich 
tržní hodnota, jestliže třetí strana:

(b) výnosy nebo majetek byly převedeny 
bezúplatně či za částku výrazně nižší než 
jejich tržní hodnota;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) v případě výnosů třetí strana věděla o 
jejich nezákonném původu, nebo pokud o 
něm nevěděla, rozumná osoba na jejím 
místě by vzhledem k zvláštním 
skutečnostem či okolnostem takové 
podezření pojala;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) v případě jiného majetku třetí strana 
věděla, že byl převeden s úmyslem 
vyhnout se konfiskaci majetku, jehož 
hodnota odpovídá výnosům, nebo pokud 
to nevěděla, rozumná osoba na jejím místě 
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by vzhledem k zvláštním skutečnostem či 
okolnostem takové podezření pojala.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) v případě výnosů věděla o jejich 
nezákonném původu, nebo pokud o nich 
nevěděla, rozumná osoba na jejím místě 
by vzhledem k zvláštním skutečnostem či 
okolnostem takové podezření pojala;

i) v případě výnosů věděla o jejich 
nezákonném původu;

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Zbigniew Ziobro

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – bod ii – podbod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) U osoby, která je nejbližší osobou 
pachatele, se má za to, že si je vědoma 
skutečnosti, že majetek představuje 
hmotný výnos trestného činu, a totéž platí 
v případě hospodářských subjektů, pokud 
pachatel nebo osoba jemu nejbližší v 
okamžiku nabytí tohoto majetku jednala 
jako člen orgánu právnické osoby nebo 
měla oprávnění k řízení obchodní činnosti 
nebo k zastupování v obchodní činnosti. 

Or. pl

Pozměňovací návrh 131
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei
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Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Fiktivní převod majetku na třetí stranu

Každý členský stát přijme legislativní 
opatření s cílem zavést ustanovení 
zaměřená na stíhání jednání, jímž je
fiktivně převáděno vlastnictví a 
dostupnost majetku na třetí strany s cílem 
zabránit zajištění či konfiskaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Článek 7 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zmrazení Zmrazení nebo zajištění

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní zmrazení 
majetku, u nějž existuje nebezpečí, že bude 
rozptýlen, ukryt či převeden mimo jeho 
soudní pravomoc, za účelem jeho případné 
pozdější konfiskace. Tato opatření nařizuje 

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní zmrazení 
majetku, u nějž existuje nebezpečí, že bude 
rozptýlen, ukryt či převeden mimo jeho 
soudní pravomoc, za účelem jeho případné 
pozdější konfiskace. Tato opatření nařizuje 
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soud. soud. Součástí těchto opatření je zavedení 
konfiskace bez odsuzujícího rozsudku při 
plném respektování práv na obhajobu a 
dobré víry třetích osob a s možností 
napadnout tato opatření u soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní zmrazení
majetku, u nějž existuje nebezpečí, že bude 
rozptýlen, ukryt či převeden mimo jeho 
soudní pravomoc, za účelem jeho případné 
pozdější konfiskace. Tato opatření nařizuje 
soud.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní neprodlené 
zmrazení majetku, u nějž existuje 
nebezpečí, že bude rozptýlen, ukryt či 
převeden mimo jeho soudní pravomoc, za 
účelem jeho případné pozdější konfiskace, 
nebo pokud existuje důvod k domněnce, 
že jsou splněny podmínky pro konfiskaci. 
Tato opatření vyžadují příkaz příslušného 
vnitrostátního orgánu, který je nutno 
získat neprodleně po zmrazení majetku, 
s výjimkou případů, kdy je majetek tvořen 
movitými věcmi; v takových případech je 
příkaz nutný pouze tehdy, požádala-li o to 
dotčená osoba. Osoba dotčená opatřeními 
uvedenými v tomto článku je oprávněna 
napadnout příkaz a odvolat se proti němu 
k soudu.

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní zmrazení 
majetku, u nějž existuje nebezpečí, že bude 
rozptýlen, ukryt či převeden mimo jeho 
soudní pravomoc, za účelem jeho případné 
pozdější konfiskace. Tato opatření 
nařizuje soud.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožní jeho příslušným 
orgánům neprodlené zmrazení nebo 
zajištění majetku za účelem jeho případné 
pozdější konfiskace. Osoba dotčená 
opatřeními podle tohoto článku má právo 
odvolat se k soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní zmrazení 
majetku, u nějž existuje nebezpečí, že bude 
rozptýlen, ukryt či převeden mimo jeho 
soudní pravomoc, za účelem jeho případné 
pozdější konfiskace. Tato opatření nařizuje 
soud.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní zmrazení 
majetku, u nějž existuje nebezpečí, že bude 
rozptýlen, ukryt či převeden mimo jeho 
soudní pravomoc, za účelem jeho případné 
pozdější konfiskace. Tato opatření nařizují 
příslušné orgány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožní jeho příslušným 
orgánům okamžité zmrazení majetku, 
existuje-li vážné riziko, že tento majetek 
bude rozptýlen, ukryt či převeden před 

vypouští se
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vydáním soudního rozhodnutí. Tato 
opatření co nejdříve potvrdí soud.

Or. de

Odůvodnění

Pozměňovací návrh k odstavci 1 se vztahuje také na odstavec 2. 

Pozměňovací návrh 138
Georgios Papanikolaou

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožní jeho příslušným 
orgánům okamžité zmrazení majetku, 
existuje-li vážné riziko, že tento majetek 
bude rozptýlen, ukryt či převeden před 
vydáním soudního rozhodnutí. Tato 
opatření co nejdříve potvrdí soud.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která umožní jeho příslušným 
orgánům okamžité zmrazení majetku, 
existuje-li vážné riziko, že tento majetek 
bude rozptýlen, ukryt či převeden před 
vydáním soudního rozhodnutí. Tato 
opatření co nejdříve potvrdí soud, a to i 
v případě přípravného trestního řízení.

Or. el

Pozměňovací návrh 139
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí právo osob 
dotčených opatřeními podle této směrnice
na účinnou právní ochranu a právo 
podezřelých na spravedlivý proces, aby 
byla zachována jejich práva.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí právo osob, jejichž 
majetek je zajištěn nebo konfiskován
podle této směrnice, bez ohledu na jejich 
vlastnictví v době konfiskace, na účinnou 
právní ochranu včetně práva na 
spravedlivý proces.

Or. en
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Pozměňovací návrh 140
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí právo osob 
dotčených opatřeními podle této směrnice 
na účinnou právní ochranu a právo 
podezřelých na spravedlivý proces, aby 
byla zachována jejich práva.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí plné právo osob 
dotčených opatřeními podle této směrnice 
na účinnou právní ochranu včetně plného 
práva na spravedlivý proces a možnosti 
odvolat se proti soudnímu rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby dotčené 
osoby měly před přijetím konečného 
rozhodnutí o konfiskaci právo na účinnou 
právní ochranu včetně možnosti nechat se 
právně zastupovat za účelem ochrany 
svých práv. 

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o zmrazení majetku bylo řádně 
zdůvodněno, bylo sděleno dotčené osobě 
co nejdříve po vykonání a platilo jen po 
dobu nezbytně nutnou k uchování majetku 
s ohledem na budoucí konfiskaci. Každý 
členský stát poskytne osobám, o jejichž 
majetek se jedná, možnost účinně se 
odvolat k soudu proti rozhodnutí o 
zmrazení majetku až do přijetí rozhodnutí 
o konfiskaci. Zmrazený majetek, jenž není 
následně zkonfiskován, je neprodleně 
navrácen právoplatnému majiteli.

2. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o zmrazení majetku bylo řádně 
zdůvodněno, bylo sděleno dotčené osobě 
co nejdříve po vykonání a platilo jen po 
dobu nezbytně nutnou k uchování majetku 
s ohledem na budoucí konfiskaci. Každý 
členský stát poskytne osobám, o jejichž 
majetek se jedná, možnost účinně se 
odvolat k soudu proti rozhodnutí o 
zmrazení majetku až do přijetí rozhodnutí 
o konfiskaci. Zmrazený majetek, jenž není 
následně zkonfiskován, je neprodleně 
navrácen právoplatnému majiteli, který má 
právo na účinnou náhradu pro případ, že 
jeho majetek byl zmrazením poznamenán.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o konfiskaci bylo řádně 
odůvodněno a aby bylo sděleno dotčené 
osobě. Každý členský stát poskytne 
dotčeným osobám možnost účinně se proti 
takovému rozhodnutí odvolat k soudu.

3. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o konfiskaci bylo řádně 
odůvodněno a aby bylo neprodleně 
sděleno dotčené osobě. Každý členský stát 
poskytne dotčeným osobám možnost 
účinně se proti takovému rozhodnutí 
odvolat k soudu.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Rui Tavares
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o konfiskaci bylo řádně 
odůvodněno a aby bylo sděleno dotčené 
osobě. Každý členský stát poskytne 
dotčeným osobám možnost účinně se proti 
takovému rozhodnutí odvolat k soudu.

3. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby obviněná 
nebo odsouzená osoba měla možnost 
napadnout návrh na konfiskaci u 
nezávislého soudního orgánu. Tato osoba 
bude mít přístup k věcným důkazům 
v souladu se směrnicí o právu na 
informace v trestním řízení; má alespoň 
právo být vyslechnuta, právo klást otázky 
a právo předkládat důkazy, dokud není 
přijato pravomocné rozhodnutí o 
konfiskaci. Každý členský stát přijme další 
nezbytná opatření, kterými zajistí, aby 
každé rozhodnutí o konfiskaci bylo řádně 
odůvodněno a aby bylo sděleno dotčené 
osobě. Každý členský stát poskytne 
dotčeným osobám možnost účinně se proti 
takovému rozhodnutí odvolat k soudu.

Or. en

Odůvodnění

Článek 48 Listiny základních práv v souladu s článkem 6 EÚLP a judikaturou Evropského 
soudu pro lidská práva vyžadují, aby měla obviněná osoba možnost být ještě před vynesením 
rozhodnutí o konfiskaci vyslechnuta ohledně toho, zda výnosy či nástroje skutečně mají 
souvislost s nějakým trestným činem nebo zda byly získány legálním způsobem.

Pozměňovací návrh 145
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o konfiskaci bylo řádně 
odůvodněno a aby bylo sděleno dotčené 
osobě. Každý členský stát poskytne 

3. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o konfiskaci bylo řádně 
odůvodněno. Každý členský stát poskytne 
dotčeným osobám možnost účinně se proti 
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dotčeným osobám možnost účinně se proti
takovému rozhodnutí odvolat k soudu.

takovému rozhodnutí odvolat k soudu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o konfiskaci bylo řádně 
odůvodněno a aby bylo sděleno dotčené
osobě. Každý členský stát poskytne 
dotčeným osobám možnost účinně se proti 
takovému rozhodnutí odvolat k soudu.

3. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby obviněná 
nebo odsouzená osoba měla možnost 
napadnout návrh na konfiskaci u 
nezávislého soudního orgánu. Tato osoba 
bude mít přístup k věcným důkazům 
v souladu se směrnicí o právu na 
informace v trestním řízení; má alespoň 
právo být vyslechnuta, právo klást otázky 
a právo předkládat důkazy, dokud není 
přijato pravomocné rozhodnutí o 
konfiskaci. Každý členský stát přijme další 
nezbytná opatření, kterými zajistí, aby 
každé rozhodnutí o konfiskaci bylo řádně 
odůvodněno a aby bylo sděleno obviněné 
či odsouzené osobě. Každý členský stát 
poskytne dotčeným osobám možnost 
účinně se proti takovému rozhodnutí 
odvolat k soudu.

Or. en

Odůvodnění

Článek 48 Listiny základních práv v souladu s článkem 6 EÚLP a judikaturou Evropského 
soudu pro lidská práva vyžaduje, aby měla obviněná osoba možnost být vyslechnuta ještě 
před vynesením rozhodnutí o konfiskaci v souvislosti s trestným činem.

Pozměňovací návrh 147
Véronique Mathieu
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, kterými zajistí, aby každé 
rozhodnutí o konfiskaci bylo co nejdříve 
sděleno. Toto sdělení může být odloženo v 
případech, kdy by mohlo ohrozit 
vyšetřování.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V řízení podle článku 4 má podezřelý či 
obviněný účinnou možnost napadnout míru 
pravděpodobnosti, na jejímž základě je 
dotčený majetek považován za výnos z 
trestné činnosti.

4. V řízení podle článku 4 má odsouzený
účinnou možnost napadnout míru 
pravděpodobnosti, na jejímž základě je 
dotčený majetek považován za výnos z 
trestné činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Článek 4 se týká pouze osob odsouzených, a není tudíž správné odkazovat na „podezřelého či 
obviněného“.

Pozměňovací návrh 149
Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případech uvedených v článku 5 je 5. V případech uvedených v článku 5 je 
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osoba, jejíž majetek je dotčen rozhodnutím 
o konfiskaci, zastupována v celém řízení
právním zástupcem, aby byla zachována 
její práva na obhajobu, pokud se týká 
stanovení trestného činu a určení výnosů 
a nástrojů.

osoba, jejíž majetek je dotčen rozhodnutím 
o konfiskaci, informována o tom, že má 
právo být v celém řízení zastupována 
zvoleným právním zástupcem nebo 
právním zástupcem ex offo v souladu 
s konkrétními pravidly platnými 
v členském státě, aby byla zachována její 
práva na obhajobu, pokud se týká 
stanovení trestného činu a určení výnosů 
a nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V případech uvedených v článku 5 je
osoba, jejíž majetek je dotčen rozhodnutím 
o konfiskaci, zastupována v celém řízení 
právním zástupcem, aby byla zachována 
její práva na obhajobu, pokud se týká 
stanovení trestného činu a určení výnosů 
a nástrojů.

5. Osoba, jejíž majetek je dotčen 
rozhodnutím o konfiskaci, má právo být 
zastupována v celém řízení právním 
zástupcem, aby byla zachována její práva 
na obhajobu, pokud se týká stanovení 
trestného činu a určení výnosů a nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Právo na právního zástupce by mělo existovat ve všech trestních řízeních, na něž se směrnice 
vztahuje. EU však nemá v rámci tohoto nástroje pravomoc ukládat členským státům povinnost 
hradit právního zástupce, jak to vyplývá z návrhu.

Pozměňovací návrh 151
Mariya Gabriel

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Je-li osoba, jejíž majetek je dotčen, třetí 
stranou, jsou tato osoba nebo její právní 
zástupce informováni o řízení, které může 
vést k vydání rozhodnutí o konfiskaci 
dotčeného majetku, a mohou se účastnit 
tohoto řízení v míře nezbytné pro účinnou 
ochranu práv této osoby. Tato osoba má 
alespoň právo být vyslechnut, právo klást 
otázky a právo předkládat důkazy, dokud 
nebude přijato pravomocné rozhodnutí.

6. Je-li osoba, jejíž majetek je dotčen, třetí 
stranou, jsou tato osoba nebo její právní 
zástupce informováni o řízení, které může 
vést k vydání rozhodnutí o konfiskaci 
dotčeného majetku, a mohou se účastnit 
tohoto řízení v míře nezbytné pro účinnou 
ochranu práv této osoby. Tato osoba má 
plné právo na spravedlivý proces a právo 
na účinnou právní ochranu, dokud 
nebude přijato pravomocné rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Je-li osoba, jejíž majetek je dotčen, třetí 
stranou, jsou tato osoba nebo její právní 
zástupce informováni o řízení, které může 
vést k vydání rozhodnutí o konfiskaci 
dotčeného majetku, a mohou se účastnit 
tohoto řízení v míře nezbytné pro účinnou 
ochranu práv této osoby. Tato osoba má 
alespoň právo být vyslechnut, právo klást 
otázky a právo předkládat důkazy, dokud 
nebude přijato pravomocné rozhodnutí.

6. Je-li osoba, jejíž majetek je dotčen, třetí 
stranou, jsou tato osoba nebo její právní 
zástupce neprodleně informováni o řízení, 
které může vést k vydání rozhodnutí o 
konfiskaci dotčeného majetku, a mohou se 
účastnit tohoto řízení v míře nezbytné pro 
účinnou ochranu práv této osoby. Tato 
osoba má alespoň právo být vyslechnut, 
právo klást otázky a právo předkládat 
důkazy, dokud nebude přijato pravomocné 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konfiskace majetkového celku brání další 
konfiskaci téhož majetku. Členské státy 
přijmou opatření nezbytná k zajištění 
zabránění opětovné konfiskaci téhož 
majetku. 

Or. de

Odůvodnění

The proposal for a directive makes no mention of how to proceed if several Member States 
are investigating different persons in respect of alleged offences and if the confiscation of the 
same proceeds of these offences is an option in each of the various Member States. There is 
no provision for such a combination of circumstances under current law. Specifically, this is 
not an instance of ‘Ne bis in idem’ under Article 54 of the Convention implementing the 
Schengen Agreement, since forfeiture of criminal assets does not fall within the commonly 
accepted meaning of ‘penalty’.

Pozměňovací návrh 154
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny členské státy přijmou opatření 
nezbytná pro zajištění toho, aby v případě, 
že poškozené strany mají v důsledku 
trestného činu vůči obžalovanému určité 
nároky, nebránila konfiskace jejich 
prosazení.

Or. de

Odůvodnění

Měla by existovat jednotná pravidla pro řešení nároků poškozených stran. Pokud by evropské 
právo v oblasti konfiskace znamenalo, že by nároky poškozených stran nemohly být 
prosazeny, bylo by to v rozporu s cíli jiných právních předpisů Komise, jež se týkají práv 
obětí. Je potřeba zajistit, aby konfiskace, již upravuje návrh směrnice, nemohla mařit nároky 
poškozených stran.
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Pozměňovací návrh 155
Alexander Alvaro, Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Konfiskace ekonomické výhody musí 
mít za důsledek nemožnost opětovné 
konfiskace téže ekonomické výhody. 
Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná k zabránění opakovanému 
zajištění téže ekonomické výhody.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Sarah Ludford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Dospěje-li soud k závěru, že by 
konfiskace vedla ke ztrátě živobytí dotčené 
osoby, mělo by být od ní zčásti či zcela 
upuštěno, a to s ohledem na zásadu 
přiměřenosti.

Or. en

Odůvodnění

Konfiskace nesmí vést s ohledem na zásadu přiměřenosti ke ztrátě legitimního živobytí 
dotčených fyzických či právnických osob.

Pozměňovací návrh 157
Alexander Alvaro, Renate Weber
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. Dospěje-li soud k závěru, že by 
konfiskace vedla ke ztrátě živobytí dotčené 
osoby, mělo by být od ní zčásti či zcela 
upuštěno, a to s ohledem na zásadu 
přiměřenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Alexander Alvaro, Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná pro zajištění toho, aby 
konfiskace neohrožovala práva a nároky 
poškozených osob vůči obviněnému, které 
mají v důsledku jeho trestného činu.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Alexander Alvaro, Renate Weber

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná pro určení přesného rozsahu 
majetku, jenž má být konfiskován, buď po 
přijetí pravomocného odsuzujícího 
rozsudku za trestný čin nebo v návaznosti 
na řízení podle článku 5, které vedlo 
k vydání rozhodnutí o konfiskaci, a 

Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná pro určení přesného rozsahu 
majetku, jenž má být konfiskován.
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pro provedení dalších kroků v míře 
nezbytné pro účinný výkon tohoto 
rozhodnutí o konfiskaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná pro určení přesného rozsahu 
majetku, jenž má být konfiskován, buď po 
přijetí pravomocného odsuzujícího 
rozsudku za trestný čin nebo v návaznosti 
na řízení podle článku 5, které vedlo 
k vydání rozhodnutí o konfiskaci, a 
pro provedení dalších kroků v míře 
nezbytné pro účinný výkon tohoto 
rozhodnutí o konfiskaci.

Každý členský stát přijme opatření 
nezbytná pro určení přesného rozsahu 
majetku, jenž má být konfiskován.
Příslušné rozhodnutí musí být přiměřené 
a musí vzít v úvahu jakoukoli tvrdost vůči 
obviněnému či odsouzenému nebo vůči 
jakékoli dotčené osobě.

Or. en

Odůvodnění

Opatření musí být použitelná na všechna opatření přijatá na základě směrnice a musí zajistit, 
aby byl zajištěn pouze majetek, který je přiměřený majetkovým právům obviněné, odsouzené 
či dotčené osoby a dotčenému trestnému činu.

Pozměňovací návrh 161
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V jednotlivých případech by mohlo být 
možné v souladu se zásadou přiměřenosti 
zcela nebo zčásti od příkazu ke konfiskaci 
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upustit, pokud by konfiskace znamenala 
nepřiměřenou tvrdost vůči dotčené osobě 
nebo jejím rodinným příslušníkům. Za 
tento případ se považuje situace, kdy by 
takové opatření bylo pro postiženou osobu 
nepřiměřenou zátěží nebo vedlo ke ztrátě 
jejího živobytí nebo pokud by náklady na 
konfiskaci nepřiměřeně přesahovaly 
hodnotu konfiskovaného majetku. 

Or. de

Odůvodnění

V současné době návrh Komise neobsahuje ustanovení pro případy nepřiměřené tvrdosti. 
Jsou-li dány podmínky pro konfiskaci, bude v každém případě nařízena. Aby se zabránilo 
nepřiměřeným důsledkům, je nezbytné zavést „klauzuli o zamezení nepřiměřené tvrdosti“. 
Konfiskace nesmí vést s ohledem na zásadu přiměřenosti ke ztrátě živobytí dotčené fyzické 
osoby nebo k zániku dotčeného právního subjektu.

Pozměňovací návrh 162
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Využívání konfiskovaného majetku 

získaného z trestné činnosti pro sociální 
účely

Členské státy přijmou přímá opatření na 
podporu využívání nástrojů trestné 
činnosti a majetku a výnosů z ní 
získaných pro sociální účely. Tyto zdroje 
mohou být zpřístupněny veřejným 
orgánům s cílem umožnit na základě 
objektivních kritérií zahájení činností 
podporujících zákonnost a pomoc obětem 
– a to i prostřednictvím nevládních 
organizací – a rovněž policejním a 
soudním orgánům za účelem boje proti 
trestné činnosti ve smyslu čl. 2 odst. 6.
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Or. it

Odůvodnění

Některé členské státy se již pokoušejí využívat konfiskovaný majetek z trestné činnosti pro 
veřejné účely, což se setkává s velkým úspěchem v sociální oblasti a v oblasti boje proti 
trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 163
Véronique Mathieu

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Spolupráce mezi členskými státy

Členské státy zajistí, aby za tentýž trestný 
čin nebyly konfiskovány tytéž finanční 
výhody. Finanční výhody, které již byly 
jedou konfiskovány, nesmí být 
konfiskovány znovu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 164
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Článek 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správa zmrazeného majetku Správa zmrazeného a konfiskovaného 
majetku

Or. it

Odůvodnění

Správa majetku by měla být lépe vymezena, pokud jde o jeho využití pro sociální účely, a to 
včetně případů, kdy byl tento majetek konfiskován.
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Pozměňovací návrh 165
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Článek 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Správa zmrazeného majetku Správa zmrazeného, zajištěného a 
konfiskovaného majetku

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, například zřídí vnitrostátní 
ústřední úřady či obdobný mechanismus, 
aby zajistil řádnou správu majetku 
zmrazeného za účelem případné pozdější 
konfiskace.

1. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, například zřídí vnitrostátní 
ústřední úřady či obdobný mechanismus, 
aby zajistil řádnou správu majetku 
zmrazeného za účelem případné pozdější 
konfiskace, a stanoví možnost využití 
konfiskovaného majetku pro sociální 
účely.

Or. it

Odůvodnění

Správa majetku by měla být lépe vymezena, pokud jde o jeho využití pro sociální účely, a to 
včetně případů, kdy byl tento majetek zkonfiskován.

Pozměňovací návrh 167
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V tomto ohledu je zásadní úzká 
přeshraniční spolupráce a účinná výměna 
informací mezi policejními, soudními a 
finančními orgány členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát zajistí, aby opatření 
uvedená v odstavci 1 optimalizovala 
ekonomickou hodnotu takového majetku a 
aby umožňovala prodej či převedení 
majetku, který může ztratit hodnotu.

2. Každý členský stát zajistí, aby opatření 
uvedená v odstavci 1 týkající se 
zmrazeného majetku optimalizovala 
ekonomickou hodnotu takového majetku a 
aby umožňovala prodej či převedení 
majetku, který může ztratit hodnotu, avšak 
pouze v případě nutnosti. Každý členský 
stát přijme veškerá opatření nezbytná pro 
zabránění jakémukoli zapojení do trestné 
činnosti v této fázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Rui Tavares

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát zajistí, aby opatření 
uvedená v odstavci 1 optimalizovala 
ekonomickou hodnotu takového majetku a 
aby umožňovala prodej či převedení 
majetku, který může ztratit hodnotu.

2. Každý členský stát zajistí, aby opatření 
uvedená v odstavci 1 podporovala 
opětovné sociální využití a optimalizovala 
ekonomickou hodnotu takového majetku a
aby umožňovala prodej či převedení 
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majetku, který může ztratit hodnotu. Každý 
členský stát přijme opatření nezbytná pro 
zabránění jakémukoli zapojení do trestné 
činnosti v této fázi.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uvést znění směrnice do souladu s pozměňovacím 
návrhem k bodu odůvodnění 16.

Pozměňovací návrh 170
Sonia Alfano, Rita Borsellino, Monica Luisa Macovei

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát přijme na základě 
stávajících osvědčených postupů nezbytná 
opatření s cílem upravit nakládání a 
určení konfiskovaného majetku. 
Prioritou, pokud jde o určení takového 
majetku, budou projekty pro vymáhání 
práva a prevenci trestné činnosti, jakož i 
další projekty veřejného a společenského 
zájmu. Jakékoli jiné určení takového 
majetku bude přicházet v úvahu pouze 
tehdy, pokud výše uvedené použití nebude 
možné, a každý členský stát v každém 
případě přijme veškerá opatření nezbytná 
pro zabránění jakémukoli zapojení do 
trestné či nelegální činnosti v této fázi.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Emine Bozkurt

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát zajistí, aby značná 
část zkonfiskovaného majetku byla 
určena pro opětovné využití pro oběti, 
které byly trestnými činy přímo nebo 
nepřímo dotčeny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Salvatore Iacolino

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát může zavést 
revolvingový fond pro financování 
opatření, jejichž cílem je ochrana majetku 
mezi okamžikem zmrazení a okamžikem 
konfiskace, aby se tak zajistila jeho 
ochrana vůči aktům vandalství či aktům, 
jež by mohly časově oddálit jeho 
dostupnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 173
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 článek 11 vypouští se
Statistika
Členské státy pravidelně shromažďují 
souhrnné statistiky od příslušných orgánů 
a vedou je s cílem posuzovat účinnost 
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svých konfiskačních režimů. 
Shromážděné statistiky se každoročně 
předkládají Komisi a obsahují u každého 
trestného činu tyto údaje:
(a) počet vykonaných příkazů k zajištění;
(b) počet vykonaných příkazů ke 
konfiskaci;
(c) hodnota zmrazeného majetku;
(d) hodnota vyhledaného majetku;
(e) počet žádostí o výkon příkazů k 
zajištění v jiném členském státě;
(f) počet žádostí o výkon příkazů ke 
konfiskaci v jiném členském státě;
(g) hodnota majetku vyhledaného na 
základě výkonu příkazu v jiném členském 
státě;
(h) hodnota majetku určeného 
k opětovnému použití pro účely 
prosazování práva; prevence nebo pro 
sociální účely;
(i) počet případů, kdy byla konfiskace 
nařízena, v korelaci s počtem odsuzujících 
rozsudků za trestné činy, na něž se 
vztahuje tato směrnice;
(j) počet žádostí o vydání příkazů ke 
zmrazení a příkazů ke konfiskaci, které 
byly zamítnuty soudy;
(k) počet úspěšných odvolání proti vydání 
příkazů k zajištění a příkazů ke 
konfiskaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Cornelis de Jong

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Statistika

Členské státy pravidelně shromažďují 
souhrnné statistiky od příslušných orgánů 
a vedou je s cílem posuzovat účinnost 
svých konfiskačních režimů. 
Shromážděné statistiky se každoročně 
předkládají Komisi a obsahují tyto údaje:
(a) počet vykonaných příkazů ke 
zmrazení;
(b) počet vykonaných příkazů ke 
konfiskaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Manfred Weber, Jan Philipp Albrecht, Hubert Pirker

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy pravidelně shromažďují 
souhrnné statistiky od příslušných orgánů a 
vedou je s cílem posuzovat účinnost svých 
konfiskačních režimů. Shromážděné 
statistiky se každoročně předkládají 
Komisi a obsahují u každého trestného 
činu tyto údaje:

Členské státy pravidelně shromažďují 
souhrnné statistiky od příslušných orgánů a 
vedou je s cílem posuzovat účinnost svých 
konfiskačních režimů. Shromážděné 
statistiky se každoročně předkládají 
Komisi a obsahují u každého trestného 
činu, který spadá do oblasti působnosti 
této směrnice, tyto údaje:

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ka) způsob využití zkonfiskovaného 
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majetku a jeho přínos pro sociální a 
hospodářský rozvoj oblasti a dotčených 
místních komunit;

Or. it

Pozměňovací návrh 177
Roberta Angelilli

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(kb) délka trvání řízení s cílem přidělit 
zkonfiskovaný majetek, a to zejména v 
případech, kdy byl tento majetek v době 
konfiskace v dobrém stavu.

Or. it


