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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zmrazování a konfiskaci výnosů z 
trestné činnosti v Evropské unii
(COM(2012)0085 – C7-0075/2012 – 2012/0036(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0085),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0075/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne…1, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne…2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2012);

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C …
2 Úř. věst. C …



PE494.663v01-00 6/22 PR\911182CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Hlavním motivem přeshraniční 
organizované trestné činnosti 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) Hlavním motivem většiny trestné 
činnosti, zejména přeshraniční 
organizované trestné činnosti, je finanční 
prospěch. Mají-li donucovací a soudní 
orgány pracovat účinně, měly by mít k 
dispozici veškeré prostředky k 
vysledování, zmrazení, správě a konfiskaci 
výnosů z trestné činnosti.

Or. en

Odůvodnění

Finanční prospěch je motivem většiny trestné činnosti, nejen přeshraniční organizované 
trestné činnosti. 

S ohledem na nízkou účinnost současného systému by měly být k dispozici veškeré prostředky 
k vysledování, zmrazení, správě a konfiskaci výnosů z trestné činnosti.

Pozměňovací návrh 2

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 majetku 
pocházejícího z trestné činnosti se ve 
srovnání s odhadovanými výnosy z trestné 
činnosti jeví jako mimořádně nízká. Ze 
studií vyplývá, že postupy konfiskace jsou 
dosud málo používány, ačkoli jsou 
upraveny unijními i vnitrostátními 
právními předpisy, a že právní předpisy na 
vnitrostátní úrovni si neodpovídají.

Or. en
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Odůvodnění

Nejde o to, že vymáhání majetku je nedostatečné, ale spíše o to, že je v porovnání 
s odhadovanými výnosy z trestné činnosti nízké. 

Je třeba uvést různorodost vnitrostátních právních předpisů jako jeden z důvodů vypracování 
tohoto návrhu směrnice. Tato odlišnost ovlivňuje účinnost a spolupráci, zejména v případě 
přeshraniční organizované trestné činnosti a jiné trestné činnosti. 

Pozměňovací návrh 3

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění by měl být vypuštěn ze dvou důvodů: (i) omezuje současný právní 
rámec pro rozšířenou konfiskaci stanovený v rozhodnutí Rady č. 2005/212/SVV, který 
odporuje myšlence posílení současného systému a zvýšení jeho účinnosti, jež je cílem tohoto 
návrhu;  (ii) z důvodu souladu s vypuštěním čl. 4 odst. 2 písm. b). 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 

(12) Obecně platí, že příkaz ke konfiskaci 
může být vydán pouze na základě 
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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.

odsuzujícího rozsudku. V některých 
případech, dokonce i když takový rozsudek 
neexistuje, by mělo být možné konfiskovat 
majetek s cílem zamezit trestné činnosti a 
zajistit, aby zisk z trestné činnosti nemohl 
být reinvestován do legálního hospodářství 
nebo do trestných činností.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění by měl být pozměněn z důvodu souladu s vypuštěním čl. 5 písm. a) a b).

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „trestným činem“ trestný čin uvedený (6) „trestným činem“ trestný čin, za nějž 
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v těchto právních předpisech: lze uložit trest odnětí svobody s horní 
hranicí nejméně 12 měsíců.

a) úmluva vypracovaná na základě článku 
K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské 
unii o boji proti korupci úředníků 
Evropských společenství nebo členských 
států Evropské unie; 
b) rámcové rozhodnutí Rady 
2000/383/SVV ze dne 29. května 2000 o 
zvýšené ochraně trestními a jinými 
sankcemi proti padělání ve spojitosti se 
zaváděním eura;
c) rámcové rozhodnutí Rady 
2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 
o potírání podvodů a padělání 
bezhotovostních platebních prostředků;
d) rámcové rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 
o boji proti terorismu ve znění rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/919/SVV ze dne 9. 
prosince 2008;
e) rámcové rozhodnutí Rady 
2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o 
praní peněz, identifikaci, vysledování, 
zmrazení, zajištění a konfiskaci nástrojů 
trestné činnosti a výnosů z ní;
f) rámcové rozhodnutí Rady 
2003/568/SVV o boji proti korupci v 
soukromém sektoru;
g) rámcové rozhodnutí Rady 
2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, 
kterým se stanoví minimální ustanovení 
týkající se znaků skutkové podstaty 
trestných činů a sankcí v oblasti 
nedovoleného obchodu s drogami;
h) rámcové rozhodnutí Rady 
2005/222/SVV ze dne 24. února 2005 
o útocích proti informačním systémům;
i) rámcové rozhodnutí Rady 
2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji 
proti organizované trestné činnosti;
j) směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 
2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji 
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proti němu a o ochraně obětí, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/629/SVV;
k) směrnice 2011/92/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV.

Or. en

Odůvodnění

Rámcové rozhodnutí 2005/212/SVV omezuje svou působnost na již harmonizované trestné 
činy pouze v případě rozšířené konfiskace. Omezení působnosti navrhované směrnice na 
trestné činy harmonizované a uvedené v čl. 2 bodu 6 představuje krok zpět. Naopak 
definováním „trestného činu“ jako trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody 
s horní hranicí nejméně 12 měsíců, znamená zachování stejné působnosti, jaká je stanovena 
ve směrnici 2005/212/SVV, která vyžaduje harmonizaci pouze v případě rozšířené konfiskace.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konfiskace založená na odsuzujícím 
rozsudku

Konfiskace

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je učinit text směrnice jasnějším a zajistit soulad 
s pozměňovacími návrhy k článkům 3 a 5.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

opatření, která umožní soudním orgánům
úplnou nebo částečnou konfiskaci nástrojů 
a výnosů v návaznosti na pravomocný 
odsuzující rozsudek za trestný čin.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že pravomoc nařídit konfiskaci by měly mít 
pouze soudní orgány. 

Pozměňovací návrh 8

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 umožní soudním orgánům 
v případě, že není možná konfiskace ve 
smyslu odstavce 1, konfiskaci majetku 
v hodnotě výnosů z trestné činnosti po 
vydání pravomocného rozsudku za trestný 
čin.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je lépe definovat situaci, kdy může být konfiskován 
majetek v hodnotě výnosů z trestné činnosti. 

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která v případě neexistence 
odsuzujícího rozsudku umožní soudním 
orgánům konfiskaci nástrojů a výnosů 
získaných protiprávním jednáním 
v souladu s trestním právem, pokud soud 
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nabude přesvědčení, že došlo 
k jakémukoli jednání, které zakládá 
protiprávní jednání. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit pravomoci soudních orgánů v oblasti 
konfiskace nástrojů a výnosů z trestné činnosti; také je v souladu s některými vnitrostátními 
právními předpisy členských států.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pravomoci svěřené na základě 
odstavce 2a lze uplatnit ve vztahu 
k jakémukoli majetku (včetně hotovosti) 
bez ohledu na to, zda jakékoli výnosy 
pochází z trestné činnosti související 
s tímto majetkem, či nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je jasněji specifikovat, jaký druh majetku může být 
konfiskován.

Pozměňovací návrh 11

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 

Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní úplnou nebo 
částečnou konfiskaci majetku ve vlastnictví 
osoby odsouzené za trestný čin, pokud 
soud nabude přesvědčení, že odsouzený 
získal předmětný majetek spíše z podobné 
trestné činnosti než z jiných činností.
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podobné trestné činnosti než z jiných 
činností.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladit ustanovení týkající se dokazování 
s ustanoveními v pozměňovacím návrhu k čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Konfiskace je vyloučena, pokud 
podobná trestná činnost uvedená 
v odstavci 1

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nemohla být předmětem trestního řízení 
na základě ustanovení vnitrostátního 
práva trestního nebo 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) již byla předmětem trestního řízení, 
v němž byla příslušná osoba pravomocně 
zproštěna obžaloby, nebo v ostatních 
případech, kdy platí zásada ne bis in idem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem tří výše uvedených pozměňovacích návrhů je posílit pravomoci orgánů k rozšířené 
konfiskaci a lépe definovat případy, kdy by rozšířené konfiskační pravomoci měly být k 
dispozici.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 5 – 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:

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Text článků 3 a 5 byl sloučen s cílem poskytnout jasnější a důraznější ustanovení týkající se 
konfiskace.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) trestní stíhání podezřelého či vypouští se



PR\911182CS.doc 15/22 PE494.663v01-00

CS

obviněného nemůže pokračovat z důvodu 
jeho smrti či dlouhodobé nemoci nebo

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladit tento bod odůvodnění s pozměňovacím návrhem 
k článku 5.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 5 – 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

Odůvodnění

Cílem dvou výše uvedených pozměňovacích návrhů je sladit text směrnice s pozměňovacími 
návrhy k článku 3. Situace uvedené v písm. a) a b) článku 5 jsou zahrnuty do pozměněného 
textu článku 3, který má nyní širší působnost.

Pozměňovací návrh 18

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 převedených přímo či nepřímo
třetím stranám nebo

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

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 s úmyslem vyhnout se 
konfiskaci majetku, jehož hodnota 
odpovídá hodnotě výnosů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem dvou výše uvedených pozměňovacích návrhů je sladit text směrnice s pozměňovacími 
návrhy k článkům 3 a 5.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

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

a) z posouzení konkrétních skutečností 
vyplývá, že konfiskace majetku za 
okolností uvedených v článku 3 není 
pravděpodobná a

Or. en

Odůvodnění

Cílem dvou výše uvedených pozměňovacích návrhů je zajistit soulad s ustanoveními 
uvedenými v článku 3, který má nyní širší působnost.
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Pozměňovací návrh 21

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

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – podbod  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;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b – podbod  ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tři výše uvedené pozměňovací návrhy byly předloženy, protože jejich ustanovení jsou již 
obsažena v úvodním textu odstavce 2. Je jasné, že pokud osoba získá majetek zdarma nebo za 
částku nižší, než je jeho tržní hodnota, může pojmout důvodné podezření ohledně původu 
tohoto majetku. 

Pozměňovací návrh 24

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.

Každý členský stát přijme nezbytná 
opatření, která mu umožní okamžité
zmrazení majetku za účelem jeho případné 
pozdější konfiskace. Osoba dotčená 
opatřeními podle tohoto článku má právo 
odvolat se k soudu.

Or. en

Odůvodnění

Zmrazení je nejdůležitější nástroj a první krok k zajištění nástrojů a výnosů z trestné činnosti, 
proto by pravidla, kterými se toto opatření řídí, měla být zpřísněna.

Pozměňovací návrh 25

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.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s pozměňovacím návrhem k čl. 7 
odst. 1.

Pozměňovací návrh 26

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 
nástroje a výnosy jsou konfiskovány podle 
této směrnice, bez ohledu na jejich 
vlastnictví v době konfiskace, na účinnou 
právní ochranu, včetně práva na 
spravedlivý proces.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit, že osobami, které mají právo na právní 
ochranu a spravedlivý proces, který posoudí legalitu konfiskace, jsou ty, které v době 
konfiskace užívaly nástroje nebo výnosy z trestné činnosti, bez ohledu na vlastnictví těchto 
věcí.  

Pozměňovací návrh 27

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.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je větší jasnost textu, neboť jeho ustanovení jsou již 
zahrnuta v čl. 8 odst. 3.

Pozměňovací návrh 28

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh byl předložen, protože právní zástupce by měl být v souladu 
s procesními pravidly každého členského státu poskytnut osobám, které na něj mají nárok. 
Jakákoli osoba, která si chce najmout právního zástupce, tak může učinit v rámci jakékoli 
jurisdikce a není nutné, aby směrnice v tomto ohledu ukládala členským státům novou 
povinnost. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Článek 9

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 

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

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je nutné pozměnit, aby byl v souladu s pozměňovacími návrhy k článkům 3 a 5. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament dlouhou dobu vyzýval Komisi, aby předložila nové právní předpisy 
týkající se konfiskace. Ve své zprávě z vlastního podnětu přijaté v říjnu 2011 Parlament 
zdůraznil zejména potřebu pravidel pro účelné využití rozšířené konfiskace a konfiskace, 
která není založena na odsuzujícím rozsudku, a pravidel, která umožní konfiskaci majetku 
převedeného třetím stranám.  Parlament dále vybízel k tomu, aby byly do vnitrostátních 
právních řádů v rámci trestního, občanského nebo daňového práva případně zaváděny nástroje 
na zmírnění důkazního břemene, pokud jde o původ majetku drženého osobou obviněnou z 
trestného činu spojeného s organizovanou trestnou činností.

Návrh směrnice o zmrazování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti v Evropské unii byl přijat 
Evropskou komisí dne 12. března 2012. Tato směrnice stanoví minimální pravidla pro členské 
státy, pokud jde o zmrazování a konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti 
prostřednictvím přímé konfiskace, konfiskace majetkových hodnot, rozšířené konfiskace, 
konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku, a konfiskace majetku třetích stran.

Zpravodajka tento návrh Komise celkově podporuje. Přijetí těchto minimálních pravidel 
povede k harmonizaci režimů členských států pro zmrazování a konfiskaci, což přinese 
prohloubení vzájemné důvěry a zefektivnění přeshraniční spolupráce. Také to bude 
představovat krok směrem k posílení vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci 
majetku, což je důležitý prvek boje proti závažné přeshraniční a organizované trestné činnosti 
v EU.

Touto zprávou hodlá zpravodajka zpřísnit ustanovení týkající se konfiskace, která není 
založena na odsuzujícím rozsudku, a rozšířené konfiskace, aby byly účinnější a skutečně 
sloužily svému účelu. Tím je zabránit používání výnosů z trestné činnosti k páchání další 
trestné činnosti nebo k jejich další investici do legálních činností.

Pokud jde o konfiskaci, která není založena na odsuzujícím rozsudku, zpravodajka konstatuje, 
že tento systém, který byl poprvé použit v USA, se nyní stále více šíří do celého světa. Mezi 
jurisdikce, které zavedly právní předpisy týkající se konfiskace, která není založena na 
odsuzujícím rozsudku, patří Itálie, Irsko, Spojené království, Albánie, Bulharsko, Slovensko, 
Austrálie, Jihoafrická republika a kanadské provincie Alberta a Ontario. Na evropské úrovni 
byly stávající systémy konfiskace, která není založena na odsuzujícím rozsudku, projednány 
před vnitrostátními soudy i před Evropským soudem pro lidská práva a byly shledány 
kompatibilními s vnitrostátními ústavními požadavky a s požadavky Evropského soudu, 
pokud budou přijaty soudním orgánem, při plném respektování práva na obhajobu a práva 
třetích stran jednajících v dobré víře a pokud je lze před soudem napadnout. Tyto základní 
záruky jsou v této směrnici také obsaženy. 

Ustanovení týkající se rozšířené konfiskace byla zpřísněna, aby stanovovala jedinou 
minimální normu, která nebude nižší než hranice stanovená rámcovým rozhodnutím 
2005/212/SVV.


