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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-072 
které předložil Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpráva
Emil Radev A8-0442/2018
Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací

Návrh směrnice (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o stanovení pravidel usnadňujících 
používání finančních a dalších informací 
k prevenci, odhalování, vyšetřování či 
stíhání určitých trestných činů a o zrušení 
rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

o stanovení pravidel usnadňujících 
používání finančních a dalších informací 
k prevenci, odhalování, vyšetřování či 
stíhání závažných trestných činů a 
o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Za účelem zvýšení bezpečnosti 
v členských státech a po celé Unii je 
nezbytné zlepšit přístup k informacím pro 

(2) Za účelem zvýšení bezpečnosti, 
zlepšení stíhání finanční trestné činnosti, 
boje proti praní peněz a předcházení 
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finanční zpravodajské jednotky a orgány 
veřejné moci odpovědné za prevenci, 
odhalování, vyšetřování či stíhání 
závažných trestných činů, aby se zlepšila 
jejich schopnost vést finanční vyšetřování 
a vzájemná spolupráce.

daňovým únikům v členských státech a po 
celé Unii je nezbytné zlepšit přístup 
k informacím pro finanční zpravodajské 
jednotky a orgány veřejné moci odpovědné 
za prevenci, odhalování, vyšetřování či 
stíhání závažných trestných činů, aby se 
zlepšila jejich schopnost vést finanční 
vyšetřování a vzájemná spolupráce.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy 
o Evropské unii je povinností členských 
států upřímně, loajálně a efektivně 
spolupracovat.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Finanční podvody a praní peněz 
mají dopad na evropské daňové 
poplatníky. Boj proti této trestné činnosti 
proto zůstává pro EU jednou priorit.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Okamžitý a přímý přístup 
k informacím uchovávaným 
v centralizovaných registrech bankovních 
účtů je často zcela nezbytný pro úspěšné 
vyšetřování trestného činu i pro včasnou 
identifikaci, vysledování a zmrazení 

(6) Okamžitý a přímý přístup 
k informacím uchovávaným 
v centralizovaných registrech bankovních 
účtů je často zcela nezbytný pro úspěšné 
vyšetřování trestného činu i pro včasnou 
identifikaci, vysledování a zmrazení 
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souvisejícího majetku za účelem jeho 
konfiskace. Přímý přístup představuje 
nejrychlejší typ přístupu k informacím 
uchovávaným v centralizovaných 
registrech bankovních účtů. Z tohoto 
důvodu by tato směrnice měla stanovit 
pravidla, jimiž se uděluje přímý přístup 
k informacím uchovávaným 
v centralizovaných registrech bankovních 
účtů pro určené orgány členských států 
a další subjekty příslušné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování či stíhání trestných 
činů.

souvisejícího majetku za účelem jeho 
konfiskace. Přímý přístup představuje 
nejrychlejší typ přístupu k informacím 
uchovávaným v centralizovaných 
registrech bankovních účtů. Z tohoto 
důvodu by tato směrnice měla stanovit 
pravidla, jimiž se uděluje přímý přístup 
k informacím uchovávaným 
v centralizovaných registrech bankovních 
účtů pro určené orgány členských států 
příslušné pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování či stíhání trestných činů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k tomu, že v každém 
členském státě působí mnoho různých 
orgánů nebo subjektů, jež jsou příslušné 
pro prevenci, odhalování, vyšetřování či 
stíhání trestných činů trestných činů, a za 
účelem zajištění proporcionálního přístupu 
k finančním a dalším informacím v souladu 
s touto směrnice by po členských státech 
mělo být vyžadováno, aby určily, které 
orgány by měly mít právo na přístup 
k centralizovaným registrům bankovních 
účtů a právo požadovat informace od 
finančních zpravodajských jednotek pro 
účely této směrnice.

(7) Vzhledem k tomu, že v každém 
členském státě působí mnoho různých 
orgánů nebo subjektů, jež jsou příslušné 
pro prevenci, odhalování, vyšetřování či 
stíhání trestných činů trestných činů, a za 
účelem zajištění proporcionálního přístupu 
k finančním a dalším informacím v souladu 
s touto směrnice mají členské státy 
povinnost určit, které orgány by měly mít 
právo na přístup k centralizovaným 
registrům bankovních účtů a které by měly 
mít právo požadovat informace od 
finančních zpravodajských jednotek pro 
účely této směrnice. Členské státy mají 
rovněž povinnost vymezit pravomoci 
těchto orgánů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Daňové orgány a agentury pro boj 
proti korupci by v rozsahu, v němž jsou 

(9) Daňové orgány a agentury pro boj 
proti korupci by v rozsahu, v němž jsou 
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příslušné pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování či stíhání trestných činů 
v souladu s vnitrostátním právem, také 
měly patřit mezi orgány, které mohou být 
určeny pro účely této směrnice. Tato 
směrnice by se neměla vztahovat na 
správní vyšetřování.

příslušné pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování či stíhání trestných činů 
v souladu s vnitrostátním právem, také 
měly patřit mezi orgány, které mohou být 
určeny pro účely této směrnice. Správní 
vyšetřování, které nevede finanční 
zpravodajská jednotka v souvislosti 
s prevencí a odhalováním praní peněz 
a financování terorismu a účinným bojem 
proti nim, by nemělo spadat do oblasti 
působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pachatelé trestných členů, zejména 
zločinecké skupiny a teroristé, často 
působí v různých členských státech a jejich 
majetek, včetně bankovních účtů, se 
nachází v různých členských státech. 
Vzhledem k přeshraničnímu rozměru 
závažných trestných činů, včetně 
terorismu, a souvisejících finančních 
aktivit je často nezbytné, aby příslušné 
orgány měly při vyšetřování přístup 
k informacím o bankovních účtech 
vedených v jiných členských státech.

(10) Pachateli trestných činů, jako jsou 
finanční podvody a praní peněz, jsou často 
zločinecké skupiny a teroristické 
organizace, které působí v různých 
členských státech, a jejich majetek, včetně 
bankovních účtů, se nachází v různých 
členských státech. Vzhledem 
k přeshraničnímu rozměru závažných 
trestných činů, včetně terorismu, 
a souvisejících finančních aktivit je často 
nezbytné, aby příslušné orgány měly při 
vyšetřování v trestním řízení přístup 
k informacím o bankovních účtech 
vedených v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Informace, jež příslušné orgány 
získají z národních centralizovaných 
registrů bankovních účtů, si mohou 
vyměňovat s příslušnými orgány 
nacházejícími se v jiném členském státě 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 

(11) Informace, jež příslušné orgány 
získají z národních centralizovaných 
registrů bankovních účtů, si mohou 
vyměňovat s příslušnými orgány 
nacházejícími se v jiném členském státě 
v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 
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2006/960/SVV14 a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2014/41/EU15.

2006/960/SVV14 a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2014/41/EU15 a 
v souladu s příslušnými předpisy na 
ochranu údajů.

_________________ _________________
14 Rámcové rozhodnutí 2006/960/SVV ze 
dne 18. prosince 2006 o zjednodušení 
výměny operativních a jiných informací 
mezi donucovacími orgány členských států 
Evropské unie, Úř. věst. L 386, 
29.12.2006, s. 89.

14 Rámcové rozhodnutí 2006/960/SVV ze 
dne 18. prosince 2006 o zjednodušení 
výměny operativních a jiných informací 
mezi donucovacími orgány členských států 
Evropské unie, Úř. věst. L 386, 
29.12.2006, s. 89.

15 Směrnice 2014/41/EU ze dne 
3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím 
příkazu v trestních věcech, Úř. věst. L 130, 
1.5.2014, s. 1.

15 Směrnice 2014/41/EU ze dne 
3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím 
příkazu v trestních věcech, Úř. věst. L 130, 
1.5.2014, s. 1.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Směrnice (EU) 2015/849 významně 
posílila právní rámec Unie, jímž se řídí 
činnost a spolupráce finančních 
zpravodajských jednotek. Mezi pravomoci 
finančních zpravodajských jednotek patří 
právo na přístup k finančním a správním 
informacím a informacím v oblasti 
prosazování práva, které potřebují k boji 
proti praní peněz, souvisejícím 
predikativním trestným činům 
a financování terorismu. Přesto právo Unie 
nestanoví konkrétní nástroje 
a mechanismy, jež finanční zpravodajské 
jednotky musí mít k dispozici, aby měly 
přístup k těmto informacím a mohly plnit 
své úkoly. Jelikož členské státy zůstávají 
plně odpovědné za zřízení a stanovení 
organizační struktury finančních 
zpravodajských jednotek, rozsah přístupu 
těchto jednotek k regulačním databázím se 
v jednotlivých státech liší, což vede 
k nedostatečné výměně informací mezi 
donucovacími orgány nebo státními 
zastupitelstvími a finančními 

(12) Směrnice (EU) 2015/849 významně 
posílila právní rámec Unie, jímž se řídí 
činnost a spolupráce finančních 
zpravodajských jednotek, včetně možnosti 
zřídit mechanismus podpory a koordinace. 
Mezi pravomoci finančních 
zpravodajských jednotek, které mají 
v jednotlivých členských státech různý 
status a mohou být správními orgány, 
policejními orgány či jejich kombinací, 
patří právo na přístup k finančním 
a správním informacím a informacím 
v oblasti prosazování práva, které potřebují 
k boji proti praní peněz, souvisejícím 
predikativním trestným činům 
a financování terorismu a k jejich prevenci 
a odhalování. Přesto právo Unie nestanoví 
konkrétní nástroje a mechanismy, jež 
finanční zpravodajské jednotky musí mít 
k dispozici, aby měly přístup k těmto 
informacím a mohly plnit své úkoly. 
Jelikož členské státy zůstávají plně 
odpovědné za zřízení a stanovení 
organizační struktury finančních 
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zpravodajskými jednotkami. zpravodajských jednotek, rozsah přístupu 
těchto jednotek k regulačním databázím se 
v jednotlivých státech liší, což vede 
k nedostatečné výměně informací mezi 
donucovacími orgány nebo státními 
zastupitelstvími a finančními 
zpravodajskými jednotkami.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Za účelem zvýšení právní jistoty 
a operativní účinnosti by tato směrnice 
měla stanovit pravidla pro posílení 
pravomocí finančních zpravodajských 
jednotek v oblasti sdílení informací 
s určenými příslušnými orgány pro veškeré 
závažné trestné činy.

(13) Za účelem zvýšení právní jistoty 
a operativní účinnosti by tato směrnice 
měla stanovit pravidla pro posílení 
pravomocí finančních zpravodajských 
jednotek v oblasti sdílení informací či 
analýz s určenými příslušnými orgány 
dotčeného členského státu pro veškeré 
závažné trestné činy. Finanční 
zpravodajské jednotky by konkrétně měly 
mít povinnost sdílet informace či analýzy 
s určenými příslušnými orgány pro účely 
prevence, odhalování, vyšetřování či 
stíhání praní peněz, souvisejících 
predikativních trestných činů 
a financování terorismu, a je-li to 
nezbytné v konkrétním případě, závažných 
trestných činů. Směrnice by neměla 
omezovat operativní nezávislost 
a autonomii finančních zpravodajských 
jednotek, kterou mají podle směrnice 
(EU) 2015/849, včetně schopnost přijímat 
samostatná rozhodnutí o tom, že si 
vyžádají informace a budou je analyzovat 
a šířit. Pokud příslušný orgán v jejím 
členském státě žádosti o informace 
nevyhoví, poskytne přiměřené 
odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Tato směrnice by dále měla stanovit 
jasně vymezený právní rámec, jenž by 
finančním zpravodajským jednotkám 
umožnil vyžadovat potřebné informace 
uchovávané určenými příslušnými orgány, 
aby tyto jednotky mohly účinně předcházet 
praní peněz, souvisejícím predikativním 
trestným činům a financování terorismu 
a bojovat proti nim.

(14) Tato směrnice by dále měla stanovit 
jasně vymezený právní rámec, jenž by 
finančním zpravodajským jednotkám 
umožnil vyžadovat potřebné informace 
uchovávané určenými příslušnými orgány 
v dotčeném členském státě, aby tyto 
jednotky mohly účinně předcházet praní 
peněz, souvisejícím predikativním 
trestným činům a financování terorismu, 
odhalovat je a bojovat proti nim.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Sdílení informací mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami a 
s příslušnými orgány by mělo být 
umožněno pouze v případech, kdy to je 
nezbytné v daném případě pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování či stíhání 
závažného trestného činu nebo praní 
peněz, souvisejících predikativních 
trestných činů a financování terorismu.

(15) Sdílení informací mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami by mělo být 
umožněno pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování či stíhání praní peněz, 
souvisejících predikativních trestných činů 
nebo financování terorismu a ve 
výjimečných a naléhavých řádně 
odůvodněných případech závažných 
trestných činů. Od tohoto sdílení 
informací by se nemělo odrazovat. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby bylo možno účinněji předcházet 
praní peněz, souvisejícím predikativním 
trestným činům a financování terorismu, 

(16) Aby bylo možno účinněji předcházet 
praní peněz, souvisejícím predikativním 
trestným činům a financování terorismu, 
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bojovat proti nim a posílit roli finančních 
zpravodajských jednotek při poskytování 
finančních informací a analýz, měly by tyto 
jednotky být oprávněny vyměňovat si 
informace a analýzy, kterými již disponují, 
nebo které lze od povinných osob obdržet 
na žádost jiné finanční zpravodajské 
jednotky nebo příslušného orgánu 
v daném členském státě. Tato výměna by 
neměla omezovat aktivní úlohu finančních 
zpravodajských jednotek při sdělování 
svých analýz ostatním finančním 
zpravodajským jednotkám v případech, 
kdy taková analýza odhaluje skutečnosti, 
jednání či podezření související s praním 
peněz a financováním terorismu, na 
kterých mají tyto ostatní finanční 
zpravodajské jednotky přímý zájem. 
Finanční analýza zahrnuje operativní 
analýzu, která se zabývá jednotlivými 
případy a konkrétními cíli nebo vhodně 
vybranými informacemi, v závislosti na 
charakteru a rozsahu obdržených informací 
a předpokládaném využití těchto informací 
po jejich sdělení, jakož i strategickou 
analýzu soustřeďující se na trendy 
a mechanismy v oblasti praní peněz 
a financování terorismu. Touto směrnicí by 
však neměl být dotčen organizační status 
a role finančních zpravodajských jednotek 
podle vnitrostátního práva jednotlivých 
členských států.

odhalovat je a bojovat proti nim a posílit 
roli finančních zpravodajských jednotek při 
poskytování finančních informací a analýz, 
měly by tyto jednotky být oprávněny 
vyměňovat si na žádost jiné finanční 
zpravodajské jednotky nebo příslušného 
orgánu v daném členském státě informace 
kterými již disponují nebo které lze od 
povinných osob obdržet, a analýzy, 
kterými již disponují. Tato výměna by 
neměla omezovat aktivní úlohu finančních 
zpravodajských jednotek při sdělování 
svých analýz ostatním finančním 
zpravodajským jednotkám v případech, 
kdy taková analýza odhaluje skutečnosti, 
jednání či podezření související s praním 
peněz a financováním terorismu, na 
kterých mají tyto ostatní finanční 
zpravodajské jednotky přímý zájem. 
Finanční analýza zahrnuje operativní 
analýzu, která se zabývá jednotlivými 
případy a konkrétními cíli nebo vhodně 
vybranými informacemi, v závislosti na 
charakteru a rozsahu obdržených informací 
a předpokládaném využití těchto informací 
po jejich sdělení, jakož i strategickou 
analýzu soustřeďující se na trendy 
a mechanismy v oblasti praní peněz 
a financování terorismu. Je velmi důležité, 
aby finanční zpravodajské jednotky 
dostávaly od příslušných orgánů zpětnou 
vazbu, pokud jde o využívání 
poskytnutých finanční informací 
a finančních analýz a o výsledek 
souvisejícího vyšetřování nebo stíhání. 
Členské státy by měly vytvořit vhodné 
mechanismy umožňující tyto výměny 
informací a navazujících opatření. Touto 
směrnicí by však neměl být dotčen 
organizační status a role finančních 
zpravodajských jednotek podle 
vnitrostátního práva jednotlivých 
členských států.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Lhůty pro výměny informací mezi 
finančními zpravodajskými jednotkami 
jsou nezbytné k zajištění rychlé, účinné 
a stabilní spolupráce. Sdílení informací 
nezbytných k řešení přeshraničních případů 
a vyšetřování by mělo být probíhat se 
stejnou rychlostí a prioritou jako 
u podobných vnitrostátních případů. Měly 
by být stanoveny lhůty, aby bylo zajištěno, 
že sdílení informací proběhne v přiměřené 
době anebo že budou splněny procesní 
požadavky. Kratší časové lhůty by měly 
být stanoveny v řádně odůvodněných 
případech, kdy se žádosti týkají 
konkrétních závažných trestných činů, jako 
například teroristických trestných činů 
a trestných činů spáchaných teroristickou 
skupinou nebo činností stanovených 
v právu Unie.

(17) Lhůty pro výměny informací mezi 
finančními zpravodajskými jednotkami 
jsou nezbytné k zajištění rychlé, účinné 
a stabilní spolupráce. Sdílení informací 
nezbytných k řešení přeshraničních případů 
a vyšetřování by mělo být probíhat se 
stejnou rychlostí a prioritou jako 
u podobných vnitrostátních případů. Měly 
by být stanoveny lhůty, aby bylo zajištěno, 
že sdílení informací proběhne v přiměřené 
době anebo že budou splněny procesní 
požadavky, a aby byly rovněž 
harmonizovány postupy pro výměnu 
informací mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami v rámci Unie. 
Kratší časové lhůty by měly být stanoveny 
v řádně odůvodněných případech, kdy se 
žádosti týkají konkrétních závažných 
trestných činů, jako například 
teroristických trestných činů a trestných 
činů spáchaných teroristickou skupinou 
nebo činností stanovených v právu Unie.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k citlivosti finančních 
údajů, jež by měly finanční zpravodajské 
jednotky analyzovat, a nezbytným zárukám 
ochrany údajů by tato směrnice měla 
výslovně stanovit druh a rozsah informací, 
které si finanční zpravodajské jednotky 
mohou vyměňovat navzájem a s určenými 
příslušnými orgány. Směrnice by neměla 
přinést žádné změny stávajících 
schválených metod shromažďování údajů.

(19) Vzhledem k citlivosti finančních 
údajů, jež by měly finanční zpravodajské 
jednotky analyzovat, a nezbytným zárukám 
ochrany údajů by tato směrnice měla 
výslovně stanovit druh a rozsah informací, 
které si finanční zpravodajské jednotky 
mohou vyměňovat navzájem a s určenými 
příslušnými orgány. Směrnice by neměla 
přinést žádné změny stávajících 
schválených metod shromažďování údajů. 
Členské státy by však měly mít možnost 
přijmout rozhodnutí, že rozšíří rozsah 
finančních informací a informací 
o bankovních účtech, jež si mohou 
vyměňovat finanční zpravodajské jednotky 
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a určené příslušné orgány. Členské státy 
mohou rovněž usnadnit přístup 
příslušných orgánů k finančním 
informacím a informacím o bankovních 
účtech za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování či stíhání trestných činů 
s výjimkou závažných trestných činů. Tato 
směrnice by se neměla odchylovat od 
použitelných předpisů na ochranu údajů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V souladu s konkrétními 
pravomocemi a úkoly stanovenými 
v článku 4 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/794 poskytuje Europol 
členským státům pomoc při přeshraničním 
vyšetřování aktivit nadnárodních 
zločineckých organizací v oblasti praní 
peněz. Podle nařízení (EU) 2016/794 
představují národní jednotky Europolu 
styčné body mezi Europolem a orgány 
členských států, jež jsou příslušné 
k vyšetřování trestných činů. Aby mohl 
Europol získat informace nezbytné k plnění 
svých úkolů, měly by členské státy zajistit, 
že jejich finanční zpravodajská jednotka 
bude odpovídat na žádosti o finanční 
informace a finanční analýzy podané 
Europolem prostřednictvím příslušných 
národních jednotek Europolu. Členské 
státy by dále měly zajistit, že jejich národní 
jednotka Europolu odpoví na žádosti 
o informace týkající se bankovních účtů ze 
strany Europolu. Žádosti podané 
Europolem musí být řádně odůvodněny. 
Musí být posuzovány na základě 
konkrétního případu a nepřesahovat rozsah 
povinností Europolu v rámci plnění jeho 
úkolů.

(20) V souladu s konkrétními 
pravomocemi a úkoly stanovenými 
v článku 4 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/79416 poskytuje Europol 
členským státům pomoc při přeshraničním 
vyšetřování aktivit nadnárodních 
zločineckých organizací v oblasti praní 
peněz. V tomto ohledu je Europol povinen 
oznámit členským státům jakékoli 
informace a vazby mezi různými trestnými 
činy, jež se těchto členských států týkají. 
Podle nařízení (EU) 2016/794 představují 
národní jednotky Europolu styčné body 
mezi Europolem a orgány členských států, 
jež jsou příslušné k vyšetřování trestných 
činů. Aby mohl Europol získat informace 
nezbytné k plnění svých úkolů, měly by 
členské státy zajistit, že jejich finanční 
zpravodajská jednotka byla oprávněna 
odpovídat na žádosti o finanční informace 
a finanční analýzy podané Europolem 
prostřednictvím příslušných národních 
jednotek Europolu. Členské státy by dále 
měly zajistit, aby jejich národní jednotka 
Europolu byla oprávněna odpovídat na 
žádosti o informace týkající se bankovních 
účtů ze strany Europolu. Žádosti podané 
Europolem musí být řádně odůvodněny. 
Musí být posuzovány na základě 
konkrétního případu a nepřesahovat rozsah 



PE637.718/ 11

CS

povinností Europolu v rámci plnění jeho 
úkolů. Neměla by být ohrožena operační 
nezávislost a autonomie finančních 
zpravodajských jednotek a tyto jednotky 
by měly i nadále samy rozhodovat o tom, 
zda poskytnou požadované informace či 
analýzu. V zájmu zjištění rychlé a účinné 
spolupráce je třeba stanovit lhůty, do kdy 
finanční zpravodajské jednotky odpoví na 
žádosti Europolu.

__________________ __________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 
o Agentuře Evropské unie pro spolupráci 
v oblasti prosazování práva (Europol) a 
o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV 
a 2009/968/SVV, Úř. věst. L 135, 
24.5.2016, s. 53.

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 
o Agentuře Evropské unie pro spolupráci 
v oblasti prosazování práva (Europol) a 
o zrušení a nahrazení rozhodnutí Rady 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV 
a 2009/968/SVV, Úř. věst. L 135, 
24.5.2016, s. 53.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Aby se posílila spolupráce mezi 
finančními zpravodajskými jednotkami, 
měla by Evropská komise provést v blízké 
budoucnosti posouzení dopadu s cílem 
vyhodnotit možnost a vhodnost vytvoření 
mechanismu pro spolupráci a podporu, 
jakým by mohla být například finanční 
zpravodajská jednotka EU.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) K dosažení přiměřené rovnováhy 
mezi účinností a vysokou úrovní ochrany 
údajů by členské státy měly být povinny 
zajistit, že zpracovávání citlivých 
finančních informací, které by mohly 
odhalit rasový či etnický původ osoby, její 
politické názory, náboženské či filozofické 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, zdravotní stav, sexuální život 
či sexuální orientaci, bude povoleno pouze 
v případech, kdy je takové zpracování 
zcela nezbytné a relevantní pro konkrétní 
vyšetřování.

(22) K dosažení přiměřené rovnováhy 
mezi účinností a vysokou úrovní ochrany 
údajů by členské státy měly být povinny 
zajistit, že zpracovávání citlivých 
finančních informací, které by mohly 
odhalit rasový či etnický původ osoby, její 
politické názory, náboženské či filozofické 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, zdravotní stav, sexuální život 
či sexuální orientaci, bude povoleno pouze 
osobám se zvláštním oprávněním a pouze 
v případech, kdy je takové zpracování zcela 
nezbytné, relevantní a přiměřené pro 
prevenci, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání konkrétního trestného činu a 
v souladu s příslušnými předpisy na 
ochrany údajů..

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato směrnice dodržuje základní 
práva a ctí zásady, které jsou v oblasti 
jejich působnosti uznány v článku 6 
Smlouvy o Evropské unii, v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
právo na respektování soukromého 
a rodinného života (článek 7) a právo na 
ochranu osobních údajů (článek 8), 
v mezinárodním právu a mezinárodních 
dohodách, jichž jsou Unie nebo všechny 
členské státy smluvní stranou, včetně 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, jakož i v ústavách 
členských států.

(23) Tato směrnice dodržuje základní 
práva a ctí zásady, které jsou v oblasti 
jejich působnosti uznány v článku 6 
Smlouvy o Evropské unii, v Listině 
základních práv Evropské unie, zejména 
právo na respektování soukromého 
a rodinného života (článek 7), právo na 
ochranu osobních údajů (článek 8), právo 
na účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces (článek 47), presumpci neviny 
a právo na obhajobu (článek 48) a zásadu 
zákonnosti a přiměřenosti trestných činů 
(článek 49), v mezinárodním právu 
a mezinárodních dohodách, jichž jsou Unie 
nebo všechny členské státy smluvní 
stranou, včetně Evropské úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních 
svobod, jakož i v ústavách členských států. 
Směrnice rovněž dodržuje a ctí svobodu 
podnikání a zákaz diskriminace.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Osobní údaje získané podle této 
směrnice by měly být zpracovávány 
příslušnými orgány, pouze pokud je to 
nezbytné a přiměřené pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
závažných trestných činů.

(25) Veškeré osobní údaje získané podle 
této směrnice by měly být v souladu se 
směrnicí (EU) 2016/680 a nařízením (EU) 
2016/679 zpracovávány příslušnými 
orgány, pouze pokud je to nezbytné 
a přiměřené pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a stíhání 
závažných trestných činů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Aby bylo dodržováno právo na 
ochranu osobních údajů a právo na 
soukromí a minimalizován dopad přístupu 
k informacím obsaženým 
v centralizovaných registrech bankovních 
účtů a systémech vyhledávání dat, je dále 
nezbytné stanovit podmínky pro omezení 
tohoto přístupu. Zejména by členské státy 
měly zajistit, že se na přístup příslušných 
orgánů k osobním údajům pro účely této 
směrnice vztahují přiměřená opatření 
a politiky ochrany osobních údajů. 
K informacím obsahujícím osobní údaje, 
jež lze získat z centralizovaných registrů 
bankovních účtů nebo prostřednictvím 
postupu ověřování, by měly mít přístup 
pouze oprávněné osoby.

(26) Aby bylo dodržováno právo na 
ochranu osobních údajů a právo na 
soukromí a minimalizován dopad přístupu 
k informacím obsaženým 
v centralizovaných registrech bankovních 
účtů a systémech vyhledávání dat, je dále 
nezbytné stanovit podmínky pro omezení 
tohoto přístupu. Zejména by členské státy 
měly zajistit, že se na přístup příslušných 
orgánů k osobním údajům pro účely této 
směrnice vztahují přiměřená opatření 
a politiky ochrany osobních údajů. 
K informacím obsahujícím osobní údaje, 
jež lze získat z centralizovaných registrů 
bankovních účtů nebo prostřednictvím 
postupu ověřování, by měli mít přístup 
pouze oprávnění pracovníci. Pracovníci 
s přístupem k těmto citlivým údajům by 
měli být náležitě proškoleni, co se týče 
bezpečnostních postupů při výměně údaji 
a jejich zpracování.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Komise by měla podat zprávu 
o provádění této směrnice tři roky po datu 
jejího provedení a následně každé tři roky. 
Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální 
dohody o zdokonalení tvorby právních 
předpisů19 by Komise rovněž měla provést 
hodnocení této směrnice na základě 
informací shromážděných prostřednictvím 
zvláštních monitorovacích opatření za 
účelem posouzení skutečných účinků této 
směrnice a potřeby dalších kroků.

(28) Komise by měla podat zprávu 
o provádění této směrnice dva roky po datu 
jejího provedení a následně každé tři roky. 
Podle bodů 22 a 23 interinstitucionální 
dohody o zdokonalení tvorby právních 
předpisů19 by Komise rovněž měla provést 
hodnocení této směrnice na základě 
informací shromážděných prostřednictvím 
zvláštních monitorovacích opatření za 
účelem posouzení skutečných účinků této 
směrnice a potřeby dalších kroků.

_________________ _________________
19 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

19 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské 
unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016, Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Cílem této směrnice je zajistit, že 
budou přijata opatření, jež občanům Unie 
poskytnou vysokou úroveň bezpečnosti 
předcházením trestné činnosti a bojem 
proti ní v souladu s článkem 67 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Vzhledem ke 
svému nadnárodnímu charakteru vyžadují 
hrozby teroristických útoků a dalších 
trestných činů ucelený celoevropský 
přístup. Pachatelé trestných činů mohou 
zneužívat nedostatečně účinné využívání 
informací o bankovních účtech 
a finančních informací, a budou z těchto 
informací mít prospěch, což může mít 
důsledky v jiném členském statě. Jelikož 
cíle této směrnice nemůže být uspokojivě 

(29) Cílem této směrnice je zajistit, že 
budou přijata opatření, jež občanům Unie 
poskytnou vysokou úroveň bezpečnosti 
předcházením trestné činnosti a bojem 
proti ní v souladu s článkem 67 Smlouvy 
o fungování Evropské unie. Vzhledem ke 
svému nadnárodnímu charakteru má 
přeshraniční organizovaná trestná činnost 
dopad na Unii jako celek a vyžaduje 
ucelený celoevropský přístup. Pachatelé 
trestných činů mohou zneužívat 
nedostatečně účinné využívání informací 
o bankovních účtech a finančních 
informací, a budou z těchto informací mít 
prospěch, což může mít důsledky v jiném 
členském statě. Jelikož cíle této směrnice 
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dosaženo členskými státy, ale spíše jich 
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 nepřesahuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

nemůže být uspokojivě dosaženo 
členskými státy, ale spíše jich 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 nepřesahuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví opatření, která 
mají usnadnit přístup příslušných orgánů 
k finančním informacím a informacím 
o bankovních účtech za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování či stíhání 
závažných trestných činů. Obsahuje také 
opatření, jež mají usnadnit přístup 
finančních zpravodajských jednotek 
k informacím v oblasti vymáhání práva 
a zjednodušit spolupráci mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami.

1. Tato směrnice stanoví opatření, která 
mají usnadnit přístup příslušných orgánů 
k finančním informacím a informacím 
o bankovních účtech a jejich využívání 
těmito orgány za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování či stíhání 
závažných trestných činů. Obsahuje také 
opatření, jež mají usnadnit přístup 
finančních zpravodajských jednotek 
v konkrétním případě k informacím 
v oblasti vymáhání práva, jsou-li tyto 
informace nezbytné, a zjednodušit 
spolupráci mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 
a související ustanovení ve vnitrostátním 
právu členských států, včetně těch, která 
upravují organizační postavení finančních 
zpravodajských jednotek stanovené ve 

a) ustanovení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/849 
a související ustanovení ve vnitrostátním 
právu členských států, včetně těch, která 
upravují organizační postavení finančních 
zpravodajských jednotek stanovené ve 
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vnitrostátním právu; vnitrostátním právu a pravomoci 
vnitrostátních orgánů zodpovědných za 
uplatňování právních předpisů týkajících 
se prevence využívání finančního systému 
k praní peněz a financování terorismu;

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „finančními informacemi“ jakýkoliv 
druh informací nebo údajů, které jsou 
v držení finančních zpravodajských 
jednotek za účelem prevence praní peněz 
a financování terorismu, jejich odhalování 
a účinného boje proti nim, nebo jakýkoli 
druh informací nebo údajů, které jsou 
v držení veřejných orgánů nebo povinných 
osob za těmito účely a jež jsou dostupné 
finančním zpravodajským jednotkám bez 
přijetí donucovacích opatření podle 
vnitrostátního práva;

e) „finančními informacemi“ jakýkoliv 
druh informací nebo údajů, jako jsou údaje 
o finančních aktivech, pohybech 
finančních prostředků a finančně-
obchodních vazbách, které jsou v držení 
finančních zpravodajských jednotek za 
účelem prevence praní peněz a financování 
terorismu, jejich odhalování a účinného 
boje proti nim, nebo jakýkoli druh 
informací nebo údajů, které jsou v držení 
veřejných orgánů nebo povinných osob za 
těmito účely a jež jsou dostupné finančním 
zpravodajským jednotkám bez přijetí 
donucovacích opatření podle vnitrostátního 
práva;

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „informacemi v oblasti prosazování 
práva“ jakýkoliv druh informací nebo 
údajů, které jsou v držení příslušných 
orgánů za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů, 
nebo jakýkoli druh informací nebo údajů, 
které jsou v držení veřejných orgánů nebo 
soukromých subjektů za těmito účely a jež 
jsou dostupné příslušným orgánům bez 
přijetí donucovacích opatření v souladu 

f) „informacemi v oblasti prosazování 
práva“ jakýkoliv druh informací nebo 
údajů, které jsou již v držení příslušných 
orgánů za účelem prevence, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů, 
nebo jakýkoli druh informací nebo údajů, 
které jsou v držení veřejných orgánů nebo 
soukromých subjektů za těmito účely a jež 
jsou dostupné příslušným orgánům bez 
přijetí donucovacích opatření v souladu 
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s vnitrostátním právem; s vnitrostátním právem; tyto informace 
zahrnují výpisy z rejstříku trestů, údaje 
o vyšetřování nebo probíhajícím trestním 
stíhání, údaje o zmrazení a zabavení aktiv 
nebo o dalších vyšetřovacích či 
předběžných opatřeních, informace 
o odsuzujících rozsudcích, zabavení 
majetku a činnostech v rámci vzájemné 
právní pomoci;

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „informacemi o bankovních účtech“ 
následující informace obsažené 
v centralizovaných registrech bankovních 
účtů:

g) „informacemi o bankovních účtech“ 
následující informace o bankovních 
a platebních účtech a o bezpečnostních 
schránkách obsažené v centralizovaných 
registrech bankovních účtů:

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „finanční analýzou“ operativní 
a strategická analýza prováděná 
finančními zpravodajskými jednotkami za 
účelem plnění jejich úkolů podle směrnice 
(EU) 2015/849;

k) „finanční analýzou“ výsledky 
operativní a strategické analýzy prováděné 
finančními zpravodajskými jednotkami za 
účelem plnění jejich úkolů podle směrnice 
(EU) 2015/849;

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí ze svých 
orgánů příslušných k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů 

1. Každý členský stát určí ze svých 
orgánů příslušných k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů 
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příslušné orgány oprávněné k přístupu do 
vnitrostátních centralizovaných registrů 
bankovních účtů zřízených členskými státy 
v souladu s článkem 32a směrnice (EU) 
2015/849 a k vyhledávání v těchto 
registrech. Tyto orgány zahrnují národní 
jednotky Europolu a úřady pro vyhledávání 
majetku z trestné činnosti.

příslušné orgány oprávněné k přístupu do 
vnitrostátních centralizovaných registrů 
bankovních účtů zřízených členskými státy 
v souladu s článkem 32a směrnice (EU) 
2015/849 a k vyhledávání v těchto 
registrech. Tyto orgány zahrnují 
přinejmenším národní jednotky Europolu 
a úřady pro vyhledávání majetku z trestné 
činnosti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí ze svých 
orgánů příslušných k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů 
příslušné orgány oprávněné k vyžádání 
a obdržení finančních informací nebo 
finanční analýzy od finanční zpravodajské 
jednotky. Tyto orgány zahrnují národní 
jednotky Europolu.

2. Každý členský stát určí ze svých 
orgánů příslušných k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů 
příslušné orgány oprávněné k vyžádání 
a obdržení finančních informací nebo 
finanční analýzy od finanční zpravodajské 
jednotky. Tyto orgány zahrnují 
přinejmenším národní jednotky Europolu.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát oznámí Komisi 
příslušné orgány, které určil v souladu 
s odstavci 1 a 2, do [6 měsíců od data 
provedení], jakož i každou změnu v jejich 
určení. Komise zveřejní tato oznámení 
a každou jejich změnu v Úředním věstníku 
Evropské unie.

3. Každý členský stát oznámí Komisi 
příslušné orgány, které určil v souladu 
s odstavci 1 a 2, do [4 měsíců od data 
provedení], jakož i každou změnu v jejich 
určení. Komise zveřejní tato oznámení 
a každou jejich změnu v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 34

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

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány určené podle čl. 3 odst. 1 měly 
právo na přístup k informacím 
o bankovních účtech a vyhledávání v nich, 
a to přímo a okamžitě, je-li to nezbytné pro 
plnění jejich úkolů k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání závažného 
trestného činu nebo k podpoře trestního 
vyšetřování závažného trestného činu, 
včetně zjišťování, sledování a zmrazení 
majetku v souvislosti s tímto vyšetřováním.

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 
orgány určené podle čl. 3 odst. 1 měly 
právo na přístup k informacím 
o bankovních účtech a vyhledávání v nich, 
a to přímo a okamžitě, je-li to nezbytné pro 
plnění jejich úkolů k prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání závažného 
trestného činu nebo k podpoře trestního 
vyšetřování závažného trestného činu, 
včetně zjišťování, sledování a zmrazení 
majetku v souvislosti s tímto vyšetřováním. 
Přístup a vyhledávání jsou považovány za 
přímé a okamžité také v případě, kdy 
vnitrostátní orgány provozující 
centralizované registry bankovních účtů 
rychle předají informace o bankovních 
účtech prostřednictvím automatizovaného 
mechanismu příslušným orgánům za 
předpokladu, že s požadovanými údaji či 
informacemi, které mají být poskytnuty, 
nemanipuluje žádný zprostředkovatelský 
subjekt.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy poskytující přístup 
k informacím o bankovních účtech 
prostřednictvím centrálních 
elektronických systémů vyhledávání dat 
zajistí, aby orgán provozující tyto systémy 
předával výsledky vyhledávání příslušným 
orgánům neprodleně a v jejich původní 
podobě.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2. K dodatečným informacím, které 
mohou členské státy považovat za 
nezbytné a uvádět je v centralizovaných 
registrech bankovních účtů v souladu s čl. 
32a odst. 4 směrnice (EU) 2018/XX, 
nemají podle této směrnice příslušné 
orgány přístup ani v nich nemohou 
vyhledávat.

2. K dodatečným informacím, které 
mohou členské státy považovat za 
nezbytné a uvádět je v centralizovaných 
registrech bankovních účtů v souladu s čl. 
32a odst. 4 směrnice (EU) 2018/XX, 
nemají na základě této směrnice příslušné 
orgány přístup ani v nich nemohou 
vyhledávat.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby pracovníci 
vnitrostátních určených příslušných 
orgánů zachovávali vysoké profesní 
normy důvěrnosti a ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby přístup 
a vyhledávání ze strany příslušných orgánů 
byly podpořeny technickými 
a organizačními opatřeními zajišťujícími 
bezpečnost dat.

2. Členské státy zajistí, aby přístup 
a vyhledávání ze strany příslušných orgánů 
byly podpořeny technickými 
a organizačními opatřeními zajišťujícími 
bezpečnost dat podle nejpřísnějších 
dostupných technických norem.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výsledku dotazu nebo vyhledávání; d) jedinečné identifikační údaje při 
vyhledávání;
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Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) identifikační údaje pracovníka, který 
učinil dotaz nebo provedl vyhledávání, 
a pracovníka, který dotaz nebo vyhledávání 
nařídil.

f) identifikační údaje pracovníka, který 
učinil dotaz nebo provedl vyhledávání, 
a pracovníka, který dotaz nebo vyhledávání 
nařídil, a v co nejširší míře totožnost 
příjemce výsledků dotazu nebo 
vyhledávání.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby 
centralizované registry bankovních účtů 
přijaly vhodná opatření k tomu, aby 
zaměstnanci byli informováni o platných 
předpisech, včetně příslušných požadavků 
na ochranu údajů. Taková opatření 
zahrnují i zvláštní programy odborné 
přípravy.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou vnitrostátních procesních 
záruk každý členský stát zajistí, aby jeho 
národní finanční zpravodajská jednotka 
byla povinna odpovídat na žádosti 
o finanční informace nebo finanční analýzu 
podané určenými příslušnými orgány 
uvedenými v čl. 3 odst. 2, pokud jsou tyto 
finanční informace či finanční analýza na 
základě konkrétního případu nezbytné 
k prevenci, odhalování, vyšetřování či 

1. S výhradou vnitrostátních procesních 
záruk každý členský stát zajistí, aby jeho 
národní finanční zpravodajská jednotka 
byla povinna včas odpovídat na 
odůvodněné žádosti o finanční informace 
nebo finanční analýzu podané určenými 
příslušnými orgány uvedenými v čl. 3 odst. 
2 v dotčeném členském státě, pokud jsou 
tyto finanční informace či finanční analýza 
na základě konkrétního případu nezbytné 
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stíhání závažných trestných činů. k prevenci, odhalování, vyšetřování či 
stíhání závažných trestných činů a žádající 
příslušné orgány je mohou získat 
v souladu s použitelnými předpisy. Na 
výměny se vztahují výjimky uvedené v čl. 
32 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849. Každé 
odmítnutí musí být řádně odůvodněno.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy uloží příslušným 
orgánům povinnost poskytovat finanční 
zpravodajské jednotce následně informace 
o využití informací či analýzy, které jim 
byly poskytnuty na základě tohoto článku, 
a o výsledku vyšetřování či inspekcí, které 
byly provedeny na základě těchto 
informací či analýzy.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S výhradou vnitrostátních procesních záruk 
každý členský stát zajistí, aby jeho určené 
vnitrostátní příslušné orgány byly povinny 
odpovídat na žádosti o informace v oblasti 
prosazování práva podané v jednotlivých 
případech národní finanční zpravodajskou 
jednotkou, pokud jsou tyto informace na 
základě konkrétního případu nezbytné 
k prevenci praní peněz, souvisejících 
predikativních trestných činů nebo 
financování terorismu a boji proti nim.

S výhradou vnitrostátních procesních záruk 
a v souladu s předpisy pro přístup 
finančních zpravodajských jednotek 
k informacím podle čl. 32 odst. 4 směrnice 
(EU) 2015/849 každý členský stát zajistí, 
aby jeho určené vnitrostátní příslušné 
orgány byly povinny odpovídat na žádosti 
o informace v oblasti prosazování práva 
podané v jednotlivých případech národní 
finanční zpravodajskou jednotkou, pokud 
jsou tyto informace na základě konkrétního 
případu nezbytné k prevenci a odhalování 
praní peněz, souvisejících predikativních 
trestných činů nebo financování terorismu 
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a boji proti nim.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí, aby jeho 
finanční zpravodajská jednotka mohla 
provádět výměnu finančních informací 
nebo finančních analýz s kteroukoli 
finanční zpravodajskou jednotkou v Unii, 
pokud jsou tyto finanční informace či 
finanční analýzy nezbytné k prevenci praní 
peněz, souvisejících predikativních 
trestných činů nebo financování terorismu 
a boji proti nim.

1. Každý členský stát zajistí, aby jeho 
finanční zpravodajská jednotka prováděla 
bezplatnou výměnu finančních informací 
nebo finančních analýz s kteroukoli 
finanční zpravodajskou jednotkou v Unii, 
pokud jsou tyto finanční informace či 
finanční analýzy nezbytné k prevenci 
a odhalování praní peněz, souvisejících 
predikativních trestných činů nebo 
financování terorismu a boji proti nim 
v souladu s čl. 53 odst. 1 směrnice (EU) 
2015/849.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Finanční zpravodajská jednotka 
může výměnu informací odmítnout pouze 
ve výjimečných případech, a to pokud by 
daná výměna mohla být v rozporu se 
základními zásadami jejího vnitrostátního 
práva. Tyto výjimky musí být stanoveny 
tak, aby bránily zneužívání 
a nepatřičnému omezování volné výměny 
informací k analytickým účelům. Každé 
odmítnutí musí být řádně odůvodněno.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že je finanční zpravodajská jednotka 
požádána podle odstavce 1 o výměnu 
finančních informací nebo finančních 
analýz, učinila tak co nejdříve a v každém 
případě do tří dní od obdržení žádosti. Ve 
výjimečných, řádně odůvodněných 
případech může být tato lhůta prodloužena, 
nejdéle však o 10 dní.

2. Členské státy zajistí, aby v případě, 
že je finanční zpravodajská jednotka 
požádána podle odstavce 1 o výměnu 
finančních informací nebo finančních 
analýz, učinila tak co nejdříve a v každém 
případě do tří dní od obdržení žádosti. Ve 
výjimečných, řádně odůvodněných 
případech může být tato lhůta prodloužena, 
nejdéle však o 10 dní. Stejná lhůta platí 
pro zaslání řádného odůvodnění v případě 
odmítnutí na základě odstavce 1a.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby ve 
výjimečných a naléhavých případech 
a odchylně od odstavce 2 v případě, že je 
finanční zpravodajská jednotka požádána 
podle odstavce 1 o výměnu finančních 
informací nebo finančních analýz, které má 
již v držení a jež se týkají konkrétního 
vyšetřování činu nebo jednání 
kvalifikovaného jako závažný trestný čin, 
poskytla finanční zpravodajská jednotka 
tyto informace nebo analýzy do 24 hodin 
od obdržení žádosti.

3. Členské státy zajistí, aby ve 
výjimečných a naléhavých případech 
a odchylně od odstavce 2 v případě, že je 
finanční zpravodajská jednotka požádána 
podle odstavce 1 o výměnu finančních 
informací nebo finančních analýz, které má 
již v držení a jež se týkají konkrétního 
vyšetřování činu nebo jednání 
kvalifikovaného jako závažný trestný čin, 
poskytla finanční zpravodajská jednotka 
tyto informace nebo analýzy bezplatně do 
24 hodin od obdržení žádosti.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby byly 
informace vyměněné podle tohoto článku 
použity pouze k účelu, ke kterému byly 
vyžádány či poskytnuty, a aby předání 
těchto informací přijímající finanční 
zpravodajskou jednotkou jinému orgánu, 
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agentuře či útvaru nebo jejich použití 
k účelům nad rámec účelů původně 
odsouhlasených bylo vždy podmíněno 
předchozím souhlasem finanční 
zpravodajské jednotky, která informace 
poskytuje.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy zajistí, aby byl 
předchozí souhlas finanční zpravodajské 
jednotky požadovaný podle odstavce 4a 
udělen neprodleně a v co největším 
možném rozsahu. Finanční zpravodajská 
jednotka, která byla požádána o vyslovení 
souhlasu, neodmítne takovýto souhlas 
udělit, ledaže by zjevně překračoval 
rozsah působnosti této směrnice, mohl by 
vést k narušení vyšetřování v trestním 
řízení, byl by zjevně nepřiměřený ve 
vztahu k oprávněným zájmům fyzických či 
právnických osob nebo členského státu 
dožádané finanční zpravodajské jednotky 
nebo by jinak zjevně odporoval základním 
zásadám vnitrostátního práva daného 
členského státu. Každé takové odmítnutí 
udělit souhlas musí být řádně vysvětleno.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Předávání finančních údajů třetím zemím
Předávání finančních údajů třetím zemím 
a mezinárodním partnerům by pro účely 
této směrnice mělo být povoleno výhradně 
za podmínek stanovených v kapitole 
V směrnice (EU) 2016/680 nebo kapitole 



PE637.718/ 26

CS

V nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Článek 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9b
Výměna informací mezi příslušnými 
orgány jednotlivých členských států

1. V souladu s vnitrostátními 
procesními zárukami zajistí každý členský 
stát, aby jeho příslušné orgány určené 
podle čl. 3 odst. 1 byly oprávněny k tomu, 
aby se na vyžádání a na základě 
individuálního posouzení účastnily 
výměny informací získaných na základě 
přístupu k vnitrostátním centralizovaným 
registrům bankovních účtů zřízeným 
členskými státy v souladu s článkem 32a 
směrnice (EU) 2015/849, jsou-li tyto 
informace o bankovních účtech nezbytné 
k prevenci praní peněz, souvisejících 
predikativních trestných činů nebo 
financování terorismu a boji proti nim.
2. V souladu s vnitrostátními 
procesními zárukami zajistí každý členský 
stát, aby jeho příslušné orgány určené 
podle čl. 3 odst. 2 byly oprávněny k tomu, 
aby se na žádost určeného příslušného 
orgánu v jiném členském státě a na 
základě individuálního posouzení 
účastnily výměny finančních informací 
nebo finančních analýz požadovaných 
finanční zpravodajskou jednotkou daného 
členského státu, jsou-li tyto finanční 
informace či finanční analýzy nezbytné 
k prevenci praní peněz, souvisejících 
predikativních trestných činů nebo 
financování terorismu a boji proti nim.
3. Členské státy zajistí, aby žádosti 
podané podle tohoto článku a odpovědi na 
tuto žádost byly předávány 
prostřednictvím zvláštního zabezpečeného 
nástroje elektronické komunikace, který 
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zaručuje vysokou míru bezpečnosti údajů. 
Tato síť by měla být schopna vytvářet 
písemné záznamy za podmínek, které 
umožňují ověřit anonymitu žádostí 
a odpovědí.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup Europolu k informacím 
o bankovních účtech a výměna informací 
mezi Europolem a finančními 
zpravodajskými jednotkami

Poskytování informací o bankovních 
účtech Europolu.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí, aby 
národní jednotka Europolu odpovídala na 
řádně odůvodněné žádosti týkající se 
informací o bankovních účtech, které 
podala Agentura pro spolupráci v oblasti 
prosazování práva, zřízená nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/794 („Europol“), a to na základě 
konkrétního případu, v mezích působnosti 
jednotky a za účelem plnění jejích úkolů.

1. Každý členský stát zajistí, aby 
národní jednotka Europolu byla oprávněna 
odpovídat na řádně odůvodněné žádosti 
týkající se informací o bankovních účtech, 
které podala Agentura pro spolupráci 
v oblasti prosazování práva, zřízená 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/794 („Europol“), a to na 
základě konkrétního případu, v mezích 
působnosti jednotky a za účelem plnění 
jejích úkolů. Použije se čl. 7 odst. 7 
nařízení (EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát zajistí, aby 
finanční zpravodajská jednotka 
odpovídala na řádně odůvodněné žádosti 
týkající se finančních informací 
a finančních analýz podané Europolem 
prostřednictvím národní jednotky 
Europolu v mezích jeho působnosti a za 
účelem plnění jeho úkolů.

vypouští se

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výměna informací podle odstavců 1 
a 2 probíhá elektronicky prostřednictvím 
aplikace SIENA a v souladu s nařízením 
(EU) 2016/794. Pro žádosti o informace 
a jejich výměnu se používá jazyk užívaný 
pro aplikaci SIENA.

vypouští se

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Výměna informací mezi Europolem 

a finančními zpravodajskými jednotkami
1. Každý členský stát zajistí, aby finanční 
zpravodajská jednotka byla oprávněna 
odpovídat na řádně odůvodněné žádosti, 
které podává Europol prostřednictvím své 
příslušné národní jednotky a které se 
týkají finančních informací a finančních 
analýz, a to vždy pro konkrétní případ, 
v mezích působnosti Europolu a za 
účelem plnění jeho úkolů. 
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2. Na výměny se vztahují výjimky uvedené 
v čl. 32 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849. 
Každé odmítnutí musí být řádně 
odůvodněno. 
3. Europol poskytuje prostřednictvím své 
národní jednotky finanční zpravodajské 
jednotce zpětnou vazbu, pokud jde 
o využití informací či analýz, které mu 
byly poskytnuty na základě tohoto článku, 
a o výsledky vyšetřování či inspekcí 
provedených na základě těchto informací 
či analýz v souladu s nařízením (EU) 
2016/794. 

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Článek 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10b
Podrobná ustanovení o výměně informací
1. Výměna informací podle článků 10 
a 10a probíhá elektronicky 
prostřednictvím SIENA a v souladu 
s nařízením (EU) 2016/794.Pro žádosti 
o informace a jejich výměnu se používá 
jazyk užívaný pro aplikaci SIENA. 
2. Subjekty si informace vyměňují co 
nejdříve a v každém případě do pěti dní 
ode dne obdržení žádosti. Ve výjimečných, 
řádně odůvodněných případech může být 
tato lhůta prodloužena, nejdéle však o 10 
dní.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpracování osobních údajů týkajících 1. Zpracování osobních údajů týkajících 
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se informací o bankovních účtech, 
finančních informací a finančních analýz 
uvedených v čl. 10 odst. 1 a 2 provádějí 
pouze osoby v rámci Europolu, jež byly 
k plnění těchto úkolů zvláště určeny 
a mají k tomu oprávnění.

se informací o bankovních účtech, 
finančních informací a finančních analýz 
uvedených v čl. 10 odst. 1 a 2 se provádějí 
pouze prostřednictvím projektů operativní 
analýzy, u nichž se uplatňují zvláštní 
záruky stanovené v čl. 18 odst. 3 nařízení 
(EU) 2016/794.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Europol uvědomí pověřence pro 
ochranu osobních údajů jmenovaného 
v souladu s článkem 41 nařízení (EU) 
2016/794 o každé výměně informací podle 
článku 10 této směrnice.

2. Europol uvědomí pověřence pro 
ochranu osobních údajů jmenovaného 
v souladu s článkem 41 nařízení (EU) 
2016/794 o každé výměně informací podle 
článků 10 a 10a této směrnice.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpracování citlivých údajů Zpracování citlivých osobních údajů

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zpracování informací, které 
vypovídají o rasovém či etnickém původu 
osoby, jejích politických názorech, 
náboženském vyznání či filosofickém 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, zdravotním stavu, sexuálním 
životě či sexuální orientaci, je povoleno 

1. Zpracování osobních údajů, které 
vypovídají o rasovém či etnickém původu 
osoby, jejích politických názorech, 
náboženském vyznání či filozofickém 
přesvědčení, členství v odborových 
organizacích, nebo údajů o zdravotním 
stavu či údajů o sexuálním životě či 
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pouze v rozsahu, v němž je to pro daný 
případ zcela nezbytné a relevantní.

sexuální orientaci dané osoby je povoleno 
pouze v souladu s článkem 10 směrnice 
(EU) 2016/680.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pouze zvláště oprávněné osoby 
mohou mít přístup k údajům uvedeným 
v odstavci 1 a mohou tyto údaje podle 
pokynů pověřence pro ochranu osobních 
údajů zpracovávat.

2. Pouze zvláště oprávněné a vyškolené 
osoby mohou mít přístup k údajům 
uvedeným v odstavci 1 a mohou tyto údaje 
podle pokynů pověřence pro ochranu 
osobních údajů zpracovávat.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název/jméno a kontaktní údaje 
organizace a pracovníka požadujících 
informace;

a) název/jméno a kontaktní údaje 
organizace a pracovníka požadujících 
informace a v co nejširší míře totožnost 
příjemce výsledků dotazu nebo 
vyhledávání.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) žádosti podané podle této směrnice 
a prováděcí opatření v souvislosti s těmito 
žádostmi.

c) předmět žádostí podaných podle této 
směrnice a prováděcí opatření v souvislosti 
s těmito žádostmi.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou legislativní opatření, 
kterými zcela nebo zčásti omezí právo 
subjektu údajů na přístup k osobním 
údajům, které se jej týkají a jež jsou 
zpracovávány podle této směrnice:

Členské státy mohou přijmout legislativní 
opatření, kterými zcela nebo zčásti omezí 
právo subjektu údajů na přístup k osobním 
údajům, které se jej týkají a jež jsou 
zpracovávány podle této směrnice 
v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice (EU) 
2016/680.

a) k tomu, aby finanční zpravodajská 
jednotka nebo příslušný vnitrostátní 
orgán mohly řádně plnit své úkoly pro 
účely této směrnice;
b) k zajištění toho, aby se nebránilo 
úředním nebo právním šetřením, 
analýzám, vyšetřováním nebo postupům 
pro účely této směrnice a aby nebyla 
ohrožena prevence, vyšetřování 
a odhalování praní peněz, financování 
terorismu nebo dalších závažných 
trestných činů.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyhodnocují účinnost 
svých systémů pro boj proti závažným 
trestným činům tím, že vedou komplexní 
statistiku.

1. Členské státy vyhodnocují účinnost 
a účelnost svých systémů, pokud jde 
o využívání finančních a jiných informací 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování či stíhání závažných trestných 
činů, a vedou za tím účelem komplexní 
statistiky.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do [Úř. věst. vloží datum: tří let po 
datu provedení této směrnice] a poté každé 

1. Do [Úř. věst. vloží datum: dva roky 
po datu provedení této směrnice] a poté 
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tři roky vypracuje Komise zprávu 
o provádění této směrnice a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva se 
zveřejní.

každé tři roky vypracuje Komise zprávu 
o provádění této směrnice a předloží ji 
Evropskému parlamentu a Radě. Zpráva se 
zveřejní.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise posuzuje příležitosti 
k prohlubování spolupráce mezi 
finančními zpravodajskými jednotkami 
v Unii a překážky, které jí brání, a to 
včetně možnosti a vhodnosti vytvoření 
mechanismu pro spolupráci a podporu, 
jakým by mohla být například finanční 
zpravodajská jednotka EU.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do XXYY [26 
měsíců po vstupu směrnice (EU) 2018/XX 
v platnost:  Úř. věst. vloží číslo směrnice, 
kterou se mění směrnice (EU) 2015/849]. 
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Členské státy přijmou a zveřejní právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do ... 
[24 měsíců po vstupu směrnice (EU) 
2018/XX v platnost: Úř. věst. vloží číslo 
směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 
2015/849]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.

________________
+ Úř. Věst. : vložte číslo směrnice, kterou 
se mění směrnice (EU) 2015/849].

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nejpozději do ... [Úř. věst.: tři roky 
po datu pro provedení této směrnice ve 
vnitrostátním právu] vypracuje Komise 
zprávu, v níž posoudí nutnost konkrétních 
opatření pro zajištění diagonální 
spolupráce, tj. spolupráce mezi 
finančními zpravodajskými jednotkami 
v jednom členském státě a příslušnými 
orgány v jiném členském státě. Komise 
předloží tuto zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě a v případě nutnosti 
k ní připojí legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Nejpozději do ... [Úř. věst.: tři roky 
po datu provedení této směrnice ve 
vnitrostátním právu] vypracuje Komise 
zprávu, v níž posoudí nutnost konkrétních 
opatření pro zajištění jednotného 
organizačního statusu a úlohy finančních 
zpravodajských jednotek v rámci 
vnitrostátního práva členských států 
s cílem dosáhnout účinné spolupráce 
a výměny informací. Komise předloží tuto 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě a 
v případě nutnosti k ní připojí legislativní 
návrh.


