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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***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

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných 
orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného 
přístupového místa
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2021)0429),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0338/2021),

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

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Hospodářského a měnového výboru,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(A9-0004/2023),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Usnadnění přístupu k finančním 
informacím je nezbytné k prevenci, 
odhalování, vyšetřování či stíhání závažné 
trestné činnosti, včetně terorismu. 

(1) Optimalizace a usnadnění přístupu 
k finančním informacím je nezbytné k 
prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání 
závažné trestné činnosti, včetně terorismu. 
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Nezbytný je zejména rychlý přístup k 
finančním informacím za účelem 
provádění účinného trestního vyšetřování a 
úspěšného vysledování a následné 
konfiskace nástrojů trestné činnosti a 
výnosů z ní.

Nezbytný je zejména rychlý přístup k 
finančním informacím za účelem 
provádění účinného trestního vyšetřování a 
úspěšného vysledování a následné 
konfiskace nástrojů trestné činnosti a 
výnosů z ní, zejména v rámci vyšetřování 
organizovaného zločinu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k přeshraniční povaze 
organizované trestné činnosti a praní 
peněz, jakož i k významu relevantních 
finančních informací pro účely boje proti 
trestné činnosti, včetně rychlého 
vysledování, zmrazení a konfiskace 
nezákonně získaného majetku, by orgány 
příslušné pro prevenci, odhalování, 
vyšetřování či stíhání trestných činů, jež 
jsou určeny v souladu se směrnicí (EU) 
2019/1153, je-li to možné a vhodné, měly 
mít možnost přímého přístupu k 
centralizovaným registrům bankovních 
účtů jiných členských států a vyhledávání v 
nich, a to prostřednictvím jednotného 
přístupového místa do registrů bankovních 
účtů zřízeného podle směrnice (EU) 
YYYY/XX.

(5) Vzhledem k přeshraniční povaze 
organizované trestné činnosti, financování 
terorismu a praní peněz, jakož i k významu 
relevantních finančních informací pro 
účely boje proti závažným trestným činům, 
včetně rychlého vysledování, zmrazení a 
konfiskace nezákonně získaného majetku, 
by orgány příslušné pro prevenci, 
odhalování, vyšetřování či stíhání trestných 
činů, jež jsou určeny v souladu se směrnicí 
(EU) 2019/1153, je-li to možné a vhodné, 
měly mít možnost přímého přístupu k 
centralizovaným registrům bankovních 
účtů jiných členských států a vyhledávání v 
nich, a to prostřednictvím jednotného 
přístupového místa do registrů bankovních 
účtů zřízeného podle směrnice (EU) 
YYYY/XX.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Záruky a omezení již stanovené 
směrnicí (EU) 2019/1153 by se měly 
rovněž vztahovat na možnosti přístupu k 
informacím o bankovních účtech a 
vyhledávání v nich prostřednictvím 

(6) Záruky a omezení již stanovené 
směrnicí (EU) 2019/1153 by se měly 
rovněž vztahovat na možnosti přístupu k 
informacím o bankovních účtech a 
vyhledávání v nich prostřednictvím 
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jednotného přístupového místa do registrů 
bankovních účtů zřízeného touto směrnicí. 
K těmto zárukám a omezením patří ty, jež 
se týkají omezení pro orgány, které mají 
pravomoc přístupu k informacím o 
bankovních účtech a vyhledávání v nich, 
účelů, pro něž lze přístup a vyhledávání 
provádět, druhů informací, které jsou 
přístupné a lze v nich vyhledávat, 
požadavků vztahujících se na pracovníky 
určených příslušných orgánů, zabezpečení 
údajů a vedení záznamů o přístupu a 
vyhledávání.

jednotného přístupového místa do registrů 
bankovních účtů zřízeného touto směrnicí. 
K těmto zárukám a omezením patří ty, jež 
se týkají omezení pro orgány, které mají 
pravomoc přístupu k informacím o 
bankovních účtech a vyhledávání v nich, 
účelů, pro něž lze přístup a vyhledávání 
provádět, druhů informací, které jsou 
přístupné a lze v nich vyhledávat, a to při 
dodržení zásady minimalizace údajů, 
požadavků vztahujících se na pracovníky 
určených příslušných orgánů, zabezpečení 
údajů a vedení záznamů o přístupu a 
vyhledávání. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Umožnění přístupu příslušných 
orgánů jednoho členského státu k 
centralizovaným registrům bankovních 
účtů jiných členských států a vyhledávání 
v nich prostřednictvím jednotného 
přístupového místa do registrů 
bankovních účtů je založeno na 
předpokladu, že členské státy dodržují 
právo Unie a zásady právního státu 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii a základní práva zakotvená v Listině 
základních práv Evropské unie, jako je 
právo na soukromí a ochranu osobních 
údajů. Pokud jsou údaje zpřístupněné 
prostřednictvím jednotného přístupového 
místa do registrů bankovních účtů 
využívány při vyšetřování a stíhání 
trestných činů, je součástí požadavku, aby 
členské státy dodržovaly normy v oblasti 
základních práv a související povinnosti, 
rovněž povinnost zajistit, aby byla stejně 
tak chráněna práva podezřelých a 
obviněných osob, včetně práva na 
účinnou právní ochranu a spravedlivý 
proces, což jsou základní prvky prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva v Unii. Při 
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používání jednotného přístupového místa 
do registrů bankovních účtů musí 
příslušné orgány rovněž dodržovat 
základní práva a zásady stanovené v 
mezinárodním právu, v mezinárodních 
dohodách, jichž jsou Unie nebo všechny 
členské státy smluvní stranou, včetně 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 
a základních svobod, a v ústavách 
členských států.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Podobně jako tomu je u směrnice 
(EU) 2019/1153 by členské státy při 
provádění této směrnice, pokud jde o 
přístup k informacím o bankovních 
účtech a konzultování těchto informací 
prostřednictvím jednotného přístupového 
místa do registrů bankovních účtů, měly 
zvážit povahu, organizační status, úlohu a 
výsady orgánů a subjektů, které byly podle 
vnitrostátního práva zřízeny jako orgány 
odpovědné za prevenci, odhalování, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů, 
včetně stávajících mechanismů na 
ochranu finančních systémů před praním 
peněz a financováním terorismu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Evropský inspektor ochrany údajů 
byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1725 [a předložil stanovisko 
dne XX 2021],

(12) Evropský inspektor ochrany údajů 
byl konzultován v souladu s čl. 42 odst. 1 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1725 a předložil své 
připomínky dne 6. září 2021,
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Směrnice (EU) 2019/1153
Čl. 4 – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány určené podle čl. 3 odst. 
1 měly pravomoc pro přístup k informacím 
o bankovních účtech v jiných členských 
státech, které jsou k dispozici 
prostřednictvím jednotného přístupového 
místa do registrů bankovních účtů 
zřízeného podle článku XX směrnice (EU) 
YYYY/XX [nová směrnice o boji proti 
praní peněz], a vyhledávání v nich, a to 
přímo a okamžitě, pokud to je nezbytné pro 
plnění jejich úkolů pro účely účelem 
prevence, odhalování, vyšetřování nebo 
stíhání závažného trestného činu nebo 
podpory trestního vyšetřování závažného 
trestného činu, včetně zjišťování, sledování 
a zmrazení majetku v souvislosti s tímto 
vyšetřováním.

1a. Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány určené podle čl. 3 odst. 
1 měly pravomoc pro přístup k informacím 
o bankovních účtech v jiných členských 
státech, které jsou k dispozici 
prostřednictvím jednotného přístupového 
místa do registrů bankovních účtů 
zřízeného podle článku XX směrnice (EU) 
YYYY/XX [nová směrnice o boji proti 
praní peněz], a vyhledávání v nich, a to 
přímo a okamžitě, pokud tyto příslušné 
orgány mají oprávněné důvody domnívat 
se, že v jiných členských státech mohou 
existovat relevantní informace o 
bankovních účtech, které jsou nezbytné 
pro plnění jejich úkolů za účelem prevence, 
odhalování, vyšetřování nebo stíhání 
závažného trestného činu nebo podpory 
trestního vyšetřování závažného trestného 
činu, včetně zjišťování, sledování a 
zmrazení majetku v souvislosti s tímto 
vyšetřováním.

Údaje shromážděné na základě přístupu k 
informacím o bankovních účtech nebo 
vyhledávání těchto informací 
prostřednictvím jednotného přístupového 
místa do registrů bankovních účtů podle 
prvního pododstavce musí být adekvátní a 
relevantní pro účely, pro něž jsou 
požadovány, a nesmějí být ve vztahu k 
těmto účelům nepřiměřené. Členské státy 
zajistí, aby příslušné orgány mohly 
provádět vyhledávání podle prvního 
pododstavce pouze za předpokladu, že by 
příslušné vnitrostátní orgány mohly v 
obdobném vnitrostátním případě provádět 
takováto vyhledávání za stejných 
podmínek ve vnitrostátním registru. 
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Informace získané prostřednictvím 
přístupu k jednotnému přístupovému 
místu do registrů bankovních účtů nebo 
vyhledáváním skrze toto místo se použijí 
pouze k účelu, pro který byly požadovány.
Členské státy zajistí, aby příslušné 
vnitrostátní orgány, které určily podle 
čl. 3 odst. 1, dodržovaly při přístupu k 
informacím nebo vyhledávání informací v 
jiných členských státech, jež jsou k 
dispozici prostřednictvím jednotného 
přístupového místa do registrů 
bankovních účtů, procesní práva 
jednotlivců a unijní a vnitrostátní pravidla 
pro ochranu osobních údajů.
Členské státy zajistí, aby pracovníci 
určených příslušných orgánů, kteří mají 
přístup k jednotnému přístupovému místu 
do registrů bankovních účtů, dodržovali 
přísné profesní normy v oblasti důvěrnosti 
a ochrany údajů a byli bezúhonní a 
náležitě kvalifikovaní.
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15.3.2022

STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů 
k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa
(COM(2021)0429 – C9-0338/2021 – 2021/0244(COD))

Zpravodajka: Inese Vaidere

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Finanční zpravodajské jednotky by 
měly usilovat o výměnu finančních 
informací či finančních analýz s cílem 
účinněji předcházet praní peněz, 
souvisejícím predikativním trestným 
činům a financování terorismu a bojovat 
proti nim, jak je stanoveno ve směrnici 
(EU) 2015/849.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice (EU) 2019/1153
Čl. 1 – odst. 1



PE734.352v02-00 12/18 RR\1270608CS.docx

CS

Platné znění Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

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. Stanoví rovněž 
opatření, která mají usnadnit přístup 
finančních zpravodajských jednotek k 
informacím v oblasti prosazování práva za 
účelem prevence praní peněz, souvisejících 
predikativních trestných činů a financování 
terorismu a boje proti nim, a opatření ke 
zjednodušení spolupráce mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami.

„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. Stanoví rovněž 
opatření, která mají usnadnit přístup 
finančních zpravodajských jednotek k 
informacím v oblasti prosazování práva za 
účelem prevence praní peněz, souvisejících 
predikativních trestných činů a financování 
terorismu a boje proti nim.“

(Směrnice 2019/1153)

Odůvodnění

Při provádění opatření k usnadnění spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami 
by se mělo vycházet z právního základu stanoveného směrnicí o boji proti praní peněz.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice (EU) 2019/1153
Článek 9

Platné znění Pozměňovací návrh

Článek 9 1a) Článek 9 se zrušuje.
Výměna informací mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami různých 

členských států
1. Členské státy zajistí, aby ve 
výjimečných a naléhavých případech 
jejich finanční zpravodajské jednotky byly 
oprávněny k výměně finančních 
informací nebo finančních analýz, které 
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mohou být důležité pro zpracování nebo 
analýzu informací souvisejících s 
terorismem nebo organizovanou trestnou 
činností s vazbami na terorismus.
2. Členské státy zajistí, aby finanční 
zpravodajské jednotky v případech 
uvedených v odstavci 1 a s výhradou svých 
provozních omezení usilovaly o rychlou 
výměnu takových informací.

(Směrnice 2019/1153)

Odůvodnění

Článek 53 stávající páté směrnice o boji proti praní peněz zavádí široký právní základ pro 
výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami týkajících se praní peněz a 
predikativních trestných činů, včetně terorismu. Článek 9 směrnice (EU) 2019/1153 proto 
vedl k nesouladu, pokud jde o právní základ pro výměnu informací mezi finančními 
zpravodajskými jednotkami v EU, a aby se zabránilo právní nejistotě, měl by být zrušen. 
Jediným právním základem pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými 
jednotkami by měl být článek 53 páté směrnice o boji proti praní peněz a článek 24 návrhu 
šesté směrnice o boji proti praní peněz předloženého Komisí, který jej nahrazuje.
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