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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 

věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Pokud jde o oblast finančních 

služeb, stanoví několik právních aktů 

Unie v oblasti finančních trhů příkazy k 

zajištění a konfiskaci jakožto sankce pro 

finanční instituce. Účinná přeshraniční 

spolupráce trestních soudů a ostatních 

vnitrostátních příslušných orgánů je 

klíčová pro stabilitu finančního systému 

Unie a důvěru v něj. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Vzájemné uznávání příkazů k 

zajištění a konfiskaci v Unii je sice 

důležitým krokem v boji proti trestné 

činnosti, avšak významný počet aktiv je 

uložen offshore, nenahlášen a nezdaněn, 

ve třetích zemích mimo Unii. Komplexní 

plán, který by odrazoval od převádění 

aktiv do třetích zemí a vedl k nalezení 

účinné cesty k jejich opětovnému získání, 

bude představovat významný krok vpřed. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je důležité zjednodušit vzájemné 

uznávání a výkon příkazů k zajištění a 

konfiskaci majetku stanovením pravidel 

zavazujících členské státy, aby na svém 

území uznávaly a vykonávaly příkazy k 

zajištění a konfiskaci vydané jiným 

členským státem v rámci trestního řízení. 

(12) Je důležité zjednodušit vzájemné 

uznávání a výkon příkazů k zajištění a 

konfiskaci majetku stanovením pravidel 

zavazujících členské státy, aby na svém 

území uznávaly a vykonávaly příkazy k 

zajištění a konfiskaci vydané jiným 

členským státem v rámci trestního, 

občanskoprávního a správního řízení. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Toto nařízení by se mělo vztahovat 

na všechny příkazy ke konfiskaci uložené 

soudem v návaznosti na řízení ve věci 

trestného činu a všechny příkazy k 

zajištění vydané za účelem případné 

následné konfiskace. Mělo by proto 

zahrnovat všechny druhy příkazů 

začleněných do směrnice 2014/42/EU a 

také jiné druhy příkazů vydané bez 

pravomocného odsouzení v rámci trestního 

řízení. Toto nařízení by se nemělo 

vztahovat na příkazy k zajištění a 

konfiskaci vydané v rámci 

občanskoprávních nebo správních řízení. 

(13) Toto nařízení by se mělo vztahovat 

na všechny příkazy ke konfiskaci uložené 

soudem nebo příslušným orgánem v 

návaznosti na trestní, občanskoprávní 

nebo správní řízení a všechny příkazy k 

zajištění vydané za účelem případné 

následné konfiskace. Mělo by proto 

zahrnovat všechny druhy příkazů 

začleněných do směrnice 2014/42/EU a 

také jiné druhy příkazů vydané bez 

pravomocného odsouzení v rámci 

trestního, občanskoprávního a správního 

řízení. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Toto nařízení by mělo zahrnovat 

příkazy ke konfiskaci a zajištění, které se 

týkají trestných činů začleněných do 

směrnice 2014/42/EU, a také příkazy 

týkající se jiných trestných činů. Trestné 

činy by se proto neměly omezovat na 

(14) Toto nařízení by mělo zahrnovat 

příkazy ke konfiskaci a zajištění, které se 

týkají trestných činů začleněných do 

směrnice 2014/42/EU, a také příkazy 

týkající se jiných trestných činů. Trestné 

činy by se proto neměly omezovat na 
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oblasti mimořádně závažných trestných 

činů s přeshraničním rozměrem, neboť v 

článku 82 SFEU se nevyžaduje takové 

omezení u opatření, jež stanoví pravidla a 

postupy pro zajištění vzájemného uznávání 

rozsudků v trestních věcech. 

oblasti mimořádně závažných trestných 

činů s přeshraničním rozměrem, neboť v 

článku 82 SFEU se nevyžaduje takové 

omezení u opatření, jež stanoví pravidla a 

postupy pro zajištění vzájemného uznávání 

rozsudků v trestních věcech. Daňový únik, 

závažný daňový únik a vyhýbání se 

daňové povinnosti jsou velmi závažnými 

přeshraničním trestnými činy, které je 

třeba zařadit na seznam trestných činů, na 

něž se toto nařízení vztahuje. Avšak 

vzhledem k tomu, že v některých 

členských státech nelze tyto trestné činy 

potrestat odnětím svobody s horní hranicí 

sazby nejméně tři roky, měla by se 

maximální trestní sazba v případě těchto 

konkrétních trestných činů snížit na dva 

roky. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Toto nařízení by se mělo uplatňovat 

s přihlédnutím ke směrnicím Evropského 

parlamentu a Rady 2010/64/EU30, 

2012/13/EU31, 2013/48/EU32, 2016/34333, 

2016/80034 a 2016/191935, které se týkají 

procesních práv v trestním řízení. 

(18) Toto nařízení by se mělo uplatňovat 

s přihlédnutím ke směrnicím Evropského 

parlamentu a Rady 2010/64/EU30 , 

2012/13/EU31 , 2013/48/EU32 , 2016/34333 

, 2016/80034 a 2016/191935, které se týkají 

procesních práv v trestním řízení a 

právních aktů Unie v oblasti finančních 

trhů. V případě, že konfiskace nezaložené 

na rozsudku představují preventivní 

konfiskace v návaznosti na řízení ve věci 

trestné činnosti, je velmi důležité zajistit, 

aby byly splněny následující přísné 

podmínky: konfiskace nezaložené na 

rozsudku je možné uvalit pouze na 

konečný seznam možných cílových 

subjektů stanovených zákonem, jako jsou 

podezřelí z organizované trestné činnosti 

nebo z terorismu; trestní stíhání by mělo 

prokázat, že původ majetku nelze 

odůvodnit a že majetek, který má být 

konfiskován, je buď v nepoměru k 

deklarovanému příjmu nebo k 
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vykonávané činnosti nebo je nelegálního 

původu či výsledkem opětovné investice 

výnosů z trestné činnosti; měly by být také 

zavedeny účinné procesní záruky k 

zajištění toho, aby cílové subjekty 

konfiskací nezaložených na rozsudku 

měly právo na spravedlivé soudní řízení a 

aby bylo dodrženo jejich právo na 

účinnou nápravu a respektována 

presumpce neviny. 

__________________ __________________ 

30 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o 

právu na tlumočení a překlad v trestním 

řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1). 

30 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/64/EU ze dne 20. října 2010 o 

právu na tlumočení a překlad v trestním 

řízení (Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 1). 

31 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 

o právu na informace v trestním řízení (Úř. 

věst. L 142, 1.6.2012, s. 1). 

31 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 

o právu na informace v trestním řízení (Úř. 

věst. L 142, 1.6.2012, s. 1). 

32 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o 

právu na přístup k obhájci v trestním řízení 

a řízení týkajícím se evropského 

zatýkacího rozkazu a o právu na 

informování třetí strany a právu na 

komunikaci s třetími osobami a 

konzulárními úřady v případě zbavení 

osobní svobody (Úř. věst. L 294, 

6.11.2013, s. 1). 

32 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/48/EU ze dne 22. října 2013 o 

právu na přístup k obhájci v trestním řízení 

a řízení týkajícím se evropského 

zatýkacího rozkazu a o právu na 

informování třetí strany a právu na 

komunikaci s třetími osobami a 

konzulárními úřady v případě zbavení 

osobní svobody (Úř. věst. L 294, 

6.11.2013, s. 1). 

33 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 

2016, kterou se posilují některé aspekty 

presumpce neviny a právo být přítomen při 

trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 

65, 11.3.2016, s. 1). 

33 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 

2016, kterou se posilují některé aspekty 

presumpce neviny a právo být přítomen při 

trestním řízení před soudem (Úř. věst. L 

65, 11.3.2016, s. 1). 

34 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 

2016 o procesních zárukách pro děti, které 

jsou podezřelými nebo obviněnými 

osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 

21.5.2016, s. 1). 

34 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/800 ze dne 11. května 

2016 o procesních zárukách pro děti, které 

jsou podezřelými nebo obviněnými 

osobami v trestním řízení (Úř. věst. L 132, 

21.5.2016, s. 1). 

35 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 

2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo 

obviněné osoby v trestním řízení a pro 

osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího 

35 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/1919 ze dne 26. října 

2016 o právní pomoci pro podezřelé nebo 

obviněné osoby v trestním řízení a pro 

osoby vyžádané v rámci řízení týkajícího 
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se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. 

věst. L 297, 4.11.2016, s. 1). 

se evropského zatýkacího rozkazu (Úř. 

věst. L 297, 4.11.2016, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V tomto nařízení se stanoví 

pravidla, podle kterých členský stát na 

svém území uznává a vykonává příkaz k 

zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným 

členským státem v rámci trestního řízení. 

1. V tomto nařízení se stanoví 

pravidla, podle kterých členský stát na 

svém území uznává a vykonává příkaz k 

zajištění nebo konfiskaci vydaný jiným 

členským státem v rámci trestního, 

občanskoprávního a správního řízení. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) „příkazem ke konfiskaci“ konečná 

sankce nebo opatření uložené soudem v 

návaznosti na řízení ve věci trestného činu, 

které má za následek trvalé odnětí majetku 

fyzické nebo právnické osobě; 

1) „příkazem ke konfiskaci“ konečná 

sankce nebo opatření uložené soudem nebo 

příslušným orgánem v návaznosti na 

trestní, občanskoprávní nebo správní 

řízení, které má za následek trvalé odnětí 

majetku fyzické nebo právnické osobě; 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4) „výnosy“ všechny ekonomické 

výhody pocházející přímo či nepřímo z 

trestného činu; může se jednat o majetek v 

jakékoli podobě, který zahrnuje všechny 

následné reinvestice nebo přeměnu 

přímých výnosů a všechen ocenitelný 

užitek; 

4) „výnosy“ všechny ekonomické 

výhody pocházející přímo či nepřímo z 

trestného činu, přestupku nebo správního 

deliktu; může se jednat o majetek v 

jakékoli podobě, který zahrnuje všechny 

následné reinvestice nebo přeměnu 

přímých výnosů a všechen ocenitelný 
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užitek; 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5) „nástroji“ jakýkoli majetek zcela 

nebo částečně použitý nebo určený k 

použití libovolným způsobem pro spáchání 

jednoho nebo více trestných činů; 

5) „nástroji“ jakýkoli majetek zcela 

nebo částečně použitý nebo určený k 

použití libovolným způsobem pro spáchání 

trestného činu, přestupku nebo správního 

deliktu; 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6) „vydávajícím státem“ členský stát, 

v němž je příkaz k zajištění nebo příkaz ke 

konfiskaci vydán v rámci trestního řízení; 

6) „vydávajícím státem“ členský stát, 

v němž je příkaz k zajištění nebo příkaz ke 

konfiskaci vydán v rámci trestního, 

občanskoprávního nebo správního řízení; 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. a – bod 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) jakýkoli jiný příslušný orgán, který 

vydávající stát určí a který má v trestním 

řízení pravomoc nařídit zajištění majetku 

nebo výkon příkazu k zajištění v souladu s 

vnitrostátním právem. Kromě toho musí 

příkaz k zajištění před jeho předáním 

vykonávajícímu orgánu a po posouzení 

jeho souladu s podmínkami pro vydání 

takového příkazu podle tohoto nařízení, 

zejména s podmínkami stanovenými v čl. 

13 odst. 1, potvrdit soudce, soud, 

vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve 

2) jakýkoli jiný příslušný orgán, který 

vydávající stát určí a který má v trestním, 

občanskoprávním a správním řízení 

pravomoc nařídit zajištění majetku nebo 

výkon příkazu k zajištění v souladu s 

vnitrostátním právem. Kromě toho musí 

příkaz k zajištění před jeho předáním 

vykonávajícímu orgánu a po posouzení 

jeho souladu s podmínkami pro vydání 

takového příkazu podle tohoto nařízení, 

zejména s podmínkami stanovenými v čl. 

13 odst. 1, potvrdit soudce, soud, 
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vydávajícím státě. Pokud byl příkaz 

potvrzen tímto orgánem, může být pro 

účely předání příkazu tento orgán rovněž 

považován za vydávající orgán; 

vyšetřující soudce nebo státní zástupce ve 

vydávajícím státě. Pokud byl příkaz 

potvrzen tímto orgánem, může být pro 

účely předání příkazu tento orgán rovněž 

považován za vydávající orgán; 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pokud jde o příkaz ke konfiskaci, 

příslušný orgán určený vydávajícím státem, 

který má v trestním řízení pravomoc 

vykonat příkaz ke konfiskaci vydaný 

soudem v souladu s vnitrostátním právem; 

b) pokud jde o příkaz ke konfiskaci, 

příslušný orgán určený vydávajícím státem, 

který má v trestním, občanskoprávním a 

správním řízení pravomoc vykonat příkaz 

ke konfiskaci vydaný soudem v souladu s 

vnitrostátním právem; 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- počítačová trestná činnost, – kybernetická kriminalita, 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- rasismus a xenofobie, – rasismus, xenofobie a 

antisemitismus; 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 21 a (nová) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – zneužívání trhu, 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 21 b (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – manipulace s indexy používanými 

jako referenční hodnoty ve finančních 

nástrojích a finančních smlouvách nebo k 

měření výkonnosti investičních fondů, 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 21 c (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – manipulace s trhy finančních 

nástrojů, 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Příkaz k zajištění nebo příkaz ke 

konfiskaci dá podnět k výkonu bez ověření 

oboustranné trestnosti aktů, pokud akty, 

které dávají podnět k příkazu k zajištění 

nebo konfiskaci, tvoří jeden nebo více 

těchto trestných činů podle ustanovení 

právních předpisů vydávajícího státu a ve 

vydávajícím státě se trestají odnětím 

svobody v trvání nejméně dvou let: 

 – daňový únik, 

 – závažný daňový únik, 
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 – vyhýbání se daňové povinnosti. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 37, pokud jde o 

pravidelnou aktualizaci seznamu 

trestných činů v odstavci 1. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 

není jednání, na kterém se zakládá příkaz 

ke konfiskaci, trestným činem podle práva 

vykonávajícího státu; pokud se však týká 

daňových, celních a devizových věcí, 

nesmí být výkon příkazu ke konfiskaci 

odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy 

vykonávajícího státu neukládají stejný druh 

daně nebo poplatku nebo neobsahují stejná 

daňová, celní a devizová ustanovení jako 

právní předpisy vydávajícího státu; 

f) v případě uvedeném v čl. 3 odst. 2 

není jednání, na kterém se zakládá příkaz 

ke konfiskaci, trestným činem podle práva 

vykonávajícího státu; pokud se však týká 

daňových, celních a devizových věcí, 

nesmí být výkon příkazu ke konfiskaci 

odmítnut z toho důvodu, že právní předpisy 

vykonávajícího státu neukládají stejný druh 

daně nebo poplatku nebo neobsahují stejná 

daňová, celní a devizová ustanovení nebo 

trestné činy jako právní předpisy 

vydávajícího státu; 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V případech uvedených v odstavci 

1 vykonávající orgán před rozhodnutím 

2. V případech uvedených v odstavci 

1 vykonávající orgán před rozhodnutím 
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neuznat a nevykonat příkaz ke konfiskaci 

jako celek nebo jeho část musí s 

vydávajícím orgánem uskutečnit vhodnými 

prostředky konzultaci a případně ho 

požádat o neprodlené poskytnutí 

potřebných informací. 

neuznat a nevykonat příkaz ke konfiskaci 

jako celek nebo jeho část musí s 

vydávajícím orgánem uskutečnit vhodnými 

prostředky vytvářejícími písemný záznam 

konzultaci a případně ho požádat o 

neprodlené poskytnutí potřebných 

informací. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4) Tento bod se však uplatňuje, pouze 

když by takový příkaz měl prioritu před 

následnými vnitrostátními příkazy k 

zajištění v trestním řízení podle 

vnitrostátních právních předpisů. 

4) Tento bod se však uplatňuje, pouze 

když by takový příkaz měl prioritu před 

následnými vnitrostátními příkazy k 

zajištění v trestním, občanskoprávním a 

správním řízení podle vnitrostátních 

právních předpisů. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vykonávající stát spravuje zajištěný 

nebo zkonfiskovaný majetek se zřetelem k 

zamezení snížení jeho hodnoty a v souladu 

s článkem 10 směrnice 2014/42/EU. 

1. Vykonávající stát spravuje zajištěný 

nebo zkonfiskovaný majetek se zřetelem k 

zamezení snížení jeho hodnoty a v souladu 

s článkem 10 směrnice 2014/42/EU. 

Vykonávající členský stát provede řádné 

posouzení všech zkonfiskovaných aktiv. 

Aby se zajistila bezpečnost zabavených 

nebo konfiskovaných aktiv, může soudní 

orgán využít právní odborníky pověřené 

veřejnou funkcí, jako například notáře. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 2 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je-li částka získaná z výkonu 

příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 

EUR, 50 % z ní převede vykonávající stát 

vydávajícímu státu. 

b) je-li částka získaná z výkonu 

příkazu ke konfiskaci vyšší než 10 000 

EUR, 75 % z ní převede vykonávající stát 

vydávajícímu státu, po odečtení nákladů 

souvisejících s výkonem příkazu ke 

konfiskaci, jež nesmějí přesáhnout 50 % 

částky. 

 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 35 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise předkládá Evropskému 

parlamentu, Radě a Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru 

výroční zprávu, které shrne shromážděné 

statistické údaje a doplní je o 

komparativní analýzu. 

 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 38 – odst. -1 (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. Do ... [jeden rok od data 

použitelnosti tohoto nařízení] předloží 

Komise Evropskému parlamentu, Radě a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru hodnocení statistických údajů a 

dopadu preventivních příkazů k zajištění a 

důsledků na přeshraniční spolupráci v 

případě rozšíření těchto příkazů na 

všechny členské státy. 

 

Pozměňovací návrh  28 
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Návrh nařízení 

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- počítačová trestná činnost, – kybernetická kriminalita, 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

□  rasismus a xenofobie, □  rasismus, xenofobie a 

antisemitismus; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 21 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 □  zneužívání trhu, 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 21 b (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 □ manipulace s indexy používanými 

jako referenční hodnoty ve finančních 

nástrojích a finančních smlouvách nebo k 

měření výkonnosti investičních fondů, 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Příloha I – oddíl H – bod 3 – odrážka 21 c (nová) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 □ manipulace s trhy finančních 

nástrojů, 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Příloha I – oddíl H – bod 3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Lze za trestný čin, pro nějž je 

příkaz ke konfiskaci vydáván, uložit ve 

vydávajícím státě trest odnětí svobody 

nebo ochranné opatření omezující 

svobodu s horní hranicí trestní sazby v 

délce nejméně dvou let podle právních 

předpisů vydávajícího státu a je tento 

trestný čin uveden níže na seznamu 

trestných činů? (zaškrtněte prosím 

příslušné políčko) 

 – daňový únik, 

 – závažný daňový únik, 

 – vyhýbání se daňové povinnosti. 
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