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Vážený pane předsedo,
Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho usnesení k návrhu
směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva
(COM(2016) 826 final) a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném
uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci (COM(2016) 819 final), které Komise předložila.
Komise oceňuje podporu Senátu, kterou vyjádřil cílům návrhu o boji proti praní peněz
prostředky trestního práva. Je důležité posílit stávající právní rámec na úrovni Evropské unie
o praní peněz s cílem potírat finanční pobídky, které jsou hnací silou trestné činnosti.
Návrh výslovně vylučuje ze své působnosti trestné činy mající dopad na finanční zájmy Unie,
protože nedávno schválená směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném
trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie1 stanoví zvláštní
pravidla pro praní peněz pocházejících z podvodů, korupce a zneužití poškozujícími finanční
zájmy Unie. Existencí dvou souborů podobných pravidel o praní peněz na úrovni Evropské
unie není dotčena možnost členských států provést směrnice prostřednictvím jednoho rámce
na vnitrostátní úrovni.
Komise rovněž vítá obecnou podporu, kterou Senát vyjádřil návrhu o vzájemném uznávání
příkazů k zajištění a konfiskaci, který usnadní přeshraniční vymáhání majetku z trestné
činnosti a povede k účinnějšímu zajištění a konfiskaci fondů nezákonného původu v EU bez
zatěžujících požadavků.
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Komise provedla pečlivou analýzu volby právní povahy tohoto nástroje. Má za to, ze nařízení
je nejvhodnějšíformou, která se má použít za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto
nástroje vzájemného uznávání ve všech členských státech a za účelem zvýšeníjeho účinnosti.
Pochybnosti Senátu týkající se právní formy nástroje o vzájemném uznávání příkazů k
zajištění a konfiskaci byly vzneseny delegací České republiky v souvislosti se stávající
debatou v Radě. Další diskuze v této otázce se uskuteční na technické a politické úrovni.
Komise doufá, že tato upřesnění jsou dostatečnou odpovědí na podněty Senátu, a těší se na
pokračování politického dialogu v budoucnu.
S úctou

Julian King
člen Komise
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