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Kontrole środków pieniężnych wwożonych do
Unii lub wywożonych z Unii

W 2016 r. w konkluzjach w sprawie walki z finansowaniem terroryzmu Rada podkreśliła, że istotne jest podjęcie
środków przeciwko nielegalnym przepływom środków pieniężnych, i wezwała Komisję Europejską do zmiany
rozporządzenia z 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych. Wniosek Komisji z 2017 r. ma na celu
wypełnienie luk w obowiązującym rozporządzeniu, w szczególności w odniesieniu do definicji środków
pieniężnych i różnych przepływów transgranicznych. Wstępne porozumienie, które w maju 2018 r. osiągnęły
Rada i Parlament w sprawie projektu rozporządzenia, ma być poddane pod głosowanie w Parlamencie w
pierwszym czytaniu na wrześniowej sesji plenarnej.

Kontekst
W kwietniu 2015 r. Komisja przyjęła Europejską agendę bezpieczeństwa. Następnie w lutym 2016 r. Komisja
przyjęła plan działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu, a Rada konkluzje w
sprawie zwalczania finansowania terroryzmu, w których wezwała Komisję, by do czwartego kwartału 2016
r. zaproponowała zmiany do rozporządzenia z 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych.

Wniosek Komisji Europejskiej
W dniu 21 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia, które ma
zastąpić obowiązujące rozporządzenie i wzmocnić obecne przepisy. Rozporządzenie z 2005 r. uzupełniło
poprzednie przepisy o zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nałożyło
obowiązek składania deklaracji w sprawie środków pieniężnych na osoby przekraczające granice UE z
gotówką w kwocie przekraczającej 10 000 EUR. Chociaż ocena Komisji wykazała, że generalnie
rozporządzenie funkcjonowało zadowalająco, stwierdzono pewne niedociągnięcia i wyzwania. Komisja
proponuje rozszerzyć definicję „środków pieniężnych” na środki pieniężne w transporcie, cenne towary
takie jak złoto i przedpłacone karty płatnicze. Proponuje również wprowadzić kilka przepisów o
wzmocnionej wymianie informacji między państwami członkowskimi, a w szczególnych przypadkach
również z państwami spoza UE, oraz nałożyć na właściwe organy wymóg aktywnego przekazywania
zgromadzonych informacji krajowym jednostkom analityki finansowej (FIU).

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W sprawozdaniu w sprawie wniosku Komisji, które przyjęły Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) oraz
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w procedurze wspólnych
posiedzeń komisji (art. 55 Regulaminu) w dniu 4 grudnia 2017 r., wyjaśniono niektóre kluczowe przepisy,
takie jak definicja i rozróżnienie środków pieniężnych, którym towarzyszy ich właściciel, i środków
pieniężnych w transporcie, a także wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za deklarowanie środków
pieniężnych w transporcie. Obie komisje wzywają również do skuteczniejszej i szybszej wymiany informacji
oraz zwracają się do Komisji, by oceniła możliwość utworzenia unijnej jednostki analityki finansowej do
2019 r. oraz by w stosownym przypadku przedstawiła wniosek ustawodawczy w celu wprowadzenia
skoordynowanego zestawu sankcji w całej Unii. Sprawozdanie wprowadza silną klauzulę przeglądową,
która umożliwia regularną aktualizację rozporządzenia (co trzy lata). Parlament zatwierdził mandat
negocjacyjny w dniu 13 grudnia 2017 r. W dniu 23 maja 2018 r. Parlament i Rada osiągnęły wstępne
porozumienie w sprawie wniosku. Porozumienie zatwierdzono na wspólnym posiedzeniu komisji ECON i
LIBE w dniu 3 września 2018 r. Parlament Europejski ma głosować nad uzgodnionym tekstem na
wrześniowej sesji plenarnej.
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