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O∆ΗΓΙΑ 2000/     /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ για την πρόληψη της χρησιµοποίησης

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων

από παράνοµες δραστηριότητες

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ ΚΑΙ TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, ιδίως, το άρθρο 47, παράγραφος 2,
πρώτη και τρίτη φράση, και το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 117 E, 27.6.2000, σ. 14.
2 ΕΕ C 75, 15.3.2000, σ. 22.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2000 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), Κοινή θέση του Συµβουλίου της ................... (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
........ (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ 1 του Συµβουλίου (αποκαλούµενη στη συνέχεια «η οδηγία»), µια από

τις βασικές διεθνείς πράξεις για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από

παράνοµες δραστηριότητες, είναι σκόπιµο να προσαρµοσθεί σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα

της Επιτροπής και τις επιθυµίες που εξέφρασαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη

µέλη· έτσι η οδηγία όχι µόνο θα ανταποκρίνεται καλύτερα στη σχετική διεθνή πρακτική,

αλλά και θα εξακολουθήσει να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του

χρηµατοπιστωτικού κλάδου και άλλων ευαίσθητων δραστηριοτήτων από τις επιζήµιες

συνέπειες των προϊόντων του εγκλήµατος.

(2) Η Γενική Συµφωνία για το Εµπόριο Υπηρεσιών (GATS) επιτρέπει στα µέλη της να

λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την προστασία των δηµοσίων ηθών ή vα λαµβάvoυv µέτρα

για λόγoυς πρoληπτικής επoπτείας, µεταξύ άλλων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και

σταθερότητας τoυ χρηµατoπιστωτικoύ συστήµατoς· τα εv λόγω µέτρα δεν θα πρέπει να

επιβάλλουν περιορισµούς πέραν εκείνων που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων

αυτών.

(3) Η οδηγία δεν ορίζει σαφώς ποιών κρατών µελών οι αρχές πρέπει να ειδοποιούνται για τις

ύποπτες συναλλαγές από τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων ή χρηµατοδοτικών

οργανισµών που έχουν τη κεντρική τους διοίκηση σε άλλο κράτος µέλος, ούτε ποιών κρατών

µελών οι αρχές είναι υπεύθυνες για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης των εν λόγω

υποκαταστηµάτων προς την οδηγία· οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται προς τις αρχές των

κρατών µελών όπου βρίσκεται το υποκατάστηµα, στις οποίες και πρέπει να ανατίθενται και οι

προαναφερθείσες ευθύνες.

                                                
1 ΕΕ L 166, 28.6.1991, σ. 77.
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(4) Αυτή η κατανοµή των ευθυνών θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς στην οδηγία, µέσω

τροποποίησης των ορισµών του «πιστωτικού ιδρύµατος» και του «χρηµατοδοτικού

οργανισµού».

(5) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει ανησυχίες για το ότι οι δραστηριότητες

ανταλλαγής συναλλάγµατος και έµβασης χρηµάτων προσφέρονται για νοµιµοποίηση εσόδων

από παράνοµες δραστηριότητες· οι δραστηριότητες αυτές θα έπρεπε να εµπίπτουν ήδη στην

οδηγία· για να εκλείψει κάθε αµφιβολία επί του θέµατος, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η

οδηγία καλύπτει και τις δραστηριότητες αυτές.

(6) Για να εξασφαλισθεί η πληρέστερη δυνατή κάλυψη του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, θα

πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι η οδηγία εφαρµόζεται στις δραστηριότητες των εταιρειών

επενδύσεων, όπως ορίζονται στην οδηγία 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαΐου 1993

σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών 1.

(7) Η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη µέλη να καταπολεµήσουν τη νοµιµοποίηση εσόδων µόνον

από αδικήµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά· κατά τα τελευταία χρόνια υπήρξε τάση προς έναν

πολύ ευρύτερο ορισµό της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που

βασίζεται σε ένα ευρύτερο φάσµα βασικών ή υποκειµένων αδικηµάτων, πράγµα που

αντανακλάται π.χ. στην αναθεώρηση, κατά το 1996, των 40 συστάσεων της οµάδας διεθνούς

χρηµατοοικονοµικής δράσης (FATF), κορυφαίου διεθνούς φορέα που ασχολείται µε την

καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

(8) ΄Ενα ευρύτερο φάσµα βασικών αδικηµάτων διευκολύνει την ενηµέρωση για τις ύποπτες

συναλλαγές και τη διεθνή συνεργασία στον τοµέα αυτό· ως εκ τούτου, η οδηγία πρέπει να

προσαρµοσθεί αναλόγως.

                                                
1 ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 97/9/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 84, 26.3.1997, σ. 22).
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(9) Στην κοινή δράση 98/699/∆ΕΥ της 3ης Σεπτεµβρίου 1998, η οποία θεσπίστηκε από το

Συµβούλιο για το ξέπλυµα χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την

κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος 1, τα κράτη µέλη

συµφώνησαν να θεωρούν όλα τα σοβαρά εγκλήµατα, όπως ορίζονται στην κοινή δράση, ως

βασικά αδικήµατα σε συνάρτηση µε το αξιόποινο της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες

δραστηριότητες.

(10) Η οδηγία επιβάλλει υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σε σχέση µε την αναφορά των ύποπτων

συναλλαγών· θα ήταν περισσότερο πρόσφορο και σύµφωνο µε την φιλοσοφία του σχεδίου

δράσης της οµάδας υψηλού επιπέδου για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος 2

να επεκταθεί η απαγόρευση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που

προβλέπει η οδηγία.

(11) Στις 21 ∆εκεµβρίου 1998 το Συµβούλιο θέσπισε την κοινή δράση 98/733/∆ΕΥ σχετικά µε το

αξιόποινο της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης 3· η κοινή αυτή δράση εκφράζει τη συµφωνία των κρατών µελών σχετικά µε την

ανάγκη κοινής προσέγγισης στον τοµέα αυτό.

(12) ΄Οπως απαιτεί η οδηγία, ο χρηµατοπιστωτικός κλάδος, και ιδίως τα πιστωτικά ιδρύµατα, σε

όλα τα κράτη µέλη αναφέρουν τις συναλλαγές που θεωρούν ύποπτες· σύµφωνα µε τα

υπάρχοντα στοιχεία, η διενέργεια αυστηρότερων ελέγχων στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο

ώθησε τους επιδιώκοντες τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες να

αναζητήσουν εναλλακτικές µεθόδους για την απόκρυψη της προέλευσης των εσόδων από

εγκληµατικές πράξεις.

(13) Οι επιδιώκοντες τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες τείνουν να

προσφεύγουν περισσότερο σε δραστηριότητες µη χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα· αυτό

επιβεβαιώνεται από τις εργασίες της FATF για τις τεχνικές και την τυπολογία της

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

                                                
1 ΕΕ L 333, 9.12.1998, σ. 1.
2 ΕΕ L 251, 15.08.1997, σ. 1.
3 ΕΕ L 351, 29.12.1998, σ. 1.
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(14) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η οδηγία σχετικά µε την εξακρίβωση της ταυτότητας των

συναλλασσοµένων, την τήρηση στοιχείων και την αναφορά των ύποπτων συναλλαγών θα

πρέπει να επεκταθούν και σε έναν περιορισµένο αριθµό δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων

που αποδεδειγµένως προσφέρονται για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες

δραστηριότητες.

(15) Οι συµβολαιογράφοι και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες νοµικοί, όπως ορίζονται από τα κράτη

µέλη, θα πρέπει να υπαχθούν στις διατάξεις της οδηγίας όταν συµµετέχουν σε

χρηµατοοικονοµικές ή εταιρικές συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής

φορολογικών συµβουλών, όπου υπάρχει ο µεγαλύτερος κίνδυνος κατάχρησης των υπηρεσιών

τους για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

(16) Ωστόσο, στην περίπτωση που ένας συµβολαιογράφος, ένας ανεξάρτητος δικηγόρος ή µια

νοµική εταιρία εξακριβώνουν τη νοµική θέση ενός πελάτη ή τον εκπροσωπούν ενώπιον

δικαστηρίου, δεν θα ήταν σκόπιµο να επιβληθεί στους εν λόγω επαγγελµατίες η υποχρέωση,

βάσει της οδηγίας, να αναφέρουν υπόνοιες περί νοµιµοποιήσεως εσόδων από παράνοµες

δραστηριότητες· οι επαγγελµατίες αυτοί πρέπει να απαλλάσσονται από οποιαδήποτε

υποχρέωση να αναφέρουν πληροφορίες που αποκτούν πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά τη

διεξαγωγή της δίκης ή κατά την εξακρίβωση της νοµικής θέσης ενός πελάτη.

(17) Υπηρεσίες άµεσα συγκρίσιµες πρέπει να αντιµετωπίζονται οµοίως, όταν παρέχονται από

επαγγελµατία καλυπτόµενο από την παρούσα οδηγία· προκειµένου να διαφυλαχθούν τα

δικαιώµατα που θεσπίζονται στην Ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών (ΕΣΑ∆) και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή

Ένωση, όσον αφορά τους ελεγκτές, τους εξωτερικούς λογιστές και τους φορολογικούς

συµβούλους που, σε ορισµένα κράτη µέλη, δικαιούνται να υπερασπίζονται ή να

εκπροσωπούν τον πελάτη τους ενώπιον δικαστηρίου ή να εξακριβώνουν τη νοµική του θέση,

οι πληροφορίες που αποκτούν κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων δεν θα πρέπει να

υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς βάσει της οδηγίας.
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(18) Η οδηγία αναφέρεται αφενός στις «αρχές που είναι υπεύθυνες για την καταπολέµηση της

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες» προς τις οποίες πρέπει να

αναφέρονται οι ύποπτες συναλλαγές και, αφετέρου, σε αρχές εξουσιοδοτηµένες βάσει νόµου

ή άλλης ρυθµίσεως να εποπτεύουν τα ιδρύµατα, οργανισµούς ή πρόσωπα που υπάγονται στην

παρούσα οδηγία («αρµόδιες αρχές»)· η οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη µέλη να συστήσουν

τέτοιες «αρµόδιες αρχές» εφόσον δεν υπάρχουν, οι δε δικηγορικοί σύλλογοι ή άλλες

αυτορρυθµιζόµενες οργανώσεις ελεύθερων επαγγελµατιών δεν περιλαµβάνονται στον όρο

«αρµόδιες αρχές».

(19) Στην περίπτωση των συµβολαιογράφων και των ελεύθερων επαγγελµατιών νοµικών,

προκειµένου να ληφθεί δεόντως υπόψη το επαγγελµατικό καθήκον εχεµύθειας που έχουν

έναντι των πελατών τους, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να ορίζουν το

δικηγορικό σύλλογο ή άλλες αυτορρυθµιζόµενες οργανώσεις ελεύθερων επαγγελµατιών ως

τον φορέα, στον οποίο οι επαγγελµατίες αυτοί θα µπορούν να αναφέρουν τις πιθανές

περιπτώσεις νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες· οι κανόνες για το

χειρισµό των αναφορών αυτών και την ενδεχόµενη διαβίβασή τους στις «αρχές που είναι

υπεύθυνες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες

δραστηριότητες» και, γενικότερα, οι κατάλληλες µορφές συνεργασίας µεταξύ των

δικηγορικών συλλόγων ή των επαγγελµατικών οργανώσεων και των αρχών αυτών θα πρέπει

να καθορίζονται από τα κράτη µέλη·

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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Άρθρο 1

Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ τροποποιείται ως ακολούθως :

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

Α. «Πιστωτικό ίδρυµα» : κάθε ίδρυµα κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1 πρώτο εδάφιο
της οδηγίας 2000/12/ΕΚ *, καθώς και κάθε ευρισκόµενο στην Κοινότητα
υποκατάστηµα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 3 της εν λόγω οδηγίας, πιστωτικού
ιδρύµατος µε έδρα εντός ή εκτός της Κοινότητας.

Β. «Χρηµατοδοτικός οργανισµός» :

1. κάθε επιχείρηση εκτός από πιστωτικό ίδρυµα, η κύρια δραστηριότητα της οποίας
συνίσταται στη διενέργεια µιας ή περισσοτέρων από τις πράξεις που
περιλαµβάνονται στα σηµεία 2 έως 12 και 14 του καταλόγου ο οποίος
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας 2000/12/ΕΚ· σ� αυτές
περιλαµβάνονται και οι δραστηριότητες των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος και
των γραφείων χρηµάτων,

2. οι ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν λάβει µόνιµη άδεια λειτουργίας
σύµφωνα µε την οδηγία 79/267/ΕΟΚ **, εφόσον ασκούν δραστηριότητες που
καλύπτονται από την οδηγία αυτή,

3. οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 σηµείο 2 της
οδηγίας 93/22/ΕΟΚ ***,

4. οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν στο κοινό µέσω της αγοράς
µερίδια ή µετοχές τους.
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Στον ορισµό αυτό του χρηµατοδοτικού οργανισµού εµπίπτουν και τα υποκαταστήµατα
των χρηµατοδοτικών οργανισµών µε έδρα εντός ή εκτός της Κοινότητας.

Γ. «Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες» : οι ακόλουθες εκ προθέσεως
τελούµενες πράξεις :

− η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του ότι προέρχεται από
παράνοµη δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα,
µε σκοπό την απόκρυψη ή την συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής τους, ή
την παροχή συνδροµής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή,
προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες συνέπειες των πράξεών του,

− η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση, προέλευση,
διάθεση ή διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο όπου αυτή ευρίσκεται, ή την
κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικά µε αυτή δικαιώµατα, εν γνώσει του ότι η
περιουσία αυτή προέρχεται από παράνοµη δραστηριότητα ή από πράξη
συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα,

− η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της
κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από παράνοµη δραστηριότητα
ή από πράξη συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα,

− η συµµετοχή σε µία από τις πράξεις που αναφέρουν οι προηγούµενες τρεις
περιπτώσεις, η σύσταση οργανώσεως για τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης,
η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η παροχή συµβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της
ή η διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης.
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Η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία των πράξεων που
προαναφέρθηκαν µπορούν να συνάγονται από τις πραγµατικές περιστάσεις.

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες υπάρχει ακόµη και αν οι
δραστηριότητες από τις οποίες προέρχονται τα προς νοµιµοποίηση περιουσιακά
στοιχεία έχουν διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ή τρίτης χώρας.

∆. «Περιουσία» : περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώµατα ή ασώµατα, κινητά ή
ακίνητα, υλικά ή άυλα, καθώς και τα νοµικά έγγραφα ή στοιχεία που αποδεικνύουν
τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώµατα προς απόκτηση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.

Ε. «Παράνοµη δραστηριότητα» : κάθε είδους παράνοµη ανάµειξη στην διάπραξη σοβαρού
εγκλήµατος,

Ως σοβαρά εγκλήµατα λογίζονται τουλάχιστον :

− οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο (α) της
Σύµβασης της Βιέννης,

− οι δραστηριότητες των εγκληµατικών οργανώσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 1
της Κοινής δράσης 98/733/∆ΕΥ ****,

− η απάτη, τουλάχιστον βαρείας µορφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1 και
άρθρο 2 της Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων *****,
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− η δωροδοκία,

− αδίκηµα το οποίο µπορεί να αποφέρει ουσιώδεις προσόδους και το οποίο,
σύµφωνα µε την ποινική νοµοθεσία του κράτους µέλους, τιµωρείται µε σοβαρή
ποινή φυλάκισης.

Τα κράτη µέλη, το αργότερο στις ...(+), θα τροποποιήσουν τον ορισµό που
προβλέπεται στην παρούσα περίπτωση προκειµένου να ευθυγραµµιστεί ο παρών
ορισµός µε τον ορισµό του σοβαρού εγκλήµατος στην κοινή δράση 98/699/∆ΕΥ.
Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο στις ... (*) πρόταση
οδηγίας για τη σχετική τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη δύνανται να ορίζουν
οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα ως εγκληµατική δραστηριότητα.

ΣΤ. «Αρµόδιες αρχές» : οι εθνικές αρχές οι εξουσιοδοτηµένες βάσει νόµου ή άλλης
ρυθµίσεως να εποπτεύουν τη δραστηριότητα οποιουδήποτε από τα ιδρύµατα,
οργανισµούς ή πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία.

_____________________

* ΕΕ L 126, 26.5.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/28/ΕΚ
(ΕΕ L 275, 27.10.2000, σ. 37.)

** ΕΕ L 63, 13.3.1979, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
95/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 168,
18.7.1995, σ. 7).

*** ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία
97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 84, 26.3.1997,
σ. 22).

**** ΕΕ L 351, 29.12.1998, σ. 1.
***** EE L 316, 27.11.1995, σ. 48.»

(+) Σηµείωση για την Υπηρεσία επισήµων εκδόσεων : 3 έτη από την έναρξη ισχύος της
τροποποιητικής οδηγίας.
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2) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρθρο 2α

Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την επιβολή των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την
παρούσα οδηγία στα ακόλουθα ιδρύµατα και οργανισµούς :

1. πιστωτικά ιδρύµατα όπως ορίζονται στο σηµείο Α του άρθρου 1,

2. χρηµατοδοτικούς οργανισµούς όπως ορίζονται στο σηµείο Β του άρθρου 1,

καθώς και στα ακόλουθα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κατά την άσκηση των επαγγελµατικών
τους δραστηριοτήτων :

3. ελεγκτές, εξωτερικούς λογιστές και φορολογικούς συµβούλους,

4. κτηµατοµεσίτες,

5. συµβολαιογράφους και άλλα µέλη ανεξάρτητων νοµικών επαγγελµάτων, όταν
συµµετέχουν είτε :

α) βοηθώντας στο σχεδιασµό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους
σχετικά µε :

i) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,

ii) τη διαχείριση χρηµάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των

πελατών τους,
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iii) το άνοιγµα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασµών, λογαριασµών

ταµιευτηρίου ή λογαριασµών τίτλων,

iv) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη δηµιουργία, λειτουργία

ή διοίκηση εταιρειών,

v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση καταπιστευµατικών εταιρειών,

επιχειρήσεων ή ανάλογων µονάδων,

β) είτε ενεργούν εξ ονόµατος και για λογαριασµό των πελατών τους στο πλαίσιο
χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων,

6. εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας, όπως πολυτίµων λίθων ή µετάλλων, όταν η πληρωµή
γίνεται τοις µετρητοίς και για ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ,

7. καζίνα.»

3) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που
υπάγονται στην παρούσα οδηγία να απαιτούν από τους πελάτες τους την απόδειξη της
ταυτότητάς τους µέσω του κατάλληλου αποδεικτικού εγγράφου, όταν συνάπτουν
επιχειρηµατικές σχέσεις, ιδίως, προκειµένου για ιδρύµατα ή οργανισµούς, κατά το άνοιγµα
λογαριασµών καταθέσεων ή ταµιευτηρίου ή κατά την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
περιουσιακών στοιχείων.
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2. Η υποχρέωση απόδειξης της ταυτότητας ισχύει για κάθε συναλλαγή µε πελάτες εκτός
από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το ποσό της οποίας φθάνει ή υπερβαίνει
τα 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το αν διενεργείται µε µια µόνη πράξη ή µε περισσότερες
µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. Εάν το ποσό δεν είναι γνωστό κατά
την διενέργεια της συναλλαγής, το οικείο ίδρυµα, οργανισµός ή πρόσωπο προβαίνει σε
εξακρίβωση της ταυτότητας µόλις το γνωρίσει και διαπιστώσει ότι φθάνει το κατώτατο όριο.

3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, η εξακρίβωση της ταυτότητας σε
περιπτώσεις ασφαλιστηρίων συµβολαίων που συνάπτονται από ασφαλιστικές εταιρείες στις
οποίες έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας δυνάµει της οδηγίας 79/267/EΟΚ, εφόσον ασκούν
δραστηριότητες που υπάγονται στην εν λόγω οδηγία, δεν απαιτείται, εάν το ποσό του ή των
περιοδικών ασφαλίστρων που πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους δεν
υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ ή, στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής, τα 2.500 ευρώ. Εάν το ή τα
περιοδικά ασφάλιστρα, που πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους
αυξηθούν έτσι ώστε να υπερβούν το κατώτατο όριο των 1.000 ευρώ, απαιτείται η
εξακρίβωση ταυτότητας.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι η εξακρίβωση της ταυτότητας δεν είναι
υποχρεωτική για συµβόλαια συνταξιοδοτικής ασφάλισης που συνάπτονται δυνάµει
συµβάσεων εργασίας ή επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου, υπό τον όρο ότι
τα συµβόλαια αυτά δεν περιλαµβάνουν ρήτρα εξαγοράς, ούτε µπορούν να χρησιµεύσουν ως
εγγύηση δανείου.

5. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η
εξακρίβωση της ταυτότητας να απαιτείται είτε κατά την είσοδο του πελάτη στο καζίνο, είτε
όταν ένας πελάτης πληρώνει τοις µετρητοίς για την αγορά µαρκών αξίας 2.500 ευρώ ή πλέον
ή ανταλλάσσει µάρκες µε ισόποση επιταγή του καζίνου.
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6. Σε περίπτωση αµφιβολίας για το αν οι πελάτες που αναφέρονται στις προηγούµενες
παραγράφους ενεργούν για ίδιο λογαριασµό ή σε περίπτωση βεβαιότητας περί του ότι δεν
ενεργούν για ίδιο λογαριασµό, τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται
στην παρούσα οδηγία λαµβάνουν τα ευλόγως απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να συλλέξουν
πληροφορίες για την πραγµατική ταυτότητα των προσώπων για λογαριασµό των οποίων
ενεργούν οι πελάτες αυτοί.

7. Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία
προβαίνουν στην εν λόγω εξακρίβωση ταυτότητας, ακόµη και αν το ύψος της συναλλαγής
είναι κατώτερο από τα προαναφερθέντα κατώτερα όρια, αφ� ης στιγµής υπάρχει υπόνοια ότι
πρόκειται για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

8. Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία δεν
υποχρεούνται να προβαίνουν στην εξακρίβωση ταυτότητας που προβλέπει το παρόν άρθρο,
όταν ο πελάτης είναι και αυτός πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικός οργανισµός που
καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ή πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικός οργανισµός
εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, η οποία επιβάλει, κατά την άποψη των oικείων κρατών
µελών, ισοδύναµες απαιτήσεις µε τις προβλεπόµενες από την παρούσα οδηγία.

9. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι η υποχρέωση εξακρίβωσης ταυτότητας,
όσον αφορά τις συναλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, πληρούται όταν
διαπιστωθεί ότι η πληρωµή της συναλλαγής πρέπει να χρεωθεί σε λογαριασµό που έχει
ανοιχθεί στο όνοµα του πελάτη σε πιστωτικό ίδρυµα που υπάγεται στην παρούσα
οδηγία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 1.
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10. Τα κράτη µέλη µεριµνούν οπωσδήποτε ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα
πρόσωπα που υπάγονται στην παρούσα οδηγία να λαµβάνουν τα ειδικά και πρόσφορα
µέτρα που είναι αναγκαία για την αντιµετώπιση του αυξηµένου κινδύνου
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ο οποίος προκύπτει όταν
συνάπτονται επιχειρηµατικές σχέσεις ή πραγµατοποιούνται συναλλαγές µε πελάτη,
χωρίς τη φυσική του παρουσία για να µπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά του
(«πράξεις εξ αποστάσεως»). Με αυτά τα µέτρα θα εξασφαλίζεται η εξακρίβωση της
ταυτότητας του πελάτη, π.χ. απαιτώντας πρόσθετα αποδεικτικά πιστοποιητικά, ή
συµπληρωµατικά µέτρα για την εξακρίβωση ή πιστοποίηση των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, ή επιβεβαιωτική πιστοποίηση από ίδρυµα ή οργανισµό που υπάγεται
στην παρούσα οδηγία, ή απαιτώντας ότι η πρώτη πληρωµή στα πλαίσια των
συναλλαγών θα πραγµατοποιηθεί µέσω λογαριασµού, ο οποίος έχει ανοιχθεί επ�
ονόµατι του πελάτη σε πιστωτικό ίδρυµα διεπόµενο από την παρούσα οδηγία. Οι
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
λαµβάνουν ειδικά υπόψη αυτά τα µέτρα.»

4) Στα άρθρα 4, 5, 8 και 10 οι λέξεις «τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοδοτικοί
οργανισµοί» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που
υπάγονται στην παρούσα οδηγία».

5) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 6

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που
υπάγονται στην παρούσα οδηγία καθώς και τα διευθυντικά στελέχη και οι υπάλληλοί τους να
συνεργάζονται πλήρως µε τις αρχές τις υπεύθυνες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες :

(α) ενηµερώνοντας τις εν λόγω αρχές, µε δική τους πρωτοβουλία, για κάθε γεγονός που θα
µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη πράξης νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες,
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(β) παρέχοντας στις εν λόγω αρχές, τη αιτήσει τους, όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η εφαρµοστέα νοµοθεσία.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διαβιβάζονται στις υπεύθυνες για την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες αρχές του κράτους
µέλους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ίδρυµα ή ο οργανισµός ή το πρόσωπο το οποίο τις
διαβιβάζει. Η διαβίβαση αυτή πραγµατοποιείται κατά κανόνα από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που
έχουν ορισθεί από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς και τα πρόσωπα σύµφωνα µε τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σηµείο α).

3. Στην περίπτωση των συµβολαιογράφων και των µελών ανεξάρτητων νοµικών επαγγελµάτων
που αναφέρονται στο σηµείο 5 του άρθρου 2α, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν ως αρχή που
πρέπει να ενηµερωθεί για τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 στοιχείο (α) γεγονότα, κατάλληλο
φορέα αυτορρύθµισης του οικείου επαγγελµατικού κλάδου. Στην περίπτωση αυτή ορίζουν τις
κατάλληλες µορφές συνεργασίας µεταξύ αυτού του φορέα και των αρχών που είναι υπεύθυνες για
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

Τα κράτη µέλη δεν οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 έναντι
των συµβολαιογράφων, των µελών ανεξάρτητων νοµικών επαγγελµάτων, των ελεγκτών,
εξωτερικών λογιστών και φορολογικών συµβούλων όσον αφορά τις πληροφορίες που λαµβάνουν
από ή σχετικά µε πελάτη τους, κατά τη διαπίστωση του νοµικού καθεστώτος του πελάτη ή όταν τον
υπερασπίζονται ή τον εκπροσωπούν στα πλαίσια ή σχετικά µε κάποια δικαστική διαδικασία,
συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλών για την κίνηση ή την αποφυγή σχετικής διαδικασίας,
ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαµβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά την δικαστική
διαδικασία.

4. Οι πληροφορίες που παρέχονται στις αρχές σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορούν να
χρησιµοποιούνται µόνο για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι οι πληροφορίες αυτές
µπορούν να χρησιµοποιούνται και για άλλους σκοπούς.»
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6) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 7

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που υπάγονται
στην παρούσα οδηγία να αποφεύγουν την εκτέλεση συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζουν ή
υποπτεύονται ότι συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
προτού ενηµερώσουν τις κατ� άρθρο 6 αρχές. Οι εν λόγω αρχές µπορούν, υπό τους όρους που
προβλέπει το εθνικό τους δίκαιο, να δώσουν εντολή να µην εκτελεστεί η συναλλαγή. Αν
υπάρχει υπόνοια ότι η συναλλαγή συνιστά νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, και εφόσον η αποφυγή της είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εµποδίσει τη δίωξη
των προσώπων υπέρ των οποίων διενεργείται η εικαζόµενη νοµιµοποίηση εσόδων, τα
ενεχόµενα ιδρύµατα, οργανισµοί και πρόσωπα παρέχουν τις απαιτούµενες πληροφορίες
αµέσως µετά τη συναλλαγή.»

7) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 9

Η καλή τη πίστη γνωστοποίηση στις αρχές, τις υπεύθυνες για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, από ίδρυµα ή πρόσωπο που υπάγεται
στην παρούσα οδηγία ή από υπάλληλο ή διευθυντικό στέλεχος αυτών, δεν αποτελεί
παράβαση τυχόν συµβατικής ή νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής απαγόρευσης της
ανακοίνωσης πληροφοριών και δεν συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το
πιστωτικό ίδρυµα, το πρόσωπο, τα διευθυντικά στελέχη ή τους υπαλλήλους τους».
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8) Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 11

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, και τα πρόσωπα που υπάγονται στην
παρούσα οδηγία :

(α) να θεσπίσουν κατάλληλες διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας ώστε να
προλαµβάνουν και να εµποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται µε τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

(β) να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα έτσι ώστε οι υπάλληλοί τους να γνωρίζουν τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Στα µέτρα αυτά θα περιλαµβάνεται η συµµετοχή των
εν λόγω υπαλλήλων σε ειδικά προγράµµατα κατάρτισης τα οποία θα τους βοηθήσουν
να εντοπίζουν τις δραστηριότητες που τυχόν συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και θα τους διδάξουν να ενεργούν σωστά σε παρόµοιες
περιπτώσεις.

Όταν φυσικό πρόσωπο εµπίπτον σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που προβλέπονται στα
σηµεία (3) έως (7) του άρθρου 2α αναλαµβάνει την επαγγελµατική του δραστηριότητα ως
υπάλληλος νοµικού προσώπου, οι δυνάµει του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις βαρύνουν το
νοµικό πρόσωπο και όχι το φυσικό.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που
υπάγονται στην παρούσα οδηγία να έχουν πρόσβαση σε ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά
µε τις πρακτικές των µετερχοµένων τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
και τις ενδείξεις για τον εντοπισµό υπόπτων συναλλαγών».

9) Στο άρθρο 12, η φράση «των κατ� άρθρο 1 πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοδοτικών
οργανισµών» αντικαθίσταται από τη φράση «των ιδρυµάτων και των προσώπων των
αναφεροµένων στο άρθρο 2α».
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Άρθρο 2

Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή προβαίνει σε ειδική
εξέταση, στο πλαίσιο της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ, µε
αντικείµενο τα διάφορα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή της πέµπτης περίπτωσης του άρθρου 1
(Ε), το ειδικό καθεστώς των δικηγόρων και άλλων µελών ανεξάρτητων νοµικών επαγγελµάτων,
την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών σε συναλλαγές εξ αποστάσεως και τις πιθανές
συνέπειες για το ηλεκτρονικό εµπόριο.

Άρθρο 3

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία έως τις ........ * το αργότερο. Πληροφορούν
αµέσως την επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού
δικαίου που θεσπίζουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
* [6-18] µήνες µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

΄Αρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

΄Εγινε

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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Σκεπτικό του Συµβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο στις .........

µε στόχο την έκδοση της οδηγίας 2000/�/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου 91/308/ΕΟΚ σχετικά µε την

πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 20 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση

της οδηγίας του Συµβουλίου 91/308/ΕΟΚ σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µε

βάση το άρθρο 47 παράγραφος 2 και ειδικότερα την πρώτη και τρίτη πρόταση αυτού του άρθρου

και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του για την πρόταση σε πρώτη ανάγνωση στις

5 Ιουλίου 2000. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις

26 Ιανουαρίου 2000.

Στις 30 Νοεµβρίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση µε βάση το άρθρο 251 της

Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να τροποποιηθεί η ισχύουσα οδηγία για την πρόληψη της

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες

δραστηριότητες, οδηγία 91/308/ΕΟΚ, µε τη διεύρυνση της απαγόρευσης του ξεπλύµατος

χρηµάτων, ώστε να καλύπτεται όχι µόνον το λαθρεµπόριο ναρκωτικών αλλά και άλλα σοβαρά

εγκλήµατα και να επεκταθούν οι υποχρεώσεις της οδηγίας σε ορισµένες µη χρηµατοπιστωτικές

δραστηριότητες και επαγγέλµατα, µεταξύ άλλων στους δικηγόρους και τους λογιστές. Η πρόταση

αποσκοπεί επίσης στην αποσαφήνιση ορισµένων πλευρών του κειµένου του 1991.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Παρατίθενται κατωτέρω οι αλλαγές που περιλαµβάνει η κοινή θέση σε αντιπαραβολή µε τα

αντίστοιχα άρθρα της πρότασης της Επιτροπής.

Άρθρο 1

Το άρθρο 1Α παραµένει αµετάβλητο σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής, µε εξαίρεση

τον ορισµό του πιστωτικού ιδρύµατος, ο οποίος έχει αναπροσαρµοστεί σ� αυτό το άρθρο

καθώς και σε ολόκληρο το κείµενο, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη

κωδικοποίηση της τραπεζικής νοµοθεσίας. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει σαφώς τα

ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, δεδοµένου ότι η οδηγία 2000/28/ΕΚ 1 τροποποιεί τον

ορισµό των πιστωτικών ιδρυµάτων προκειµένου να συµπεριληφθούν τα ιδρύµατα

ηλεκτρονικού χρήµατος. 2 Κατόπιν τούτου, η κοινή θέση περιλαµβάνει ως προς το

ουσιαστικό της µέρος την τροπολογία αριθ. 9 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 1Β διευρύνει το πεδίο των ιδρυµάτων που καλύπτονται από την οδηγία σε σχέση

µε την τροπολογία 10 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συµπεριλαµβάνοντας όλες τις

επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν στην αγορά τα µερίδιά τους. Κατόπιν

τούτου, η κοινή θέση συµπεριλαµβάνει ως προς το ουσιαστικό της µέρος την τροπολογία 10

που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κοινή θέση δεν συµπεριλαµβάνει την

τροπολογία 11 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν

θεωρεί σκόπιµο να χαρακτηρίσει τις εποπτικές αρχές ως χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

Το άρθρο 1Γ και ∆ παραµένει ως έχει.

                                                
1 ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37.
2 «Ως πιστωτικό ίδρυµα» νοείται :

(α) επιχείρηση της οποίας η δραστηριότητα συνίσταται στην εκ µέρους του κοινού
αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και στη χορήγηση πιστώσεων
για ίδιο λογαριασµό.

(β) ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος κατά την έννοια της οδηγίας 2000/46/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 για την
ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος
ηλεκτρονικού χρήµατος.
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Στο άρθρο 1Ε, ο ορισµός της εγκληµατικής δραστηριότητας έχει τροποποιηθεί προκειµένου
να διευρυνθεί το πεδίο που πρότεινε η Επιτροπή.

Κατ� αρχήν είναι σαφές ότι ως εγκληµατική δραστηριότητα νοείται κάθε είδους εγκληµατική
ανάµειξη στη διάπραξη σοβαρού εγκλήµατος. Με βάση τη διατύπωση αυτή εξαιρείται από το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας η ανάµειξη που δεν γίνεται εκ προθέσεως. Στη συνέχεια η
διάταξη καθορίζει ποια εγκλήµατα πρέπει να θεωρηθούν σοβαρά για τους σκοπούς της
οδηγίας και τέλος, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, παρέχει την ευχέρεια στα κράτη
µέλη να διευρύνουν το πεδίο στην εθνική τους νοµοθεσία καθορίζοντας οποιαδήποτε άλλη
αξιόποινη πράξη ως εγκληµατική δραστηριότητα για τους σκοπούς της οδηγίας.

Τα σοβαρά εγκλήµατα καθορίζονται σε πέντε περιπτώσεις:
- η πρώτη περίπτωση, εκτός από µικρές αλλαγές στη διατύπωση είναι ίδια µε την

πρόταση της Επιτροπή και καλύπτει τις αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται µε τα
ναρκωτικά,

- η δεύτερη περίπτωση καλύπτει τη συµµετοχή στο οργανωµένο έγκληµα, όπως
πρότεινε η Επιτροπή, αλλά µε ακριβέστερη διατύπωση, η οποία βασίζεται στις
δραστηριότητες των εγκληµατικών οργανώσεων όπως καθορίζονται στην Κοινή ∆ράση
της 21ης ∆εκεµβρίου 1998 σύµφωνα µε την οποία θεωρείται ως αξιόποινη πράξη η
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(98/733/JHA), και η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα. Συνεπώς, η
κοινή θέση παρέχει ακριβέστερο ορισµό του οργανωµένου εγκλήµατος από την
πρόταση της Επιτροπής, πράγµα το οποίο ανταποκρίνεται και στην πρόθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διατύπωση της τροπολογίας 12. Κατόπιν τούτου, το
Συµβούλιο δεν έκρινε σκόπιµο να συµπεριλάβει ορισµό του «οργανωµένου
εγκλήµατος» στην παρούσα οδηγία, η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα.
Συνεπώς στην κοινή θέση λαµβάνεται υπόψη το πνεύµα της τροπολογίας 12 που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- η τρίτη περίπτωση καλύπτει την απάτη (η δωροδοκία περιλαµβάνεται κατωτέρω στην
τέταρτη περίπτωση) όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στο άρθρο 2 της
Σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων. Η διατύπωση αποσκοπεί σε έναν ακριβέστερο ορισµό από αυτόν που
πρότεινε η Επιτροπή. Το κείµενο είναι διαφορετικά διατυπωµένο από το κείµενο που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τροπολογία 13, αλλά σε συνδυασµό µε την
τέταρτη περίπτωση που καλύπτει την απάτη, η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται σε µεγάλο
βαθµό µε την προσέγγιση της τροπολογίας 13 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
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- η τέταρτη περίπτωση καλύπτει (�) τη δωροδοκία, είτε βλάπτει είτε όχι τα οικονοµικά
συµφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και συµπεριλαµβάνεται ρητώς για να
τονιστεί η σοβαρότητα του εγκλήµατος,

- η πέµπτη περίπτωση καλύπτει όλα τα σοβαρά ποινικά αδικήµατα το οποία µπορεί να
δηµιουργήσουν σοβαρές δίκες. Για να θεωρηθεί σοβαρή η αξιόποινη πράξη σ� αυτό το
πλαίσιο πρέπει να τιµωρείται µε σοβαρή ποινή στερητική της ελευθερίας σύµφωνα µε
το εθνικό ποινικό δίκαιο. Σ� αυτό το στάδιο, το Συµβούλιο θεωρεί σκόπιµο να
παρασχεθεί στα κράτη µέλη ένα περιθώριο ελαστικότητας κατά την εφαρµογή αυτής
της διάταξης και ως προς την εκτίµηση του ποια θεωρείται σοβαρή ποινή στερητική της
ελευθερίας. Καλείται, ωστόσο, η Επιτροπή να υποβάλει µέσα σε τρία χρόνια από την
έναρξη ισχύος, πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ προκειµένου να
ευθυγραµµιστεί ο ορισµός αυτός µε τον ορισµό του σοβαρού εγκλήµατος που
περιλαµβάνεται στην κοινή δράση της 3ης ∆εκεµβρίου 1998 (98/699/JHA). Ο εν λόγω
ορισµός των σοβαρών εγκληµάτων είναι σαφέστερος γιατί καθορίζει τη διάρκεια της
στερητικής της ελευθερίας ποινής η οποία µπορεί να επιβληθεί στο δράστη του
εγκλήµατος.

Το άρθρο 1ΣΤ τροποποιείται προκειµένου να γίνει σαφές ότι αντικείµενο της εποπτείας είναι
οι διεξαγόµενες δραστηριότητες και όχι τα ιδρύµατα και τα πρόσωπα που καλύπτονται από
την οδηγία. Στην αιτιολογική παράγραφο 18 διευκρινίζεται ότι αυτή η διάταξη δεν πρέπει να
ερµηνευθεί µε την έννοια ότι επιβάλλει στα κράτη µέλη την υποχρέωση να συστήσουν νέες
αρχές ή να αναθέσουν νέες αρµοδιότητες στις υφιστάµενες αρχές καθώς και ότι οι
δικηγορικοί σύλλογοι ή άλλες αυτοδιοικούµενες οργανώσεις ελευθερίων επαγγελµάτων δεν
περιλαµβάνονται στον όρο «αρµόδιες αρχές». Συνεπώς, η κοινή θέση δεν συµπεριλαµβάνει
την τροπολογία 14 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο άρθρο 2α τροποποιείται η απαρίθµηση των ιδρυµάτων και των προσώπων που
καλύπτονται από την οδηγία:

- Στο σηµείο 3 προστίθεται µια νέα κατηγορία, «οι φορολογικοί σύµβουλοι»· έτσι
λαµβάνεται υπόψη το πρώτο µέρος της τροπολογίας 16 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η κοινή θέση, ωστόσο, διατηρεί τη διάρθρωση που πρότεινε η Επιτροπή σύµφωνα µε
την οποία τα επαγγέλµατα που παρέχουν λογιστικές και φορολογικές συµβουλές
διαχωρίζονται από τα νοµικά επαγγέλµατα και εποµένως δεν συµπεριλαµβάνει την
τροπολογία 15 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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- Το σηµείο 5 έχει τροποποιηθεί για να καλύψει τους δικηγόρους κατά τη συµµετοχή
τους σε δύο λειτουργίες :
= η πρώτη περίπτωση καλύπτει τη συνδροµή (�) κατά το σχεδιασµό ή την

εκτέλεση συναλλαγών που αφορούν ορισµένες κατηγορίες δραστηριοτήτων. Οι
οριζόµενες κατηγορίες είναι κατά µεγάλο µέρος ταυτόσηµες µε τις κατηγορίες
που πρότεινε η Επιτροπή. Έχει προστεθεί όµως και µία νέα κατηγορία, δηλαδή η
οργάνωση των εισφορών που είναι αναγκαίες για τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη
διαχείριση εταιριών,

= η δεύτερη λειτουργία καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες οι δικηγόροι ενεργούν
για λογαριασµό του πελάτη τους σε οποιαδήπότε χρηµατοοικονοµική συναλλαγή
ή συναλλαγή επί ακινήτων.

Το πεδίο εφαρµογής είναι συνεπώς στενότερο για τη λειτουργία συνδροµής και
παροχής συµβουλών από ό,τι για τη λειτουργία κατά την οποία οι δικηγόροι ενεργούν
για λογαριασµό άλλου. Η κοινή θέση δεν εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
την παροχή νοµικών συµβουλών στο πλαίσιο κάποιας δίκης. Η πλευρά αυτή
καλύπτεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 σύµφωνα µε το οποίο τα κράτη µέλη έχουν τη
δυνατότητα να εξαιρούν τις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο µιας δίκης ή όσες
γίνονται γνωστές προκειµένου να εξακριβωθεί η θέση του πελάτη από νοµική άποψη
από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών της οδηγίας (πρβ. κατωτέρω). Συνεπώς, η
κοινή θέση δεν συµπεριλαµβάνει ένα µέρος της τροπολογίας 16 που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

- Στο σηµείο 6, το οποίο αφορά τους εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας, το πεδίο
εφαρµογής είναι στενότερο και καλύπτει µόνο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το
ξέπλυµα χρηµάτων είναι πιθανότερο, προκειµένου να αποφευχθεί υπέρµετρος και
άσκοπος διοικητικός φόρτος για τους εµπόρους. Προστέθηκε συνεπώς στο κείµενο που
πρότεινε η Επιτροπή ότι οι εκ της οδηγίας υποχρεώσεις εφαρµόζονται µόνον όταν η
πληρωµή γίνεται τοις µετρητοίς και για ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ. Συνεπώς η
κοινή θέση δεν συµπεριλαµβάνει τις τροπολογίες 17, 18 και 19 που πρότεινε το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

- Το σηµείο 7 της πρότασης της Επιτροπής θεωρήθηκε περιττό και διαγράφηκε.

- Τα σηµεία 1, 2, 4 και 7 (σηµείο 8 της πρότασης της Επιτροπής) παραµένουν ως έχουν
στην πρόταση της Επιτροπής. Η κοινή θέση δεν συµπεριλαµβάνει την τροπολογία 20
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο θεωρεί σκόπιµο να
επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας στους υπαλλήλους που αναφέρονται στην
τροπολογία 20.
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Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της κοινής θέσης το οποίο επιβάλλει σε όλα τα ιδρύµατα

και τα πρόσωπα που καλύπτονται από την οδηγία την τήρηση αυτών των διατάξεων,

παραµένει ως έχει στην πρόταση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η διατύπωση

αυτών των διατάξεων είναι επαρκώς ελαστική, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επιβάρυνση

των εµπορικών δραστηριοτήτων. Π.χ. ένας χρηµατοµεσίτης δεν υποχρεούται να ζητά την

απόδειξη της ταυτότητας σύµφωνα µε την οδηγία ενός προσώπου το οποίο ζητά απλώς να

πληροφορηθεί τις δυνατότητες µίσθωσης ενός διαµερίσµατος ή µονοκατοικίας που θα

χρησιµοποιηθεί ως κατοικία, εφόσον δεν υπάρχουν υπόνοιες νοµιµοποίησης εσόδων από

παράνοµες δραστηριότητες. Συνεπώς, η κοινή θέση δεν συµπεριλαµβάνει τις τροπολογίες 21

και 22 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το παράρτηµα που επιβάλλει έλεγχο της ταυτότητας των πελατών και σε

χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές µη διεξαγόµενες διά ζώσης, καθώς και η σχετική µνεία στο

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της πρότασης διαγράφηκαν και έχουν

περιληφθεί στη νέα παράγραφο 10 του άρθρου 3 (βλέπε παρακάτω). Με τη διαγραφή του

παραρτήµατος η κοινή θέση περιέλαβε την υπ� αριθ. 33 τροπολογία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Η κοινή θέση δεν άλλαξε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 της πρότασης που αποτελούν

αντιγραφή της ισχύουσας οδηγίας του 1991, γι� αυτό και δεν υιοθέτησε την υπ� αριθ. 24

τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι διατάξεις για τα καζίνα περιέχονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 και αποτελούν

συγκερασµό της πρότασης της Επιτροπής και της υπ� αριθ. 25 τροπολογίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. Το κείµενο καθιστά σαφές ότι ο έλεγχος ταυτότητας απαιτείται είτε κατά την

είσοδο είτε όταν ο πελάτης αγοράζει τοις µετρητοίς µάρκες αξίας 2.500 ευρώ και άνω ή

ανταλλάσσει µάρκες µε επιταγή του καζίνου για τα ως άνω ποσά. Έτσι η κοινή θέση

περιέλαβε κατ� ουσίαν την υπ� αριθ. 25 τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 3 (5 και 6 στην πρόταση της Επιτροπής αντιστοίχως)

παραµένουν ως έχουν στην πρόταση.
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Η παράγραφος 8 του άρθρου 3, (7 στην πρόταση της Επιτροπής), επεκτείνει την απαλλαγή

από τον έλεγχο ταυτότητας στα πιστωτικά ή χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα τρίτων χωρών οι

οποίες, κατά την άποψη του οικείου κράτους µέλους, επιβάλλουν υποχρεώσεις ισοδύναµες

προς τις επιβαλλόµενες µε την οδηγία. Το Συµβούλιο φρονεί ότι τυχόν λεπτοµερής

περιγραφή των υποχρεώσεων που οφείλουν να επιβάλλουν εν προκειµένω οι τρίτες χώρες θα

προσδώσει απαράδεκτη ακαµψία στο κείµενο και θα δυσχεράνει τη συνεκτίµηση

µελλοντικών εξελίξεων. Σηµειωτέον όµως ότι, κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, ο τρόπος µε

τον οποίο τα κράτη µέλη θα εφαρµόσουν αυτή τη διάταξη, πρέπει να συζητηθεί στην

επιτροπή επαφών που συστάθηκε µε την οδηγία του 1991, ώστε ν� αποφευχθούν

ανακολουθίες κατά την εφαρµογή.

Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 (8 στην πρόταση) παραµένει ως έχει.

Η νέα παράγραφος 10 του άρθρου 3 παραθέτει τα των υποχρεώσεων τα οποία αρχικά

περιείχε το παράρτηµα της πρότασης της Επιτροπής. Αναφέρεται ο σκοπός της διάταξης, ότι

δηλ. ιδρύµατα και πρόσωπα εµπίπτοντα στην οδηγία οφείλουν να λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα

µέτρα προς αντιµετώπιση του κινδύνου ο οποίος είναι µεγαλύτερος όταν η συναλλαγή δεν

διεξάγεται διά ζώσης. ∆ίδονται παραδείγµατα πρόσφορων µέτρων, όπως το να γίνεται η

πρώτη πληρωµή στο πλαίσιο της συναλλαγής υποχρεωτικά µέσω λογαριασµού που έχει

ανοίξει επ� ονόµατί του ο πελάτης σε ίδρυµα εµπίπτον στην οδηγία. Το αυτό προτείνει και η

υπ� αριθ. 23 τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η

διατύπωση της κοινής θέσης εξασφαλίζει τη µεγαλύτερη ευελιξία και δίνει τη δυνατότητα

στις αρχές, τα ιδρύµατα και τα πρόσωπα να λαµβάνουν υπ� όψη τις εξελίξεις στον τοµέα των

ηλεκτρονικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές. Όπως

προτείνεται και στην τροπολογία 23, στο πλαίσιο των κατ� άρθρο 11 παρ. 1 διαδικασιών

εσωτερικού ελέγχου λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα µέτρα αυτά. Έτσι η κοινή θέση

περιέλαβε εν µέρει την υπ� αριθ. 23 τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με µικρή αλλαγή στη διατύπωση, η κοινή θέση περιέλαβε τις κατ� άρθρα 4, 5, 8 και 10 της

πρότασης τεχνικές αλλαγές. Συνεπώς δεν υιοθέτησε την υπ� αριθ. 28 τροπολογία του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Στο άρθρο 6, παρ. 3 τροποποιήθηκε ελαφρά η διατύπωση του πρώτου εδαφίου χάριν

αποσαφήνισης.

Επεκτάθηκε το πεδίο εφαρµογής του δεύτερου εδαφίου που παρέχει στα κράτη µέλη την

ευχέρεια να εξαιρούν ορισµένα επαγγέλµατα από την κατ� άρθρο 6 παρ. 1 υποχρέωση

παροχής πληροφοριών. Για λόγους αναφερόµενους στην υπ� αριθ. 19 αιτιολογική

παράγραφο, το κείµενο περιέλαβε τους ελεγκτές λογαριασµών, τους εξωτερικούς λογιστές

και τους φορολογικούς συµβούλους. Η διάταξη περιλαµβάνει επίσης εκτός από τις

πληροφορίες τις λαµβανόµενες κατά τη διάρκεια δίκης, και όσες γίνονται γνωστές

προκειµένου να εξακριβωθεί η θέση του πελάτη από νοµική άποψη. Η διατύπωση άλλαξε

αρκετά ώστε να καταστεί σαφές ότι η διάταξη αφορά τη δίκη στο σύνολό της. Όπως

προτείνεται στην υπ� αριθ. 26 τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαγράφηκε η

τελευταία περίοδος του δεύτερου εδαφίου της πρότασης που περιείχε εξαίρεση από την

ευχέρεια. Έτσι η κοινή θέση περιέλαβε εν µέρει την υπ� αριθ. 26 τροπολογία του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου.

Η παρ. 4 του άρθρου 6 παραµένει ως έχει στην πρόταση, η οποία αντιγράφει την τελευταία

περίοδο του άρθρου 6 της ισχύουσας οδηγίας του 1991. Συνεπώς η κοινή θέση δεν περιέλαβε

την υπ� αριθ. 27 τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα άρθρα 7 και 9 παραµένουν ως έχουν στην πρόταση, µε εξαίρεση µια µικρή αλλαγή στη

διατύπωση του άρθρου 9. Ως εκ τούτου η κοινή θέση δεν περιέλαβε την υπ� αριθ. 29

τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το άρθρο 11 τροποποιεί την πρόταση. ∆εν αλλάζει µεν το φάσµα των προσώπων και

ιδρυµάτων που εµπίπτουν στη διάταξη, προστέθηκε όµως µια φράση που καθιστά σαφές

ποιος υπέχει την κατ� άρθρο 11 παρ. 1 υποχρέωση. Η κοινή θέση, υιοθετώντας πρόταση του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόσθεσε νέα παράγραφο 2, δηλαδή περιέλαβε την υπ� αριθ. 30

τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει το άρθρο 12 ως έχει στην ισχύουσα οδηγία, µε µία

µόνο τεχνικής φύσεως τροποποίηση που κατέστη αναγκαία λόγω της επέκτασης του πεδίου

εφαρµογής της οδηγίας. Το Συµβούλιο φρονεί πως ό,τι έχει σχέση µε την ανταλλαγή

πληροφοριών και τη συνεργασία µεταξύ της επιτροπής (OLAF) και των εθνικών αρχών δεν

πρέπει να ρυθµιστεί µε την παρούσα οδηγία, κάλεσε δε την Επιτροπή να υποβάλει νέα

πρόταση για τα θέµατα αυτά. Γι� αυτό η κοινή θέση δεν περιέλαβε τις υπ� αριθ. 31 και 32

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το αιτιολογικό προσαρµόσθηκε στις αλλαγές της πρότασης αλλά και για να είναι σύµφωνο

προς την υπ� αριθ. 10 κατευθυντήρια γραµµή για την ποιότητα της διατύπωσης της

κοινοτικής νοµοθεσίας (ΕΕ αριθ. C 73 της 17.3.1999, σ. 1). Στο αιτιολογικό ενσωµατώθηκαν

οι υπ� αριθ. 3 και 34 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι όµως και οι υπ� αριθ. 1,

41, 4, 5, 7, 45 και 35 τροπολογίες.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο φρονεί ότι οι τροποποιήσεις της πρότασης της Επιτροπής συνάδουν πλήρως

προς τους σκοπούς της οδηγίας. Έγιναν όλες εν όψει της επέκτασης του πεδίου εφαρµογής

της, για να την καταστήσουν αποτελεσµατικότερη, χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη

κατοχύρωσης του δικαιώµατος του προσώπου να παρίσταται µε ή να εκπροσωπείται από

συνήγορο ή να εξακριβώνει ποια είναι η θέση του από νοµική άποψη. Το Συµβούλιο πιστεύει

ότι η τροποποιηµένη κατά τα ανωτέρω οδηγία θ� αποτελέσει σηµαντικό όπλο για την

καταπολέµηση της νοµιµοποίησης προϊόντων εγκλήµατος.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 12.1.2001
SEC(2001) 12τελικό

1999/0152 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του

Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες

δραστηριότητες
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1. Ιστορικό

Στις 14 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή ενέκρινε µία πρόταση1 οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ της 10ης
Ιουνίου 1991για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες

2.

Η πρόταση αυτή της Επιτροπής διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

στις 20 Ιουλίου 1999.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του κατά την πρώτη ανάγνωση στις 5
Ιουλίου 20003.

Το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί της πρότασης στις 29 Σεπτεµβρίου 2000
και στις 30Νοεµβρίου 2000υιοθέτησε οµόφωνα την κοινή θέση η οποία αποτελεί θέµα της
παρούσας ανακοίνωσης.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 26 Ιανουαρίου 20004.

2. Προέλευση και στόχοι της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίθηκε στις επιθυµίες που εξέφρασαν το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για προσαρµογή και επέκταση του πεδίου εφαρµογής της

οδηγίας του 1991που αφορά την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε να διευρυνθεί η απαγόρευση της νοµιµοποίησης των
παράνοµων εσόδων. Η οδηγία του 1991υποχρέωνε τα κράτη µέλη µόνο να απαγορεύουν τη
νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων από λαθρεµπόριο ναρκωτικών, ενώ τα ενθάρρυνε να
καταπολεµήσουν τη νοµιµοποίηση των παράνοµων εσόδων από ένα ευρύτερο φάσµα

βασικών αδικηµάτων. Με την πρόταση επιδιώχθηκε η ευθυγράµµιση της οδηγίας µε την
ολοένα εντονότερη διεθνή τάση για ευρύτερη κάλυψη των βασικών αδικηµάτων.

Κατά κύριο λόγο, η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε επέκταση των υποχρεώσεων που
επιβάλλει η οδηγία του 1991 (ιδιαίτερα, εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών και
αναφορά υπονοιών για νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων) σε ορισµένα ευαίσθητα
επαγγέλµατα και δραστηριότητες εκτός του χρηµατοπιστωτικού κλάδου, όπως τα νοµικά και
λογιστικά επαγγέλµατα.

Η πρόταση προέβλεπε επίσης ένα ρόλο για την Υπηρεσία Καταπολέµησης της Απάτης

(OLAF), όσον αφορά τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρχές των κρατών
µελών που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων, σε
υποθέσεις που θίγονται τα οικονοµικά συµφέροντα της Κοινότητας.

Είχαν επίσης προστεθεί διατάξεις σχετικά µε την ολοένα συχνότερη περίπτωση των εξ

αποστάσεως συναλλαγών µεταξύ του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και του πελάτη.

1 COM(1999)352τελικό, ΕΕ αριθ. C 177της 27.6.2000.
2

ΕΕ αριθ. L 166της 28.6.1991,σ.77.
3 A5-0175/2000.
4 CES 89/2000.
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Τέλος, η πρόταση περιελάµβανε ορισµένες προσαρµογές της οδηγίας του 1991 µάλλον
τεχνικού χαρακτήρα.

3. Σχολιασµός της κοινής θέσης

(α) Γενικά

Η πολιτική σηµασία του θέµατος αυτού αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το
οποίο, κατά τη σύνοδο στο Τάµπερε τον Οκτώβριο 1999,ζήτησε την έγκριση της πρότασης
"το ταχύτερο δυνατόν".

Η φινλανδική, η πορτογαλική και πιο πρόσφατα η γαλλική προεδρία χαρακτήρισαν την
πρόταση ζήτηµα προτεραιότητας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσάρµοσε το ρυθµό των εργασιών του ώστε να εγκριθεί η

πρόταση σε µία µόνο ανάγνωση.

Αυτό δεν κατέστη δυνατό, κυρίως λόγω των συνεχιζόµενων συζητήσεων στην οµάδα

εργασίας του Συµβουλίου σχετικά µε δύο βασικά ζητήµατα, και συγκεκριµένα το φάσµα των
βασικών αδικηµάτων που θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της απαγόρευσης της

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τις εγγυήσεις που πρέπει να
θεσπιστούν όσον αφορά τη σχέση µεταξύ των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα και των

πελατών τους, προκειµένου να προστατευτεί ο παραδοσιακός ρόλος τους.

Τα δύο αυτά προβλήµατα επιλύθηκαν από το Συµβούλιο ECOFIN στη σύνοδο της 29ης
Σεπτεµβρίου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι λύσεις που υιοθέτησε το Συµβούλιο και έχουν πλέον
ενσωµατωθεί στην κοινή θέση της 30ής Νοεµβρίου 2000, ευθυγραµµίζονται σε γενικές
γραµµές µε τις βασικές αρχές που διαπνέουν την πρόταση της Επιτροπής, ανταποκρίνονται
στο βασικό προβληµατισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνιστούν ένα σηµαντικό

βήµα προόδου στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέµηση
της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

(β) Σχολιασµός των συγκεκριµένων διατάξεων

Οι ορισµοί του "πιστωτικού ιδρύµατος" στο άρθρο 1 στοιχείο Α και του "χρηµατοδοτικού
οργανισµού" στο άρθρο 1 στοιχείο Β έχουν τροποποιηθεί λαµβάνοντας υπόψη την έκδοση
στις 20 Μαρτίου 2000 της κωδικοποιηµένης τραπεζικής οδηγίας 2000/12/EΚ5. Το

Κοινοβούλιο ζήτησε τις αλλαγές αυτές στην τροπολογία του αριθ. 9. Στην ίδια τροπολογία
ζητήθηκε επίσης να γίνει ειδική παραποµπή στην οδηγία 2000/46/EΚ6 για το ηλεκτρονικό

χρήµα. Αυτό, στην πραγµατικότητα, θα ήταν περιττό, δεδοµένου ότι µε την οδηγία
2000/28/EΚ7 έχει τροποποιηθεί ο ορισµός του "πιστωτικού ιδρύµατος" που υπάρχει στην
οδηγία 2000/12/EΚ. Ως εκ τούτου, ορίζεται ρητά ότι η έννοια του "πιστωτικού ιδρύµατος"
περιλαµβάνει και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού χρήµατος, το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως
στο σκοπό της σχετικής τροπολογίας του Κοινοβουλίου.

Επίσης, στην κοινή θέση, ο ορισµός του "χρηµατοδοτικού οργανισµού" έχει διευρυνθεί ώστε
να περιλαµβάνει τους "οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν στο κοινό µέσω
της αγοράς µερίδια ή µετοχές τους". Ο ορισµός αυτός καλύπτει και υπερακοντίζει τους

5
ΕΕ αριθ. L 126της 26.5.2000,σ.1.

6
ΕΕ αριθ. L 275της 27.10.2000,σ.39.

7
ΕΕ αριθ. L 275της 27.10.2000,σ.37.
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οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων την προσθήκη των οποίων ζήτησε το Κοινοβούλιο
στην τροπολογία του αριθ. 10. Κατά τη γνώµη της Επιτροπής, µια απλή παραποµπή στην
οδηγία 85/611/ΕΟΚ8, θα ήταν υπερβολικά περιορισµένη .

Τα στοιχεία Γ, ∆ και ΣΤ του άρθρου 1, τα οποία η Επιτροπή περιέλαβε στην πρότασή της
κατά λέξη από την οδηγία του 1991,παρέµειναν αµετάβλητα.

Στο άρθρο 1 στοιχείο Ε, ο ορισµός της "παράνοµης δραστηριότητας" είναι ευρύτερος σε
σχέση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η παράνοµη δραστηριότητα ορίζεται τώρα ως
"κάθε είδους παράνοµη ανάµειξη στη διάπραξη σοβαρού εγκλήµατος". Η έννοια των

"σοβαρών εγκληµάτων" αναλύεται σε πέντε περιπτώσεις.

Η αναφορά στα αδικήµατα σχετικά µε τα ναρκωτικά που καλύπτονται από τη σύµβαση της

Βιέννης στην πρώτη περίπτωση παραµένει η ίδια (εκτός από ήσσονος σηµασίας συντακτικές
αλλαγές) όπως στην πρόταση της Επιτροπής.

Στη δεύτερη περίπτωση, η αόριστη αναφορά στο "οργανωµένο έγκληµα" που υπήρχε στην
πρόταση της Επιτροπής αντικαθίσταται από αναφορά στις "δραστηριότητες των

εγκληµατικών οργανώσεων" όπως ορίζονται στην κοινή δράση του τρίτου πυλώνα
(98/733/∆ΕΥ) της 21ης ∆εκεµβρίου 19989, πράγµα που ανταποκρίνεται στο πνεύµα των
τροπολογιών αριθ. 4 και 12 του Κοινοβουλίου, όπου τονίζεται η ανάγκη για έναν εύστοχο
ορισµό.

Η αναφορά στην "απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνοµη δραστηριότητα που βλάπτει ή
ενδέχεται να βλάψει τα συµφέροντα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων", που υπήρχε στην
πρόταση της Επιτροπής, έχει αναδιατυπωθεί στην κοινή θέση. Στην τρίτη περίπτωση του
άρθρου 1 στοιχείο Ε, η έννοια της κοινοτικής απάτης εξειδικεύεται περισσότερο και πρέπει
να καλύπτει τουλάχιστον βαρείας µορφής απάτες. Αυτό είναι σύµφωνο µε την τροπολογία
αριθ. 13 του Κοινοβουλίου, που ζητούσε την αναφορά αυτή στις σοβαρές περιπτώσεις µέσω
διαφορετικής οδού (συγκεκριµένα µέσω του άρθρου 1, στοιχείο ε) του δεύτερου
πρωτοκόλλου της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). Η αναφορά σε "άλλη παράνοµη δραστηριότητα", που είχε
επικριθεί ως ανακριβής έχει αφαιρεθεί, και η δωροδοκία καλύπτεται τώρα σε γενικότερη
βάση µε µία χωριστή τέταρτη περίπτωση. Η κάλυψη της δωροδοκίας είναι έτσι ευρύτερη από
αυτήν που επεδίωκε η τροπολογία αριθ. 13.Ωστόσο, η Επιτροπή διατηρεί ως στόχο το ότι τα
βασικά αδικήµατα που πρέπει να συνιστούν τη βάση της απαγόρευσης νοµιµοποίησης
παράνοµων εσόδων πρέπει να καλύπτουν όλες τις εγκληµατικές δραστηριότητες που

εµπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 280της Συνθήκης.

Τέλος, προστίθεται µία πέµπτη περίπτωση που αναφέρεται στα αδικήµατα τα οποία µπορούν
να αποφέρουν ουσιώδεις προσόδους και τα οποία τιµωρούνται µε σοβαρή ποινή φυλάκισης.
Το τι νοείται ως "ουσιώδης" και "σοβαρή" αφήνεται στη διακριτική εκτίµηση κάθε κράτους
µέλους. Η λύση αυτή προέκυψε από ένα συµβιβασµό µεταξύ των κρατών µελών που ήθελαν
να βασιστεί η απαγόρευση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στην

έννοια των "σοβαρών αδικηµάτων", όπως ορίζεται στην κοινή δράση (98/308/∆ΕΥ) της 3ης
∆εκεµβρίου 199810, και εκείνων που υποστήριζαν ότι ο εν λόγω ορισµός θα ήταν υπερβολικά
ευρύς. Ο συµβιβασµός που επετεύχθη στο Συµβούλιο παρέχει στα κράτη µέλη µία ευελιξία
ως προς το θέµα αυτό για µία µεταβατική περίοδο, αλλά συµφωνήθηκε οµόφωνα να

8
ΕΕ αριθ. L 375της 31.12.1985,σ.3.

9
ΕΕ αριθ. L 351της 29.12.1998,σ.1.

10
ΕΕ αριθ. L 333της 9.12.1998,σ.1.
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ευθυγραµµιστεί ο ορισµός που περιέχεται στην πέµπτη περίπτωση µε τον ορισµό του
σοβαρού εγκλήµατος που περιέχεται στην κοινή δράση της 3ης ∆εκεµβρίου 1998µέσα σε
τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα
υποβάλει πρόταση γι' αυτήν την περαιτέρω προσαρµογή της οδηγίας.

Λόγω των δυσχερειών του Συµβουλίου να καταλήξει σε συµφωνία όσον αφορά το σηµαντικό
ζήτηµα των βασικών αδικηµάτων, οι οποίες οφείλονται εν µέρει στις διαφορετικές δοµές των
ποινικών κωδίκων των κρατών µελών, η Επιτροπή πιστεύει ότι η λύση που διατυπώνεται
στην κοινή θέση, αποτελεί ένα καλό συµβιβασµό, χάρη στον οποίο η καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες θα µπορεί να διεξαχθεί σε ένα
εκτεταµένο µέτωπο, σύµφωνα µε την πολιτική της οµάδας διεθνούς χρηµατοοικονοµικής
δράσης (FATF) και του Συµβουλίου της Ευρώπης, αφήνοντας παράλληλα στα κράτη µέλη,
βραχυπρόθεσµα, µεγαλύτερη ευελιξία. Ωστόσο η Επιτροπή, εκπληρώνοντας την υποχρέωση
που υπέχει από το άρθρο 17 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ, θα παρακολουθεί κατά πόσον η
εφαρµογή της (τροποποιηµένης) οδηγίας από τα κράτη µέλη αντανακλά αγώνα εκτεταµένου
φάσµατος κατά της νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων, και θα αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή
στην προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Κοινοτήτων.

Ο ορισµός των "αρµόδιων αρχών" στο άρθρο 1 στοιχείο ΣΤ έχει υποστεί µία µικρή
τροποποίηση σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο συµφώνησε ότι η
οδηγία δεν υποχρεώνει τα κράτη µέλη να συστήσουν τέτοιες αρχές, εφόσον δεν υπάρχουν.

Στο νέο άρθρο 2α της κοινής θέσης, η απαρίθµηση των προσώπων και επαγγελµάτων είναι
σχεδόν η ιδία µε εκείνη που πρότεινε η Επιτροπή.

Έχουν συµπεριληφθεί και οι φορολογικοί σύµβουλοι, σύµφωνα µε τις επιθυµίες του

Κοινοβουλίου (βλέπε τροπολογίες αριθ. 7 και 16).

Ωστόσο, η κοινή θέση δεν συµµορφώνεται µε την επιθυµία που εξέφρασε το Κοινοβούλιο,
όπως εκφράζεται στις τροπολογίες αριθ. 15 και 16, σύµφωνα µε την οποία οι φορολογικοί
σύµβουλοι και λογιστές θα πρέπει, όπως και οι συµβολαιογράφοι και οι ασκούντες νοµικά
επαγγέλµατα, να συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας µόνο όσον αφορά
ορισµένες ειδικές δραστηριότητες. Στο σηµείο αυτό, η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε την
πρόταση της Επιτροπής.

Η αναφορά στους µεταφορείς χρηµάτων έχει απαλειφθεί, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των
κρατών µελών έκρινε ότι δεν χρειάζεται να περιληφθεί η δραστηριότητα αυτή. Τα
µεµονωµένα κράτη µέλη είναι ελεύθερα να περιλάβουν τη δραστηριότητα αυτή στην εθνική

τους νοµοθεσία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, εφόσον το επιθυµούν.

Η πρόταση της Επιτροπής αναφερόταν στους "εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας, όπως
πολύτιµων λίθων ή µετάλλων". Στην κοινή θέση έχουν προστεθεί οι ακόλουθες λέξεις: "όταν
η πληρωµή γίνεται τις µετρητοίς και για ποσό τουλάχιστον 15.000 ευρώ". Η λύση αυτή
αφήνει και πάλι στα κράτη µέλη κάποια ευελιξία όσον αφορά την εκπλήρωση του όρου

αυτού, αλλά επιβάλλεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις µεγάλες αγορές τις µετρητοίς.
Στην τροπολογία αριθ. 18 του Κοινοβουλίου είχε προταθεί να καλύπτονται γενικά τα

πρόσωπα που πωλούν είδη πολυτελείας το κόστος των οποίων υπερβαίνει τις 50.000ευρώ.

Στην κοινή θέση δεν γίνονται δεκτές οι προτάσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στις
τροπολογίες αριθ. 17, 19και 20 να περιληφθούν οι έµποροι έργων τέχνης, οι φορείς που
διενεργούν δηµοπρασίες και οι υπάλληλοι τελωνειακών και φορολογικών υπηρεσιών. Ούτε η
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Επιτροπή ούτε το Συµβούλιο δεν θεωρούν ότι θα ήταν σκόπιµο να περιληφθούν οι υπάλληλοι
αυτοί στο πεδίο της οδηγίας. Όσον αφορά τους εµπόρους έργων τέχνης και τους φορείς που
διενεργούν δηµοπρασίες, καθώς και άλλους εµπόρους ειδών µεγάλης αξίας, είναι σαφές ότι
θα πρέπει να συνεχιστούν οι τεχνικές συζητήσεις σχετικά µε το κατά πόσον µπορούν να

περιληφθούν οι εν λόγω επαγγελµατίες και ιδιαίτερα για τα µέσα που υπάρχουν ώστε να
ελέγχεται η τήρηση στην πράξη των τυχόν υποχρεώσεων που θα επιβάλλονται σ’ αυτούς.

Το άρθρο 2α σηµείο 5 της κοινής θέσης, που αφορά τους συµβολαιογράφους και άλλους
ασκούντες ανεξάρτητα νοµικά επαγγέλµατα, υιοθετεί µία διατύπωση και µία σύνταξη κάπως
διαφορετική από εκείνη που πρότεινε η Επιτροπή, αν και επί της ουσίας δεν υπάρχουν
µεγάλες διαφορές. Το κείµενο προβαίνει τώρα σε διάκριση µεταξύ δύο ειδών περιπτώσεων
που οι ασκούντες αυτά τα νοµικά επαγγέλµατα µπορεί να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας: στην περίπτωση που συµµετέχουν, "βοηθώντας στο σχεδιασµό ή στην υλοποίηση
συναλλαγών για τους πελάτες τους", στην ίδια σειρά δραστηριοτήτων που είχε προτείνει και
η Επιτροπή· και στη, γενικότερη, περίπτωση κατά την οποία "ενεργούν εξ ονόµατος και για
λογαριασµό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών ή συναλλαγών
επί ακινήτων". Σύµφωνα µε τον σκοπό της διάταξης που πρότεινε η Επιτροπή, ο όρος
"βοηθώντας" χρησιµοποιείται στην κοινή θέση για να καλυφθεί η περίπτωση όπου οι
ασκούντες νοµικά επαγγέλµατα συµβουλεύουν τους πελάτες τους σχετικά µε τις

απαριθµούµενες δραστηριότητες. Το Συµβούλιο συµφώνησε µε την Επιτροπή ότι ο
αποκλεισµός από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας όλων των συµβουλευτικών

δραστηριοτήτων, όπως υποστήριζε το Κοινοβούλιο µε τις τροπολογίες του αριθ. 34, 45, 16
και 26, θα ήταν υπερβολικός. Παρόλα αυτά, και λαµβάνοντας υπόψη τις επιθυµίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κοινή θέση περιλαµβάνει εκτεταµένες εγγυήσεις για να
προστατευτεί ο συµβουλευτικός και υπερασπιστικός ρόλος των ασκούντων νοµικά

επαγγέλµατα. Αυτές οι εγγυήσεις αναλύονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3.

Το άρθρο 3 αφορά τη διαπίστωση της ταυτότητας των πελατών. Η κοινή θέση ακολουθεί το
κείµενο της πρότασης της Επιτροπής, που διατηρεί αµετάβλητο το κείµενο της οδηγίας του
1991,όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2, πρώτο εδάφιο. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η
διατύπωση ("όταν συνάπτουν επιχειρηµατικές σχέσεις") αφήνει στα κράτη µέλη κάποια
ευελιξία όσον αφορά την εφαρµογή αυτής της διάταξης, δεδοµένου ότι εισάγεται ένα στοιχείο
διάρκειας. Ως εκ τούτου, στην κοινή θέση δεν λαµβάνονται υπόψη οι τροπολογίες αριθ. 21
και 22 του Κοινοβουλίου.

Όσον αφορά το άρθρο 3, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, η κοινή θέση, σύµφωνα µε την
τροπολογία αριθ. 33 του Κοινοβουλίου, απαλείφει το παράρτηµα που πρότεινε η Επιτροπή
σχετικά µε τη διαπίστωση της ταυτότητας των πελατών κατά τις εξ αποστάσεως πράξεις µε
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Το παράρτηµα αυτό αντικαθίσταται από ένα νέο άρθρο 3,
παράγραφος 10 το οποίο εξετάζεται παρακάτω.

Το κείµενο του άρθρου 3, παράγραφοι 3 και 4 της κοινής θέσης αντιστοιχεί στην πρόταση
της Επιτροπής και στο κείµενο της οδηγίας του 1991. Εποµένως δεν έγινε δεκτή η
τροπολογία αριθ. 24 του Κοινοβουλίου, που πρότεινε αύξηση των ποσών για τα οποία δεν
απαιτείται η εξακρίβωση της ταυτότητας σε ορισµένες ασφαλιστικές συµβάσεις. Η Επιτροπή
θα συµφωνούσε µε το Κοινοβούλιο ότι τα ποσά αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν. Η Επιτροπή
πιστεύει ότι το ζήτηµα αυτό πρέπει να επανεξεταστεί στο µέλλον µε βάση τις λεπτοµερείς

τεχνικές εργασίες της επιτροπής επαφών.

Στο άρθρο 3, παράγραφος 5 προβλέπονται οι υποχρεώσεις εξακρίβωσης της ταυτότητας των
πελατών καζίνων. Τα κράτη µέλη πρέπει να απαιτούν από τα καζίνα τους να εξακριβώνουν
την ταυτότητα είτε όλων των πελατών τους είτε µόνον εκείνων που ανταλλάσσουν
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τουλάχιστον 2.500ευρώ σε µετρητά µε µάρκες ή ανταλλάσσουν το ίδιο ποσό σε µάρκες µε
επιταγή του καζίνου. Οι εναλλακτικές αυτές επιλογές στη διαδικασία διαπίστωσης της

ταυτότητας είναι σύµφωνες µε το πνεύµα της τροπολογίας αριθ. 25του Κοινοβουλίου.

Το άρθρο 3, παράγραφοι 6 και 7 επαναλαµβάνει το κείµενο της πρότασης της Επιτροπής.

Το άρθρο 3, παράγραφος 8 της κοινής θέσης διαφοροποιείται από την πρόταση της
Επιτροπής και επιτρέπει στα κράτη µέλη να επεκτείνουν την απαλλαγή από την υποχρέωση

εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη και στις περιπτώσεις όπου ο τελευταίος είναι ο ίδιος
πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοδοτικός οργανισµός από τρίτη χώρα η οποία επιβάλλει

ισοδύναµες υποχρεώσεις µε τις προβλεπόµενες από την οδηγία. Τα κράτη µέλη θα διαθέτουν
κάποια ευελιξία στην εφαρµογή της διάταξης αυτής. Ωστόσο, η επιτροπή επαφών θα

παρακολουθεί την πρακτική που ακολουθείται στο θέµα αυτό ώστε να εξασφαλίζεται µία
συντονισµένη προσέγγιση.

Το άρθρο 3, παράγραφος 9 επαναλαµβάνει το κείµενο του άρθρου 3, παράγραφος 8 της
πρότασης της Επιτροπής.

Το άρθρο 3, παράγραφος 10 της κοινής θέσης αντικαθιστά τις διατάξεις σχετικά µε την
εξακρίβωση της ταυτότητας κατά τις εξ αποστάσεως συναλλαγές που είχε αρχικά περιληφθεί

σε παράρτηµα της πρότασης της Επιτροπής. Το ίδιο το Κοινοβούλιο πρότεινε, στην
τροπολογία αριθ. 33, να απαλειφθεί το παράρτηµα και στην τροπολογία αριθ. 23 να

περιληφθούν ειδικές διατάξεις στο άρθρο 3. Ωστόσο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή
πιστεύουν τώρα ότι θα ήταν λάθος να θεσπιστούν υπερβολικά αναλυτικές διατάξεις στον

τοµέα αυτό, όπου υπάρχουν ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις (τραπεζικές συναλλαγές µέσω
Internet, συστήµατα ηλεκτρονικών υπογραφών και επαλήθευσης, κλπ.). Στο κείµενο της
κοινής θέσης ως εκ τούτου τονίζεται η ανάγκη να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή από τα
κράτη µέλη στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει απευθείας επαφή µεταξύ των

συναλλασσοµένων και παρατίθενται ως παραδείγµατα τρόποι διενέργειας ελέγχου για να
εξασφαλιστεί η κατάλληλη εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη στις περιπτώσεις αυτές.
Οι τρόποι αυτοί παρουσιάζουν µεγάλη αντιστοιχία µε τους ελέγχους στους οποίους
αναφέρεται η τροπολογία αριθ. 23 του Κοινοβουλίου, παρόλο που δεν έγινε δεκτός ο
υποχρεωτικός χαρακτήρας του ελέγχου που ζητούσε το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα άλλο
θέµα του οποίου οι τεχνικές λεπτοµέρειες θα πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω από την

επιτροπή επαφών.

Η κοινή θέση υιοθετεί, µε µικρές συντακτικές αλλαγές, τις τεχνικού χαρακτήρα

τροποποιήσεις που πρότεινε η Επιτροπή στα άρθρα 4, 5, 8 και 10. Η κοινή θέση δεν
ακολουθεί, ως εκ τούτου, την τροπολογία αριθ. 28 του Κοινοβουλίου που αφορούσε µια
εξαίρεση από τον κανόνα µη γνωστοποίησης ορισµένων πληροφοριών, στην περίπτωση των
επαγγελµάτων που υπάγονται στην οδηγία.

Το άρθρο 6 της κοινής θέσης αφορά συγκεκριµένα τις υποχρεώσεις σχετικά µε την αναφορά
υπονοιών για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

Το άρθρο 6, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο της κοινής θέσης ακολουθεί την πρόταση και
επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιλέξουν, στην περίπτωση των συµβολαιογράφων και των
ανεξάρτητων νοµικών επαγγελµάτων, τη χρήση του κατάλληλου επαγγελµατικού φορέα στον
οποίο πρέπει να γίνονται οι εν λόγω αναφορές. Από το κείµενο της κοινής θέσης προκύπτει
σαφώς ότι στις περιπτώσεις αυτές ο επαγγελµατικός φορέας δεν αποτελεί την αρχή που είναι

υπεύθυνη για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
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Αυτό σηµαίνει ότι ο επαγγελµατικός φορέας δεν αποτελεί "Υπηρεσία Χρηµατοοικονοµικών
Πληροφοριών".

Στο άρθρο 6, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο αναφέρονται οι εγγυήσεις που παρέχονται στους
επαγγελµατίες που υπάγονται στην οδηγία ώστε να διατηρήσουν τον παραδοσιακό τους ρόλο

και την εµπιστοσύνη των πελατών τους. Η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε τέτοιες
εγγυήσεις µόνο στην περίπτωση των ανεξάρτητων νοµικών επαγγελµάτων. Ωστόσο, το
Συµβούλιο θεώρησε ότι οι ίδιες εκτιµήσεις ισχύουν, υπό ορισµένες συνθήκες, και για τους
ελεγκτές, τους εξωτερικούς λογιστές και τους φορολογικούς συµβούλους και ως εκ τούτου
προέβλεψε τις ίδιες εγγυήσεις και για τα επαγγέλµατα αυτά. Σύµφωνα µε την κοινή θέση, τα
κράτη µέλη δεν είναι υποχρεωµένα να επιβάλουν οποιαδήποτε υποχρέωση στους ασκούντες

νοµικά και άλλα επαγγέλµατα να αναφέρουν πληροφορίες που λαµβάνουν και οι οποίες θα
µπορούσαν να αποτελέσουν ένδειξη πράξεων νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων "κατά τη
διαπίστωση του νοµικού καθεστώτος του πελάτη ή όταν τον υπερασπίζονται ή τον
εκπροσωπούν ή σχετικά µε κάποια δικαστική διαδικασία". Το Συµβούλιο και η Επιτροπή
έχουν την πεποίθηση ότι αυτές οι εγγυήσεις εξασφαλίζουν την πλήρη εναρµόνιση του
κειµένου της κοινής θέσης µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων

του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών. Ενώ το κείµενο της κοινής θέσης δεν
αντιστοιχεί επακριβώς στο κείµενο των τροπολογιών του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πιστεύει
ότι η κοινή θέση εκφράζει το πνεύµα µιας σειράς τροπολογιών του Κοινοβουλίου (π.χ. αριθ.
16 ή αριθ. 26) µε τις οποίες επιδιώκεται η κατάλληλη προστασία του παραδοσιακού ρόλου,
ιδίως των νοµικών επαγγελµάτων.

Το άρθρο 6, παράγραφος 4 σχετικά µε τη χρήση των πληροφοριών για ύποπτες συναλλαγές
αντιστοιχεί στην πρόταση της Επιτροπής, η οποία µε τη σειρά της αποτελεί επανάληψη της
αντίστοιχης διάταξης της οδηγίας του 1991.Ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει δεκτή η τροπολογία
αριθ. 27 του Κοινοβουλίου.

Τα άρθρα 7 και 9 της κοινής θέσης είναι σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητα σε σχέση µε την
πρόταση της Επιτροπής. Η τροπολογία αριθ. 29 του Κοινοβουλίου, σκοπός της οποίας ήταν
να τροποποιηθεί το κριτήριο της καλής πίστης για την απαλλαγή από την ευθύνη σχετικά µε

την αναφορά ύποπτων συναλλαγών στις αρχές, δεν λαµβάνεται υπόψη στην κοινή θέση.

Το άρθρο 11 της κοινής θέσης εισάγει ορισµένες αλλαγές σε σύγκριση µε την πρόταση της
Επιτροπής. Οι διατάξεις σχετικά µε τον εσωτερικό έλεγχο και τα µέτρα κατάρτισης είναι
αντίστοιχες µε την πρόταση της Επιτροπής. Έχει προστεθεί µία νέα παράγραφος 2 για την
ενηµέρωση των προσώπων και των ιδρυµάτων ή οργανισµών που υπάγονται στην οδηγία
σχετικά µε τις πρακτικές νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, που
αποτελεί παλαιό αίτηµα του χρηµατοπιστωτικού κλάδου ιδιαίτερα. Αυτή η νέα διάταξη
αντιστοιχεί εν µέρει στην τροπολογία αριθ. 30 του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, σε αντίθεση µε το
στόχο της εν λόγω τροπολογίας, το άρθρο 11 της κοινής θέσης δεν περιορίζεται στο
χρηµατοπιστωτικό κλάδο. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή πιστεύουν ότι οι όροι "κατάλληλες
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου" και "κατάλληλα µέτρα" για την κατάρτιση του προσωπικού
εξασφαλίζουν αρκετή ευελιξία ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των

επαγγελµατιών και των δραστηριοτήτων που θα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
τροποποιηµένης οδηγίας.

Όσον αφορά το άρθρο 12 παράγραφος 2, η Επιτροπή επαναλαµβάνει, λαµβάνοντας υπόψη
τους στενούς δεσµούς µεταξύ σοβαρού οικονοµικού εγκλήµατος, όπως η νοµιµοποίηση
παράνοµων εσόδων, και απάτης κατά της ΕΚ (σηµεία 49 και 51 των συµπερασµάτων του
Τάµπερε), την πρόθεσή της να καθιερώσει, µεταξύ της OLAF και των αρχών των κρατών
µελών που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων, ένα
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µηχανισµό συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε θέµατα σχετικά µε την
καταπολέµηση της απάτης κατά των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων. Η Επιτροπή σηµειώνει τη δήλωση στην οποία προέβη το Συµβούλιο κατά την
επίτευξη της πολιτικής συµφωνίας της 29ης Σεπτεµβρίου 2000.Το Συµβούλιο δηλώνει ότι
συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα του µηχανισµού αυτού από πρακτική άποψη και καλεί την
Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση. Συνεπώς στην κοινή θέση διαγράφηκε το άρθρο 12,
παράγραφος 2. Κατόπιν των µεταβολών αυτών, οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου αριθ. 31
και 32 δεν περιλαµβάνονται στην κοινή θέση. Η Επιτροπή θα προετοιµάσει πρόταση βάσει
του άρθρου 280 της Συνθήκης (όπως αναφέρεται στην τροπολογία αριθ. 41 του
Κοινοβουλίου). Η πρόταση αυτή θα περιλαµβάνει πτυχές για την ανταλλαγή πληροφοριών µε
τη συµµετοχή της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων διοικητικών µέτρων για
την ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων και τον εντοπισµό κεφαλαίων µε σκοπό την ανάκτησή

τους καθώς και άλλων συναφών µέτρων, όπως οι έλεγχοι κατά τις διακινήσεις µετρητών που
ενδέχεται να συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση προσόδων από απάτη κατά της ΕΚ.

Τέλος, το προοίµιο της οδηγίας έχει προσαρµοστεί ώστε να ευθυγραµµίζεται µε τα άρθρα του
κειµένου που ενέκρινε το Συµβούλιο στην κοινή θέση. Στα σηµεία της αιτιολογικής σκέψης,
όπως τροποποιήθηκαν, περιλαµβάνονται οι τροπολογίες αριθ. 3 και 34 (εν µέρει), ενώ οι
τροπολογίες αριθ. 1, 5, 7, 45και 35 δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

4. Συµπεράσµατα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 30 Νοεµβρίου 2000
είναι σε γενικές γραµµές πιστή στο πνεύµα της πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούλιο
1999, η οποία µε τη σειρά της ανταποκρινόταν στις ανησυχίες που είχαν εκφράσει το
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο.

Γενικότερα, όπου η κοινή θέση διαφοροποιείται από την πρόταση της Επιτροπής, επιδιώκεται
η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της· αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διατάξεις σχετικά µε τα
βασικά αδικήµατα.

Όσον αφορά τα επαγγέλµατα που καλύπτει η οδηγία, και ιδιαίτερα τα νοµικά επαγγέλµατα, η
κοινή θέση επιδιώκει, σύµφωνα και µε τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την
πρόβλεψη κατάλληλων εγγυήσεων ώστε οι επαγγελµατίες αυτοί να διατηρήσουν τον
παραδοσιακό τους ρόλο, µε την παροχή συµβουλών στους πελάτες τους και την

εκπροσώπησή τους ενώπιον των δικαστηρίων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η κοινή θέση έχει
εξασφαλίσει τη λεπτή ισορροπία που απαιτεί η υπαγωγή των επαγγελµάτων αυτών στο πεδίο

των απαγορεύσεων σχετικά µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες,
χωρίς όµως να υπονοµεύεται η σχέση εµπιστοσύνης την οποία διατηρούν κατά παράδοση µε

τους πελάτες τους.

Η Επιτροπή, συνεπώς, συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την κοινή θέση.


