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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. …/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 95 και 135, 

 

την πρόταση της Επιτροπής1, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3, 

                                                 
1 EE C 227Ε, 24.9.2002, σ. 574. 
2 ΕΕ 
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2003 (ΕΕ C 67Ε, 17.3.2004, σ. 259), 

κοινή θέση του Συµβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) 
και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

 

(1) Ένα από τα καθήκοντα της Κοινότητας είναι να προάγει την αρµονική, ισόρροπη και βιώσιµη 

ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας εγκαθιδρύοντας 

κοινή αγορά και οικονοµική και νοµισµατική ένωση. Προς τον σκοπό αυτόν, η εσωτερική 

αγορά περικλείει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου διασφαλίζεται η 

ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. 

 

(2) Η εισαγωγή των προϊόντων παρανόµων δραστηριοτήτων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και 

η επένδυσή τους µετά τη νοµιµοποίηση παραβλάπτουν την υγιή και βιώσιµη οικονοµική 

ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, η οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 

σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 1 θέσπισε κοινοτικό µηχανισµό για την 

πρόληψη της νοµιµοποίησης  εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µε την παρακολούθηση 

των συναλλαγών µέσω των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ορισµένων τύπων 

επαγγελµάτων. Επειδή υπάρχει κίνδυνος η εφαρµογή του µηχανισµού αυτού να οδηγήσει σε 

αύξηση των κινήσεων ρευστών διαθεσίµων για παράνοµους σκοπούς, η οδηγία 91/308//ΕΟΚ 

θα πρέπει να συµπληρωθεί µε σύστηµα ελέγχου των ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή 

εξέρχονται από την Κοινότητα. 

                                                 
1 ΕΕ L 166, 28.6.1991, σ. 77. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 344, 28.12.2001, σ. 76). 
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(3) Επί του παρόντος µόνο µερικά κράτη µέλη εφαρµόζουν, δυνάµει της εθνικής τους 

νοµοθεσίας, τέτοια συστήµατα ελέγχου. Η ανοµοιογένεια της νοµοθεσίας παραβλάπτει την 

εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, είναι ανάγκη να εναρµονιστούν τα 

βασικά στοιχεία σε κοινοτικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί ισοδύναµο επίπεδο ελέγχου των 

κινήσεων ρευστών διαθεσίµων που διέρχονται τα σύνορα της Κοινότητας. Ωστόσο, η 

εναρµόνιση αυτή δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών να εφαρµόζουν, 

σύµφωνα µε τις υφιστάµενες διατάξεις της Συνθήκης, εθνικούς ελέγχους στις κινήσεις 

ρευστών διαθεσίµων εντός της Κοινότητας. 

 

(4) Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι συµπληρωµατικές δραστηριότητες άλλων διεθνών 

φορέων, και ιδίως της Οµάδας Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για το ξέπλυµα των χρηµάτων 

(FATF), η οποία συγκροτήθηκε από τη Σύνοδο Κορυφής της Οµάδας των Επτά στο Παρίσι 

το 1989. Η Ειδική Σύσταση ΙΧ της FATF της 22ας Οκτωβρίου 2004 καλεί τις κυβερνήσεις να 

θεσπίσουν µέτρα για τον εντοπισµό των  φυσικών κινήσεων ρευστών διαθεσίµων, τα οποία 

µπορεί να περιλαµβάνουν σύστηµα βασιζόµενο σε δήλωση, ή άλλη υποχρέωση 

κοινολόγησης. 

 

(5) Κατ’ ακολουθίαν, τα ρευστά διαθέσιµα που µεταφέρει φυσικό πρόσωπο εισερχόµενο ή 

εξερχόµενο από την Κοινότητα θα πρέπει να υπόκεινται στην αρχή της υποχρεωτικής 

δήλωσης. Η αρχή αυτή επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές να συγκεντρώνουν πληροφορίες για 

τις εν λόγω κινήσεις ρευστών διαθεσίµων και, κατά περίπτωση, να διαβιβάζουν τις 

πληροφορίες αυτές σε άλλες αρχές. Οι τελωνειακές αρχές βρίσκονται στα σύνορα της 

Κοινότητας, όπου ο έλεγχος είναι πιο αποτελεσµατικός, ορισµένες δε έχουν ήδη αποκτήσει 

πρακτική εµπειρία στον τοµέα αυτόν. Θα πρέπει επίσης να γίνεται χρήση του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αµοιβαίας συνδροµής 

µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών µε 

την Επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και 

γεωργικών ρυθµίσεων1. Η αµοιβαία αυτή συνδροµή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ορθή 

εφαρµογή των ελέγχων ρευστών διαθεσίµων και τη διαβίβαση των πληροφοριών οι οποίες 

ενδεχοµένως θα βοηθούσαν στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. 

                                                 
1 ΕΕ L 82, 22.3.1997, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 807/2003 (EE L 122, 16.5.2003, σ. 36). 
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(6) Ενόψει του προληπτικού της σκοπού και του αποτρεπτικού της χαρακτήρα, η υποχρέωση 

δήλωσης θα πρέπει να πληρείται κατά την είσοδο ή την έξοδο από την Κοινότητα. Ωστόσο, 

για να επικεντρωθεί η δράση των αρχών στις σηµαντικές κινήσεις ρευστών διαθεσίµων, στην 

υποχρέωση αυτή θα πρέπει να υπόκεινται µόνο οι κινήσεις ποσών ύψους 10 000 ευρώ και 

άνω. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση δήλωσης επιβάλλεται στα φυσικά 

πρόσωπα που µεταφέρουν το συγκεκριµένο ποσό, ανεξάρτητα από το αν τα πρόσωπα αυτά 

είναι κύριοι του ποσού ή όχι. 

 

(7) Για τις παρεχόµενες πληροφορίες θα πρέπει να χρησιµοποιείται κοινό υπόδειγµα. Τούτο θα 

διευκολύνει τις αρµόδιες αρχές στην ανταλλαγή πληροφοριών. 

 

(8) Είναι επιθυµητό να δοθούν οι ορισµοί που είναι αναγκαίοι για την οµοιόµορφη ερµηνεία του 

παρόντος κανονισµού. 

 

(9) Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό από τις αρµόδιες 

αρχές θα πρέπει να διαβιβάζονται στις αρχές που µνηµονεύει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της 

οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. 

 

(10) Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ποσά ρευστών διαθεσίµων συνδέονται µε παράνοµη 

δραστηριότητα, η οποία συνδέεται µε την κίνηση ρευστών διαθεσίµων, όπως µνηµονεύεται 

στην οδηγία 91/308/ΕΟΚ, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε τον παρόντα 

κανονισµό από τις αρµόδιες αρχές θα µπορούν να διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές των 

άλλων κρατών µελών ή/και στην Επιτροπή. Οµοίως, θα πρέπει να προβλέπεται η διαβίβαση 

ορισµένων πληροφοριών όταν υπάρχουν ενδείξεις για κινήσεις ποσών ρευστών διαθεσίµων 

ύψους κατώτερου από το κατώτατο όριο που καθορίζεται µε τον παρόντα κανονισµό. 
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(11) Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τις εξουσίες που είναι αναγκαίες για την άσκηση  

αποτελεσµατικού ελέγχου των ρευστών διαθεσίµων. 

 

(12) Οι εξουσίες των αρµοδίων αρχών θα πρέπει να συµπληρώνονται µε την υποχρέωση των 

κρατών µελών να θεσπίζουν κυρώσεις. Ωστόσο, κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται µόνο 

σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση δήλωσης, σύµφωνα µε τον παρόντα 

κανονισµό. 

 

(13) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού δεν µπορεί να επιτευχθεί κατά τρόπο 

ικανοποιητικό από τα κράτη µέλη και συνεπώς µπορεί, λόγω των διεθνικών διαστάσεων που 

έχει το ξέπλυµα χρήµατος στην εσωτερική αγορά, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό 

επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας 

του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο 

παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

(14) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που έχουν 

αναγνωρισθεί ιδίως µε τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 
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Άρθρο 1 

 

Στόχος 

 

1. Ο παρών κανονισµός συµπληρώνει τις διατάξεις της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ ως προς τις 

συναλλαγές µέσω των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ορισµένων επαγγελµάτων θεσπίζοντας 

εναρµονισµένους κανόνες για τον έλεγχο, από τις αρµόδιες αρχές, των ρευστών διαθεσίµων που 

εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα. 

 

2. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα εθνικά µέτρα ελέγχου των ρευστών διαθεσίµων εντός της 

Κοινότητας εφόσον τα µέτρα αυτά λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 58 της Συνθήκης. 

 

Άρθρο 2 

 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως: 

 

(1) «αρµόδιες αρχές»: οι τελωνειακές αρχές των κρατών µελών ή οι τυχόν άλλες αρχές που είναι 

επιφορτισµένες από τα κράτη µέλη για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, 
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(2) «ρευστά διαθέσιµα»: 

 

(α) διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι στον κοµιστή, συµπεριλαµβανοµένων νοµισµατικών µέσων 

εκδιδοµένων στον κοµιστή όπως ταξιδιωτικών επιταγών, διαπραγµατεύσιµοι τίτλοι 

(συµπεριλαµβανοµένων επιταγών, γραµµατίων και εντολών πληρωµής) είτε 

εκδιδόµενοι στον κοµιστή είτε οπισθογραφηµένοι χωρίς περιορισµό, είτε εκδιδόµενοι 

σε διαταγή εικονικού δικαιούχου, είτε διαµορφωµένοι κατά τρόπον ώστε η κατοχή να 

συνεπάγεται κυριότητα, και µη πλήρεις τίτλοι (συµπεριλαµβανοµένων επιταγών, 

γραµµατίων και εντολών πληρωµής) υπογεγραµµένοι αλλά µε παράλειψη του ονόµατος 

του δικαιούχου, 

 

(β) τα µετρητά (χαρτονοµίσµατα και κέρµατα που είναι σε κυκλοφορία ως µέσο 

συναλλαγής). 

 

Άρθρο 3 

 

Υποχρέωση δήλωσης 

 

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται ή εξέρχεται από την Κοινότητα και µεταφέρει ρευστά 

διαθέσιµα αξίας ίσης ή µεγαλύτερης των 10 000 ευρώ δηλώνει το εν λόγω ποσό στις αρµόδιες 

αρχές των κρατών µελών µέσω των οποίων εισέρχεται ή εξέρχεται από την Κοινότητα, σύµφωνα 

µε τον παρόντα κανονισµό. Η υποχρέωση δήλωσης δεν έχει εκπληρωθεί εάν η παρεχόµενη 

πληροφορία είναι ανακριβής ή ελλιπής. 
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2. Η δήλωση της παραγράφου 1 περιέχει λεπτοµέρειες για: 

 

(α) τον δηλούντα, µεταξύ των οποίων το ονοµατεπώνυµο, την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γεννήσεως και την υπηκοότητα, 

 

(β) τον κύριο των ρευστών διαθεσίµων, 

 

(γ) τον αποδέκτη των ρευστών διαθεσίµων, 

 

(δ) το ποσό και το είδος των ρευστών διαθεσίµων, 

 

(ε) την προέλευση και τη σκοπούµενη χρήση των ρευστών διαθεσίµων, 

 

(στ) τη διαδροµή, 

 

(ζ) το µεταφορικό µέσο. 

 

3. Οι πληροφορίες παρέχονται γραπτώς, προφορικώς ή ηλεκτρονικώς, µε τρόπο που 

καθορίζεται από το κράτος µέλος της παραγράφου 1. Ωστόσο, ο δηλών δύναται, αν το ζητήσει, να 

παράσχει τις πληροφορίες γραπτώς. Όταν υποβληθεί γραπτή δήλωση, χορηγείται στον δηλούντα µε 

αίτησή του επικυρωµένο αντίγραφό της. 
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Άρθρο 4 

 

Εξουσίες των αρµοδίων αρχών 

 

1. Για τον έλεγχο της τήρησης της υποχρέωσης δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3, οι 

αρµόδιες αρχές έχουν την εξουσία, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική νοµοθεσία, 

να υποβάλλουν σε έλεγχο τα φυσικά πρόσωπα, τις αποσκευές τους και τα µεταφορικά τους µέσα. 

 

2. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση δήλωσης του άρθρου 3, τα ρευστά 

διαθέσιµα είναι δυνατό να δεσµεύονται µε διοικητική απόφαση, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που 

ορίζει η εθνική νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 5 

 

Καταχώρηση και επεξεργασία πληροφοριών 

 

1. Οι πληροφορίες που λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 3 και/ή το άρθρο 4 καταχωρούνται 

και υφίστανται επεξεργασία από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους του άρθρου 3, 

παράγραφος 1, και τίθενται στη διάθεση των αρχών του εν λόγω κράτους µέλους που 

µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. 
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2. Όταν από τους ελέγχους που προβλέπονται στο άρθρο 4 προκύπτει ότι φυσικό πρόσωπο 

εισέρχεται ή εξέρχεται από την Κοινότητα µε ποσά ρευστών διαθεσίµων µικρότερα από το όριο 

που καθορίζεται στο άρθρο 3 και όταν υπάρχουν ενδείξεις παράνοµων δραστηριοτήτων συναφών 

µε την κίνηση των ρευστών διαθεσίµων, όπως µνηµονεύονται στην οδηγία 91/308/ΕΟΚ, οι 

πληροφορίες αυτές, το ονοµατεπώνυµο, η ηµεροµηνία και ο τόπος γεννήσεως και η υπηκοότητα 

του εν λόγω προσώπου καθώς και οι λεπτοµέρειες του µεταφορικού µέσου που χρησιµοποιήθηκε 

είναι δυνατόν επίσης να καταχωρούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις αρµόδιες 

αρχές του κράτους µέλους του άρθρου 3 παράγραφος 1, και να τίθενται στη διάθεση των αρχών του 

κράτους µέλους που µνηµονεύονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. 

 

Άρθρο 6 

 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

 

1. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ποσά των ρευστών διαθεσίµων αφορούν παράνοµες 

δραστηριότητες, συνδεόµενες µε κίνηση ρευστών διαθεσίµων, όπως µνηµονεύεται στην οδηγία 

91/308/ΕΟΚ, οι πληροφορίες που λαµβάνονται µέσω της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 ή 

των ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 4 είναι δυνατόν να διαβιβάζονται στις αρµόδιες αρχές 

άλλων κρατών µελών. 

 

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 515/97 εφαρµόζεται κατ’ αναλογία. 

 

2. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ποσά των ρευστών διαθεσίµων αφορούν προϊόν απάτης ή 

οποιασδήποτε άλλης παράνοµης δραστηριότητας που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα της 

Κοινότητας, οι εν λόγω πληροφορίες διαβιβάζονται και στην Επιτροπή. 
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Άρθρο 7 

 

Ανταλλαγή πληροφοριών µε τρίτες χώρες 

 

Στο πλαίσιο της αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής, οι πληροφορίες που λαµβάνονται σύµφωνα µε 

τον παρόντα κανονισµό µπορούν να γνωστοποιηθούν από κράτη µέλη ή από την Επιτροπή σε τρίτη 

χώρα, υπό την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης των αρµοδίων αρχών που έλαβαν τις 

πληροφορίες αυτές σύµφωνα µε το άρθρο 3 και/ή το άρθρο 4 και εφόσον συνάδει µε τις αντίστοιχες 

εθνικές και κοινοτικές διατάξεις περί διαβιβάσεως δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες 

χώρες. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε την εν λόγω ανταλλαγή 

πληροφοριών όταν αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. 

 

Άρθρο 8 

 

Κυρώσεις 

 

1. Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει κυρώσεις για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς την 

υποχρέωση δήλωσης που προβλέπει το άρθρο 3. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις …*, τις ποινές που 

επιβάλλονται στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς την υποχρέωση δήλωσης. 

                                                 
* 18 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 9 

 

Αξιολόγηση 

 

Τέσσερα χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή του. 

 

Άρθρο 10 

 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εφαρµόζεται από …*. 

 

 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 

µέλος. 

 

Βρυξέλλες, 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

________________________ 

                                                 
* 18 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις 25 Ιουνίου 2002, η Επιτροπή, υπέβαλε στο Συµβούλιο την Έκθεσή της σχετικά µε τον 

έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων ρευστών διαθεσίµων, µαζί µε πρόταση κανονισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την πρόληψη, µέσω της τελωνειακής 

συνεργασίας, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, η οποία πρόταση 

ως νοµική βάση έχει το άρθρο 135 της Συνθήκης.1  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την µετά την πρώτη ανάγνωση γνώµη του στις 15 Μαΐου 

20032, εγκρίνοντας 23 τροπολογίες για την πρόταση. 

 

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, την 3η Ιουλίου 2003, τροποποιηµένη πρόταση για το 

προαναφερθέν θέµα. 3  

 

Στις 17 Φεβρουαρίου 2005, το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 του άρθρου 251 της Συνθήκης. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Σκοπός της πρότασης είναι να θεσπισθεί υποχρέωση των φυσικών προσώπων να δηλώνουν 

στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ τις κινήσεις των ρευστών διαθεσίµων που υπερβαίνουν ένα 

συγκεκριµένο όριο. Επί πλέον, σκοπός της πρότασης είναι η ενίσχυση των ελέγχων, στα 

σύνορα, των διακινήσεων ρευστών διαθεσίµων, και η βελτίωση των ανταλλαγών 

πληροφοριών µεταξύ των οικείων αρχών. 

                                                 
1  έγγρ. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823 
 - COM(2002) 328 τελικό 
2  έγγρ. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37 
3  έγγρ. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948 
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ΙII. ANAΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. Γενικώς 

 

Σκοπός της κοινής θέσης του Συµβουλίου, σύµφωνα µε την πρόταση της Επιτροπής, 

είναι να θεσπισθούν εναρµονισµένοι έλεγχοι των διακινήσεων ρευστών διαθεσίµων στα 

σύνορα, και ως εκ τούτου να υποκατασταθεί η οδηγία 91/308/ΕΟΚ4 και να 

εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, µέσω της εξάλειψης των 

σηµερινών διαφορών των εθνικών νοµοθεσιών. 

 

2. Η θέση του Συµβουλίου λεπτοµερώς 

 

Το Συµβούλιο έλαβε τις ακόλουθες θέσεις σχετικά µε τις τροπολογίες που ενέκρινε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο : 

 

α) Νοµική βάση 

 

Ακολουθώντας την γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τροπολογία 2) το 

Συµβούλιο προσέθεσε στην πρόταση ως νοµική βάση και το άρθρο 95. Το 

Συµβούλιο θεώρησε ότι κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου κανονισµού δεν θα 

πρέπει να είναι η πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες (για την οποία θα χρειαζόταν µια διαφορετική νοµική βάση), 

αλλά η θέσπιση εναρµονισµένων ελέγχων που θα ασκούνται στα σύνορα και θα 

αφορούν την κίνηση ρευστών διαθεσίµων, για την οποία το άρθρο 95 της 

Συνθήκης, το οποίο αφορά την προσέγγιση νοµικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σε σχέση µε την λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, αποτελεί ενδεδειγµένη νοµική βάση. 

 

                                                 
4  Οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη της 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. 
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β) Μετατροπή σε οδηγία 

 

Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να δεχθεί τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου που είχαν σχέση µε την µετατροπή της πρότασης σε οδηγία 

(τροπολογίες 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 23), διότι έκρινε ότι επαρκής βαθµός 

εναρµόνισης µέσα σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί µόνον µε κανονισµό, νοµοθέτηµα γενικής εφαρµογής, δεσµευτικό στο 

σύνολό του και άµεσης εφαρµογής σε όλα τα κράτη µέλη. 

 

γ) Υποχρεωτική δήλωση 

 

Με την κοινή του θέση, το Συµβούλιο υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής για 

ένα σύστηµα υποχρεωτικής δήλωσης. Το Συµβούλιο δεν ευνοεί την άποψη 

σύµφωνα µε την οποία θα επιτρέπεται στα κράτη µέλη να επιλέγουν µεταξύ 

συστήµατος δήλωσης ή επίδειξης, όπως εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

(τροπολογίες 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19). Η επιλογή αυτή µεταξύ δύο 

συστηµάτων θα αντέβαινε προς την ενιαία σε όλη την Κοινότητα εφαρµογή των 

προτεινοµένων µέτρων. Το Συµβούλιο, ωστόσο, εισήγαγε κάποια ευελιξία διότι 

άφησε στα κράτη µέλη την επιλογή να θεσπίσουν υποχρέωση για γραπτές, 

προφορικές ή ηλεκτρονικές δηλώσεις. Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο συµφώνησε 

να απαλείψει το έντυπο της δήλωσης που περιείχετο στο παράρτηµα της 

πρότασης και να προσθέσει µια διάταξη σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει 

να παρέχονται µε τις γραπτές, προφορικές ή ηλεκτρονικές δηλώσεις (βλέπε και 

παρακάτω το σηµείο 3.β)). 

 

δ) Κατώτερο όριο υποχρέωσης δήλωσης 

 

Το Συµβούλιο προτίµησε ένα κατώτερο όριο 10.000 ευρώ, χαµηλότερο από τα 

προβλεπόµενα από την πρόταση της Επιτροπής και από την γνώµη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (τροπολογίες 3, 7). Το χαµηλότερο κατώτερο όριο 

αντανακλά το ότι η νοµοθεσία πολλών κρατών µελών προβλέπει σήµερα 

σηµαντικά χαµηλότερα όρια και το ότι το αρχικά προτεινόµενο ύψος (15.000 €) 

θα κατέληγε σε µεγάλη µείωση της έντασης των ελέγχων στα εν λόγω κράτη 

µέλη.  
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Το χαµηλότερο όριο αποτελεί επίσης σαφές µήνυµα σε διεθνές επίπεδο της 

θέλησης του Συµβουλίου να εγκρίνει µέτρα παρακολούθησης των κινήσεων των 

κινητών διαθεσίµων, µέσω της θέσπισης ενός αυστηρού και ενιαίου ορίου σε όλη 

την Κοινότητα, που εύκολα εφαρµόζεται και σαφώς αναγνωρίζεται από τους 

ταξιδιώτες που µπαίνουν στην Κοινότητα ή βγαίνουν από αυτήν. 

 

ε) Εξουσίες των αρµοδίων αρχών 

 

 Σχετικά µε τις εξουσίες των αρµοδίων αρχών, το Συµβούλιο συµφώνησε µε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τροπολογίες 10 και 17) ότι η διάταξη αυτή θα πρέπει να 

τοποθετηθεί µε άλλα συµφραζόµενα και για τον λόγο αυτόν την µετέφερε στο 

άρθρο που ακολουθεί την διάταξη περί υποχρέωσης υποβολής δήλωσης. Ως προς 

το περιεχόµενο της διάταξης, το Συµβούλιο έκρινε ότι η ανάθεση εξουσιών στις 

εθνικές αρχές θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπει η 

εθνική νοµοθεσία. Επιπλέον, στις εθνικές αρχές θα πρέπει να δοθεί και η εξουσία 

να ελέγχουν τα µεταφορικά µέσα ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσον τηρείται η 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης. Το Συµβούλιο, ωστόσο, δεν δέχθηκε την µεγίστη 

προθεσµία τριών ηµερών για τη δέσµευση των ρευστών διαθεσίµων, την οποία 

προέβλεπε η πρόταση και υποστήριζε η τροπολογία 11, διότι έκρινε ότι ο 

χρονικός αυτός περιορισµός δεν θα έδινε στις αρχές την αναγκαία ευελιξία για 

την άσκηση ελέγχων και περαιτέρω διερευνήσεων για να καθορίζουν κατά πόσον 

θα πρέπει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση να ασκηθεί ποινική δίωξη. 

 

στ) Ορισµός των ρευστών διαθεσίµων 

 

 Η Οµάδα ∆ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης για το ξέπλυµα χρηµάτων 

(FATF) ενέκρινε στις 22 Οκτωβρίου 2004, την Ειδική Σύσταση ΙΧ για τους 

µεταφορείς ρευστών διαθεσίµων. Η σύσταση αυτή, που συµφωνήθηκε σε διεθνές 

επίπεδο, περιέχει τον ορισµό των «ρευστών διαθεσίµων», τον οποίο το Συµβούλιο 

µετέφερε στο προκείµενο σχέδιο κανονισµού ώστε να εξασφαλισθεί η ευρύτερη 

δυνατή συνεκτικότητα κανόνων σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. Όπως ζητήθηκε 

µε την τροπολογία 13, το κείµενο επεκτείνει τον ορισµό των ρευστών διαθεσίµων 

για την κάλυψη ευρύτερου φάσµατος επιταγών από αυτό που είχε αρχικά 

προταθεί. 
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 ζ) Ανταλλαγή πληροφοριών 

 

 Το Συµβούλιο επαναδιατύπωσε και κατέστησε σαφέστερες τις διατάξεις περί 

ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ αρχών (τροπολογία 15): 

 

- Πρώτον, διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες που αποκτώνται από δηλώσεις ή 

ελέγχους καταγράφονται και υπόκεινται σε επεξεργασία από τις αρµόδιες 

αρχές κράτους µέλους και ότι, µέσα στο ίδιο κράτος µέλος, τίθενται στην 

διάθεση της Μονάδας Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών (FIU), πράγµα 

που προβλέπεται ρητώς και από την Ειδική Σύσταση ΙΧ της FATF. Στην 

περίπτωση προσώπων που εισέρχονται στην Κοινότητα ή αναχωρούν από 

αυτήν µε λιγότερο µεν από 10.000 ευρώ αλλά υπάρχουν ενδείξεις 

παράνοµων δραστηριοτήτων τους, ορισµένες πληροφορίες σχετικές µε τα εν 

λόγω πρόσωπα επιτρέπεται επίσης να καταγραφούν και να υποστούν 

επεξεργασία από τις αρµόδιες αρχές µέσα σε ένα κράτος µέλος και να 

διατεθούν στην FIU του εν λόγω κράτους µέλους. 

 

- ∆εύτερον, οι πληροφορίες που αποκτώνται από δηλώσεις ή ελέγχους 

επιτρέπεται να ανταλλάσσονται µεταξύ κρατών µελών. Για την ανταλλαγή 

αυτή εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 

515/97 του Συµβουλίου της 13ης Μαρτίου 1997 περί της αµοιβαίας 

συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της 

συνεργασίας των αρχών αυτών µε την Επιτροπή µε σκοπό τη διασφάλιση 

της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθµίσεων. 

 

- Πληροφορίες, τέλος, είναι δυνατόν να ανταλλάσσονται µε τρίτες χώρες, στα 

πλαίσια συµφωνίας αµοιβαίας διοικητικής συνδροµής. Η κοινοποίηση 

πληροφοριών, ωστόσο, εξαρτάται από την συναίνεση της αρχής που 

συνέλεξε αρχικά την πληροφορία και υπόκειται στις διατάξεις περί 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Η ανταλλαγή πληροφοριών αυτού 

του είδους, όταν έχει ιδιαίτερη σηµασία για την εφαρµογή του κανονισµού, 

θα πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή. 
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η) Κοινή βάση δεδοµένων 

 

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την ιδέα οι πληροφορίες που συλλέγονται µε αυτόν 

τον τρόπο να προωθούνται σε µια κοινή βάση που θα τελεί υπό κοινή 

διαχείριση των κρατών µελών και θα τηρείται από την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική 

Υπηρεσία (Ευρωπόλ) (τροπολογία 16). Το Συµβούλιο έκρινε ότι την διάταξη 

αυτή δεν θα την εκάλυπτε η νοµική βάση του σχεδίου κανονισµού. 

 

θ) Έκθεση της Επιτροπής 

 

Με την κοινή του θέση, το Συµβούλιο δέχθηκε την ιδέα που αντανακλάται 

στην τροπολογία 22 και προσέθεσε µια διάταξη µε την οποία ζητείται από 

την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έκθεση, τέσσερα έτη µετά την έναρξη της ισχύος του κανονισµού. 

 

3. Νέα στοιχεία που εισήγαγε το Συµβούλιο 

 

Πέρα από τα θέµατα για τα οποία έδωσε τη γνώµη του το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στα οποία αναφέρεται η κοινή θέση του Συµβουλίου ως 

ανωτέρω, το Συµβούλιο εισήγαγε στην πρόταση τα ακόλουθα νέα στοιχεία : 

 

α) Πεδίο εφαρµογής του κανονισµού 

 

Οι ενδοκοινοτικοί έλεγχοι των κινήσεων ρευστών διαθεσίµων είναι δυνατόν 

να διατηρηθούν εφόσον τα µέτρα αυτά συµµορφώνονται προς τη Συνθήκη. 

 

Επίσης, το Συµβούλιο προσάρµοσε το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής του 

κανονισµού κρίνοντας ότι, χάριν της διαφάνειας υπέρ των ταξιδιωτών και 

προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή του κανονισµού από τις αρµόδιες 

αρχές, ο έλεγχος των κινήσεων ρευστών διαθεσίµων, θα πρέπει να ασκείται 

όταν ένα φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στο έδαφος της Κοινότητας ή 

αναχωρεί από αυτό. Με την λύση αυτήν εξασφαλίζεται η παράλληλη 

γεωγραφική εφαρµογή τόσο της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ όσο και του παρόντος 

σχεδίου κανονισµού. 
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β) Έντυπο δήλωσης 

 

Το Συµβούλιο δεν δέχθηκε το ενιαίο έντυπο της δήλωσης που πρότεινε η 

Επιτροπή. Το Συµβούλιο, αντιθέτως, προτίµησε να καθορίσει τα στοιχεία 

που θα πρέπει να περιέχει η δήλωση, αυτό δε για να περιορισθεί κατά την 

συλλογή των πληροφοριών από τους ταξιδιώτες ο διοικητικός φόρτος των 

αρµοδίων αρχών στο ελάχιστο αναγκαίο, ενώ θα εξασφαλίζεται ότι θα 

συλλέγεται µια δεδοµένη ελαχίστη ποσότητα πληροφοριών σχετικών µε την 

διακίνηση ρευστών διαθεσίµων, και εν συνεχεία, θα διατίθεται προς 

ανταλλαγή µε άλλες αρχές. 

 

γ) Αντίγραφο γραπτής δήλωσης 

 

Το Συµβούλιο προσέθεσε µια διάταξη για τις περιπτώσεις υποβολής 

γραπτής δήλωσης, µε την οποία εξασφαλίζεται ότι ο δηλών δικαιούται να 

λάβει επικυρωµένο αντίγραφο της δήλωσης, εφόσον το ζητήσει. 

 

δ) Κυρώσεις 

 

Το Συµβούλιο απλούστευσε την διάταξη περί κυρώσεων αποδεχόµενο ως 

πρότυπο τις όµοιες διατάξεις αναλόγων νοµοθετηµάτων5. Τα κράτη µέλη 

λοιπόν, θα πρέπει να θεσπίσουν ποινές αποτελεσµατικές, αποτρεπτικές και 

ανάλογες για τις παραβάσεις της υποχρέωσης να δηλώνονται τα ρευστά 

διαθέσιµα κατά την διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας. Το 

Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 19 που αφορά την παράταση της 

προθεσµίας για την γνωστοποίηση στην Επιτροπή των ποινών που θα 

επιβάλλονται. Όρισε προθεσµία 18 µηνών που θα τρέχει από την έναρξη 

της ισχύος του κανονισµού. 

                                                 
5  Πρβ. π.χ. το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συµβουλίου, της 

22ας Ιουλίου 2003, για την παρέµβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εµπορευµάτων που 
είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισµένα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και για τα 
µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται έναντι των εµπορευµάτων που διαπιστώνεται ότι 
παραβιάζουν παρόµοια δικαιώµατα. 
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IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου υποστηρίζει τον σκοπό της πρότασης κανονισµού που είναι η 

θέσπιση εναρµονισµένων ελέγχων, ασκουµένων στα σύνορα, επί των κινήσεων ρευστών 

διαθεσίµων, καθώς και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των αρµοδίων αρχών. Επειδή 

υπάρχει κίνδυνος η εφαρµογή αυστηρότερων ελέγχων στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα µετά 

την έκδοση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ να οδηγήσει σε αύξηση της διακίνησης ρευστών 

διαθεσίµων για παράνοµους σκοπούς, η Κοινότητα τονίζει ότι είναι αποφασισµένη να 

καταπολεµήσει το πρόβληµα της παράνοµης διακίνησης ρευστών διαθεσίµων µέσω της 

θέσπισης υποχρέωσης των φυσικών προσώπων να δηλώνουν στα σύνορα της Κοινότητας τα 

ρευστά διαθέσιµα που υπερβαίνουν ένα όριο 10.000 ευρώ, ενώ θα αποφεύγονται οι πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις στην λειτουργία της εσωτερικής αγοράς από την εφαρµογή των εν 

λόγω µέτρων, αυτά δε µέσω ενός κανονισµού που θα εφαρµόζεται εναρµονισµένα σε όλη την 

Κοινότητα. 

 

_________________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2005 (20.01) 
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2002/0132 (COD)  

16047/04 
ΑDD 1 
 
 
 

  

UD 195 
EF 63 
ECOFIN 422 
CODEC 1339 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A 
της : Γενικής Γραµµατείας 
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων / το Συµβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 283 

- COM(2002) 328 τελικό 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε τους ελέγχους ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από την Κοινότητα 
- Έγκριση της κοινής θέσης 

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

∆ήλωση του Συµβουλίου σχετικά µε τη χρησιµοποίηση του όρου «penalties (κυρώσεις)» στο 
αγγλικό κείµενο νοµοθετηµάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
 

«Κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, όταν στο αγγλικό κείµενο νοµοθετηµάτων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας χρησιµοποιείται η λέξη «penalties», αυτή έχει ουδέτερο νόηµα και δεν σηµαίνει ειδικά 

ποινικές κυρώσεις, αλλά και διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις, καθώς και κυρώσεις άλλης 

φύσεως. Όταν τα κράτη µέλη υποχρεούνται από κάποιο κοινοτικό νοµοθέτηµα να θεσπίσουν 

«penalties», τα ίδια επιλέγουν το κατάλληλο είδος κυρώσεων που συνάδει µε τη νοµολογία του 

∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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Στην κοινοτική γλωσσική τράπεζα δεδοµένων, η λέξη «penalty» µεταφράζεται ως εξής σε 

ορισµένες άλλες γλώσσες : 

 

στα ισπανικά, «sanciones», στα δανικά, «sanktioner», στα γερµανικά, «Sanktionen», στα ουγγρικά, 

«jogkövetkezmények», στα ιταλικά, «sanzioni», στα λετονικά, «sankcijas», στα λιθουανικά, 

«sankcijos», στα ολλανδικά, «sancties», στα πορτογαλικά, «sanções», στα σλοβακικά, «sankcie» 

και στα σουηδικά, «sanktioner». Αν σε αναθεωρηµένα αγγλικά κείµενα νοµοθετηµάτων, 

προηγουµένως είχε χρησιµοποιηθεί η λέξη «sanctions» και αργότερα αντικαθίσταται µε τη λέξη 

«penalties», δεν υπάρχει διαφορά ουσίας.» 

 

_________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 18.2.2005 
COM(2005) 58 τελικό 

2002/0132 (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 του Συµβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίµων που 

εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα 
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2002/0132 (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 του Συµβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίµων που 

εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2002) 328 τελικό – 2002/0132 COD): 

25 Ιουνίου 2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη 
ανάγνωση: 

15 Mαΐου 2003 

Ηµεροµηνία υποβολής της τροποποιηµένης πρότασης 
(COM(2003)371 τελικό – 2002/0132 COD): 

1 Ιουλίου 2003 

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 17.02. 2005 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κύριος στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να ολοκληρωθεί η οδηγία 
91/308/EΟΚ, η οποία καθιερώνει ένα σύστηµα επιτήρησης και ενηµέρωσης των 
νοµισµατικών συναλλαγών από τους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και τα 
πιστωτικά ιδρύµατα. Για το λόγο αυτό, η πρόταση αποσκοπεί στην εισαγωγή µιας 
εναρµονισµένης διαδικασίας ελέγχου και ενηµέρωσης για τις ευρείας κλίµακας 
κινήσεις των ρευστών διαθεσίµων εντός ή εκτός της Κοινότητας, και εξουσιοδοτεί 
τις εθνικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα διοικητικά µέτρα, προβλέποντας επίσης 
την υποχρέωση εκ µέρους των κρατών µελών για επιβολή κυρώσεων. 

Οι διατάξεις της πρότασης θα βοηθήσουν, εποµένως, στην πρόληψη της 
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας. 

3- ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Συµβούλιο των βασικών αρχών της 
πρότασης της. 
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3.2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΕ 
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη ορισµένες από τις τροποποιήσεις 
του Κοινοβουλίου συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων βασικών τροποποιήσεων: 

την τροποποίηση 2 σχετικά µε την προσθήκη του άρθρου 95 στη νοµική βάση· 

την τροποποίηση 13 που προτείνει ένα γενικό όρο για τα διάφορα είδη επιταγών" 
που καλύπτονται από την πρόταση· 

την τροποποίηση 15 που διασαφηνίζει τους ρόλους των διάφορων αρµόδιων αρχών. 

Το Συµβούλιο δεν έλαβε υπόψη όλες τις άλλες παρατηρήσεις και ιδίως τις εξής: 

τις τροποποιήσεις 1, 20, 21 και 23: για να διασφαλισθεί καλύτερη και ενιαία 
εφαρµογή των διαδικασιών ελέγχου των ρευστών διαθεσίµων, το Συµβούλιο και η 
Επιτροπή προτιµούν έκδοση κανονισµού και όχι οδηγίας, όπως προτείνει το ΕΚ. 

Τις τροποποιήσεις 3, 4 έως 8, 12, 14 και 18: για να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου 
και, ιδίως, για να υπάρξει ίση µεταχείριση των ατόµων που εισέρχονται ή εξέρχονται 
από την Κοινότητα µε µεγάλα ποσά ρευστών διαθεσίµων, το Συµβούλιο και η 
Επιτροπή προτιµούν µία ενιαία υποχρεωτική προσέγγιση αντί των τροποποιήσεων 
του ΕΚ όπου δίδεται στα κράτη µέλη η δυνατότητα να επιλέξουν είτε υποχρεωτική 
δήλωση είτε διαδικασία κοινοποίησης µετά από αίτηµα των αρµόδιων αρχών. 

Τροποποίηση 16: Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεν επιθυµούν τη διαβίβαση των 
δεδοµένων που λαµβάνονται µέσω της διαδικασίας δήλωσης ή κατά τη διάρκεια των 
ελέγχων σε µία κεντρική βάση δεδοµένων, την οποία διαχειρίζονται από κοινού τα 
κράτη µέλη και η EUROPOL. Tο τελωνειακό σύστηµα πληροφοριών (CIS), που 
προβλέπεται στους τίτλους V και VI του κανονισµού αριθ.515/97 (αµοιβαία 
συνδροµή) αποτελεί ισοδύναµο µέσο µε αυτό που προτείνει το ΕΚ. 

3.3 ΝΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Tο Συµβούλιο τροποποίησε πολλές διατάξεις. Οι κυριότερες είναι οι εξής: 

Το Συµβούλιο ζήτησε να έχει ο κανονισµός ως νοµική βάση εκτός από το άρθρο 135 
της Συνθήκης (τελωνειακή συνεργασία), που είχε προβλεφτεί αρχικά, και το άρθρο 
95 (εναρµόνιση των διατάξεων για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς) για να 
καταστεί σαφές ότι τα προβλεπόµενα ενιαία µέτρα για τους ελέγχους στα εξωτερικά 
σύνορα της Κοινότητας συµβάλλουν επίσης στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Η προσθήκη του άρθρου 95 ζητήθηκε επίσης από το ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. Η 
Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή. 

Η γεωγραφική αναφορά του πεδίου εφαρµογής τροποποιείται για να εναρµονιστεί µε 
αυτή της οδηγίας 91/308/EΟΚ. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή. 

Για να διασφαλιστούν αποτελεσµατικοί έλεγχοι και να περιοριστεί στο ελάχιστο η 
γραφειοκρατία, η δήλωση είναι υποχρεωτική αλλά µπορεί να υποβληθεί σε γραπτή, 
προφορική ή ηλεκτρονική µορφή. Το Συµβούλιο συµµερίζεται την ανησυχία του 
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Κοινοβουλίου για τον κίνδυνο δηµιουργίας µεγάλης γραφειοκρατίας από τη γενική 
υποχρέωση υποβολής γραπτής δήλωσης, αλλά προτίµησε ένα ενιαίο σύστηµα 
υποχρεωτικής δήλωσης (η ευελιξία ως προς τη µορφή υποβολής της δήλωσης θα 
ελαφρύνει το φόρτο εργασίας των διοικήσεων και των δηλούντων ). Η Επιτροπή 
υποστηρίζει ένα σύστηµα υποχρεωτικής δήλωσης και κρίνει την τροπολογία αυτή 
αποδεκτή. 

Όσον αφορά τις κυρώσεις σε περίπτωση µη δήλωσης, ο σχετικός κανόνας 
προσαρµόστηκε στο τυποποιηµένο κείµενο που χρησιµοποιείται σε άλλες νοµικές 
πράξεις (αποτελεσµατικός, αναλογικός και αποτρεπτικός χαρακτήρας των 
κυρώσεων). Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή. 

Κανένας χρονικός περιορισµός δεν ορίζεται όσον αφορά τη δυνατότητα κράτησης 
ρευστών διαθεσίµων σε περίπτωση µη δήλωσης. Η δυνατότητα αυτή καθώς και η 
διάρκεια της κράτησης των ρευστών διαθεσίµων καθορίζονται µε διοικητική 
απόφαση σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Η Επιτροπή κρίνει την τροπολογία 
αυτή αποδεκτή. 

Τέσσερα έτη µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού η Επιτροπή καλείται να 
υποβάλει έκθεση αξιολόγησης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο. Παρόµοιο αίτηµα 
υπέβαλε το Κοινοβούλιο στην υπ. αριθ.22 τροποποίησή του. Η Επιτροπή κρίνει την 
τροπολογία αυτή αποδεκτή. 

Το όριο για υποβολή υποχρεωτικής δήλωσης µειώθηκε από 15.000 ευρώ σε 10.000 
ευρώ. Tο ποσό αυτό διαφέρει από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, που 
προέβλεπε το ίδιο όριο µε εκείνο που καθοριζόταν στην οδηγία 91/308/EΟΚ. 
Ωστόσο, το Συµβούλιο θεώρησε ότι δικαιολογείται ένα χαµηλότερο όριο διότι οι 
διασυνοριακές κινήσεις ρευστών διαθεσίµων είναι ευκολότερο να γίνουν από τις 
µεταφορές χρηµάτων µέσω χρηµατοδοτικών οργανισµών και επειδή υπάρχει 
επιπλέον ο κίνδυνος χαµηλότερα ποσά ρευστών διαθεσίµων να χρησιµοποιούνται 
ειδικά για τη χρηµατοδότηση τροµοκρατικών δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή κρίνει 
την τροπολογία αυτή αποδεκτή. 

Για να καταπολεµηθεί πιο αποτελεσµατικά η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, τα κράτη µέλη δύνανται, 
σύµφωνα µε τη Συνθήκη, να συνεχίσουν να εφαρµόζουν εθνικούς ελέγχους στις 
ενδοκοινοτικές µετακινήσεις των ρευστών διαθεσίµων. Η Επιτροπή κρίνει την 
τροπολογία αυτή αποδεκτή. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση αποτελεί έναν αποδεκτό συµβιβασµό ακόµα και 
εάν δεν ελήφθησαν υπόψη όλες οι τροποποιήσεις του ΕΚ. 

Η Επιτροπή είναι, ωστόσο, πεπεισµένη ότι οι απόψεις του Συµβουλίου και του 
Κοινοβουλίου δεν απέχουν πολύ µεταξύ τους ώστε να επιτευχθεί συναίνεση στο 
εγγύς µέλλον, ειδικότερα λόγω του ενδιαφέροντος και από τις δύο πλευρές να 
βελτιωθούν οι έλεγχοι για να σταµατήσει η ροή κεφαλαίων προς τις τροµοκρατικές 
και εγκληµατικές οργανώσεις. 
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5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Η γενική δήλωση για τη χρησιµοποίηση του όρου "κυρώσεις" στα κοινοτικά νοµικά 
µέσα διασαφηνίζει ότι ο όρος αυτός χρησιµοποιείται στο κείµενο µε ουδέτερο τρόπο 
ώστε να καλύπτει επίσης τις διοικητικές, οικονοµικές και άλλου είδους κυρώσεις. Η 
Επιτροπή κρίνει την τροπολογία αυτή αποδεκτή. 




