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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. .../2005 

(... gada ...) 

 

par kontroli attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu no tās 

 

 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. un 135. pantu, 

 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu1, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2, 

 

saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru3, 

 

                                                 
1  OV C 227 E, 24.9.2002., 574. lpp. 
2  OV 
3  Eiropas Parlamenta 2003. gada 15. maija Atzinums (OV C 67 E, 17.3.2004., 259. lpp.), 

Padomes .... gada ... Kopējā nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta) un Eiropas 
Parlamenta .... gada.... Nostāja ("Oficiālajā Vēstnesī" vēl nav publicēta). 
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tā kā 

 

(1) viens no Kopienas uzdevumiem ir veicināt saskanīgu, līdzsvarotu un noturīgu saimnieciskās 

darbības attīstību Kopienā, izveidojot kopējo tirgu un ekonomisko un monetāro savienību. 

Tālab iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta brīva personu, 

pakalpojumu, preču un kapitāla aprite; 

 

(2) nelikumīgi iegūto līdzekļu ieviešana finanšu sistēmā un to ieguldīšana pēc legalizēšanas kaitē 

pareizai un ilgtspējīgai ekonomikas attīstībai. Attiecīgi, Padomes Direktīva 91/308/EEK 

(1991. gada 10. jūnijs) par to, kā novērst finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanai1, ieviesa Kopienas mehānismu, lai novērstu līdzekļu legalizēšanu, 

pārraugot darījumus, kuros izmanto kredītiestādes un finanšu iestādes, kā arī dažu veidu 

profesionālās darbības. Tā kā pastāv iespējamība, ka minētā mehānisma piemērošana veicinās 

nelikumīgiem mērķiem domātas skaidras naudas pārvietošanu, Direktīva 91/308/EEK būtu 

jāpapildina ar kontroles sistēmu attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu 

no tās; 

 

                                                 
1 OV L 166, 28.6.1991., 77. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvu 2001/97/EK (OV L 344, 28.12.2001., 76. lpp.).  
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(3) pašlaik šādas kontroles sistēmas piemēro tikai dažās dalībvalstīs,  un tās darbojas saskaņā ar 

attiecīgo valstu tiesību aktiem. Atšķirības tiesību aktos kaitē iekšējā tirgus pareizai darbībai. 

Tādēļ būtu jāsaskaņo pamatelementi Kopienas līmenī, lai nodrošinātu vienāda līmeņa kontroli 

attiecībā uz skaidras naudas pārvietošanu, šķērsojot Kopienas robežas. Šādai saskaņošanai 

tomēr nevajadzētu ietekmēt iespēju dalībvalstīm, saskaņā ar spēkā esošajiem Līguma 

noteikumiem, piemērot savus kontroles mehānismus attiecībā uz skaidras naudas pārvietošanu 

Kopienas iekšienē; 

 

(4) būtu jāņem vērā arī papildu darbības, ko veic citos starptautiskos forumos, jo īpaši Finanšu 

darba grupā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā (FATF), kas izveidota 1989. gadā 

Parīzē, G-7 augstākā līmeņa sanāksmes laikā. FATF 2004. gada 22. oktobra IX īpašs 

ieteikums aicina valdības paredzēt pasākumus, lai atklātu skaidras naudas fizisku 

pārvietošanu, tostarp deklarēšanas sistēmu vai citus izpaušanas pienākumus; 

 

(5) tādēļ attiecībā uz skaidru naudu, ko ved persona, kura iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās, 

būtu jāievēro obligātas deklarēšanas princips. Šis princips ļautu muitas iestādēm ievākt 

informāciju par skaidras naudas pārvietošanu un, ja vajadzīgs, nodot šo informāciju citām 

iestādēm. Muitas iestādes darbojas uz Kopienas robežām, kur kontrole ir visefektīvākā, un 

dažas no tām ir uzkrājušas praktisku pieredzi šajā jomā. Būtu jāizmanto Padomes Regula 

(EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju 

palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu pareizu 

piemērošanu muitas un lauksaimniecības jomā1. Savstarpēja palīdzība nodrošinātu gan 

pareizu skaidras naudas kontroles piemērošanu, gan informācijas plūsmu, kas varētu palīdzēt 

sasniegt Direktīvas 91/308/EEK mērķus; 

                                                 
1 OV L 82, 22.03.1997., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 

(OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.). 
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(6) ņemot vērā to, ka deklarēšanas pienākums ir profilaktisks un preventīvs, deklarēšana būtu 

jāveic pirms iebraukšanas Kopienā vai izbraukšanas no tās. Tomēr, lai iestāžu darbība 

koncentrētos uz nozīmīgu skaidras naudas summu pārvietošanu, tikai EUR 10 000 vai lielāku 

summu pārvietošana būtu jādeklarē. Jāņem vērā, ka deklarēšanas pienākums attiecas uz 

fizisku personu, kas pārvadā skaidru naudu, neatkarīgi no tā, vai minētā persona ir naudas 

īpašnieks; 

 

(7) būtu jāizmanto vienots standarts informācijas sniegšanai. Tas ļaus kompetentajām iestādēm 

vieglāk apmainīties ar informāciju; 

 

(8) ir vēlams izstrādāt definīcijas, kas vajadzīgas šīs regulas vienādai interpretēšanai; 

 

(9) informācija, ko kompetentās iestādes savākušas saskaņā ar šo regulu, būtu jānodod iestādēm, 

kas minētas Direktīvas 91/308/EEK 6. panta 1. punktā; 

 

(10) ja ir pazīmes, ka skaidras naudas summas ir saistītas ar nelikumīgajām darbībām, kas saistās 

ar skaidras naudas pārvietošanu, kā minēts Direktīvā 91/308/EEK, informāciju, ko 

kompetentās iestādes ievākušas saskaņā ar šo regulu, var nodot citu dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm un/vai Komisijai. Līdzīgā kārtā būtu jāparedz, ka noteiktu 

informāciju nodod gadījumā, ja fakti liecina par skaidras naudas pārvietošanu, ja summas ir 

mazākas par šajā regulā noteikto robežlielumu; 
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(11) kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir pilnvaras, kas vajadzīgas, lai īstenotu efektīvu kontroli 

attiecībā uz skaidras naudas pārvietošanu; 

 

(12) kompetento iestāžu pilnvaras būtu jāpapildina ar dalībvalstu pienākumu paredzēt sankcijas. 

Sankcijas tomēr būtu jāpiemēro tikai tad, ja nav iesniegta deklarācija saskaņā ar šo regulu; 

 

(13) tā kā dalībvalstis nespēj pienācīgi sasniegt šīs regulas mērķi, un tādēļ, ņemot vērā iekšējā tirgū 

notiekošas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas transnacionālo mērogu, to var sasniegt 

labāk Kopienas līmeni, Kopiena var paredzēt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, 

kas paredzēts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes 

principu šī regula paredz tikai to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai; 

 

(14) šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartā, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 
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1. pants 

 

Mērķis 

 

1. Šī regula papildina Direktīvu 91/308/EEK attiecībā uz darījumiem, ko veic ar kredītiestāžu, 

finanšu iestāžu un dažu profesionālo darbību starpniecību, nosakot saskaņotus noteikumus par 

kontroli, ko kompetentas iestādes veic attiecībā uz skaidras naudas ievešanu Kopienā vai izvešanu 

no tās. 

 

2. Šī regula neskar attiecīgu valstu pasākumus par kontroli attiecībā uz skaidras naudas 

pārvietošanu Kopienas iekšienē, ja šādi pasākumi ir paredzēti saskaņā ar Līguma 58. pantu. 

2. pants 

 

Definīcijas 

 

Šajā regulā: 

 

1) "kompetentās iestādes" ir dalībvalstu muitas dienesti vai citas iestādes, ko dalībvalstis 

pilnvarojušas piemērot šo regulu; 
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2) "skaidra nauda" ir: 

 

a) apgrozāmi uzrādītāja instrumenti, tostarp monetārie uzrādītāja instrumenti, piemēram, 

ceļojuma čeki, apgrozāmi instrumenti (arī čeki, vekseļi un maksājuma uzdevumi), kas ir 

vai nu uzrādītāja instrumenti, indosēti bez ierobežojuma, izdoti fiktīvam saņēmējam vai 

citādi, tādā formā, ka īpašumtiesības uz instrumentu pāriet līdz ar tā nodošanu, vai 

neaizpildītie dokumenti (arī čeki, vekseļi un maksājuma uzdevumi), kas ir parakstīti, bet 

kuros nav norādīts saņēmējs; 

 

b) valūta (banknotes un monētas, kuras ir apritē kā maiņas līdzeklis). 

3. pants 

 

Deklarēšanas pienākums 

 

1. Jebkura fiziska persona, kas iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās un kurai ir skaidra nauda 

EUR 10 000 apmērā vai vairāk, saskaņā ar šo regulu deklarē šo summu tās dalībvalsts 

kompetentajām iestādēm, caur kuru minētā persona iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās. Pienākums 

deklarēt nav izpildīts, ja sniegtā informācija ir neprecīza vai nepilnīga. 
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2. Šā panta 1. punktā minētajā deklarācijā sniedz šādus datus: 

 

a) deklarētājs, tostarp tā pilns vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un 

valstspiederība; 

 

b) skaidras naudas īpašnieks; 

 

c) paredzētais skaidras naudas saņēmējs; 

 

d) skaidras naudas summa un veids;  

 

e) skaidras naudas izcelsme un paredzētais lietojums; 

 

f) transporta maršruts; 

 

g) transportlīdzeklis. 

 

3. Informāciju sniedz rakstiski, mutiski vai elektroniski, un sniegšanas veidu nosaka 1. punktā 

minētā dalībvalsts. Tomēr, ja deklarētājs pieprasa, viņš ir tiesīgs šo informāciju sniegt rakstiski. Ja 

iesniedz rakstisku deklarāciju, apliecinātu kopiju izsniedz deklarētājam pēc viņa pieprasījuma. 
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4. pants 

 

Kompetento iestāžu pilnvaras 

 

1. Lai pārbaudītu to, vai ir ievērots 3. pantā paredzētais deklarēšanas pienākums, kompetento 

iestāžu ierēdņi ir pilnvaroti, saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem, kontrolēt fiziskas personas, 

viņu bagāžu un transportlīdzekļus. 

 

2. Ja nav ievērots 3. pantā paredzētais deklarēšanas pienākums, skaidru naudu var aizturēt ar 

administratīvu lēmumu saskaņā ar attiecīgas valsts tiesību aktiem. 

 

 

5. pants 

 

Informācijas reģistrācija un apstrāde 

 

1. Informāciju, ko iegūst saskaņā ar 3. pantu un/vai 4. pantu, reģistrē un apstrādā 3. panta 

1. punktā minētās dalībvalsts kompetentās iestādes, un tā ir pieejama minētās dalībvalsts iestādēm, 

kas norādītas Direktīvas 91/308/EEK 6. panta 1. punktā. 
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2. Ja 4. pantā paredzētie kontroles pasākumi liecina, ka fiziska persona iebrauc Kopienā vai 

izbrauc no tās ar skaidras naudas summām, kas ir mazākas par 3. pantā noteikto robežlielumu, un ja 

pazīmes liecina par nelikumīgām darbībām, kas saistītas ar skaidras naudas pārvietošanu, kā minēts 

Direktīvā 91/308/EEK, šo informāciju, minētās personas pilnu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, 

dzimšanas vietu un valstspiederību , kā arī datus par izmantoto transportlīdzekli 3. panta 1. punktā 

minētās dalībvalsts kompetentās iestādes var reģistrēt, apstrādāt un darīt pieejamu minētās 

dalībvalsts iestādēm, kas norādītas Direktīvas 91/308/EEK 6. panta 1. punktā. 

6. pants 

 

Informācijas apmaiņa 

 
1. Ja ir pazīmes, ka skaidras naudas summas ir saistītas ar nelikumīgajām darbībām, kas saistās 

ar skaidras naudas pārvietošanu, kā minēts Direktīvā 91/308/EEK, informāciju, kas iegūta  no 3. 

pantā paredzētās deklarācijas vai 4. pantā paredzētajiem kontroles pasākumiem, var nosūtīt citu 

dalībvalstu kompetentajām iestādēm. 

 

Regulu (EK) Nr. 515/97 piemēro mutatis mutandis. 

 

2. Ja ir pazīmes, ka skaidras naudas summas ir iegūtas krāpšanā vai kādā citā nelikumīgā 

darbībā, kas nelabvēlīgi ietekmē Kopienas finanšu intereses, informāciju nosūta arī Komisijai. 
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7. pants 

 

Informācijas apmaiņa ar trešām valstīm 

 

Saskaņā ar savstarpējas administratīvās palīdzības sistēmu informāciju, kas iegūta saskaņā ar šo 

regulu, dalībvalstis vai Komisija var nodot trešām valstīm, ja tam piekrīt kompetentās iestādes, kas 

to ieguvušas saskaņā ar 3. pantu un/vai 4. pantu, un ja ir ievēroti attiecīgie valstu un Kopienas 

noteikumi par personas datu nodošanu trešām valstīm. Dalībvalstis informē Komisiju par šādu 

informācijas apmaiņu, ja tas ir īpaši būtiski saistībā ar šīs regulas piemērošanu. 

8. pants 

 

Sankcijas 

 

1. Katra dalībvalsts paredz sankcijas, ko piemērot par 3. pantā paredzētā deklarēšanas 

pienākuma nepildīšanu. Sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām. 

 

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai, vēlākais …* par sankcijām, ko tās piemēro par 3. pantā 

paredzētā deklarēšanas pienākuma nepildīšanu. 

 

                                                 
*  18 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās.  
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9. pants 

 

Novērtējums 

 
Četrus gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 

ziņojumu par tās piemērošanu. 
10. pants 

 

Spēkā stāšanās  

 

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī".  

 

To piemēro no .............*. 

 

 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

 

Briselē, 

 

 Eiropas Parlamenta vārdā Padomes vārdā — 

 priekšsēdētājs priekšsēdētājs 

 

     

 

 

                                                 
*  18 mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās.  
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I. IEVADS 

 

2002. gada 25. jūnijā Komisija iesniedza Padomei ziņojumu par skaidras naudas pārrobežu 

aprites kontroli līdz ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā, 

pamatojoties uz Līguma 135. pantu, izmantot sadarbību muitas jomā, lai novērstu nelikumīgi 

iegūtas naudas legalizēšanu.1.  

 

Eiropas Parlaments 2003. gada 15. maijā iesniedza atzinumu pirmā lasījumā 2, veicot 

priekšlikumā 23 grozījumus. 

 

Komisija 2003. gada 3. jūlijā iesniedza Padomei grozītu priekšlikumu par iepriekš minēto 

tematu3. 

 

2005. gada 17. februārī Padome pieņēma kopējo nostāju saskaņā ar Līguma 251. panta 2. 

punktu. 

 

II. MĒRĶIS 

 

Priekšlikuma mērķis ir ieviest prasību fiziskām personām pie ES ārējām robežām deklarēt 

skaidras naudas aprīti, ja tās apjoms pārsniedz noteiktu summu.  Priekšlikums tiecas arī 

pastiprināt skaidras naudas aprites kontroli pie robežām, kā arī uzlabot informācijas apmaiņu 

starp attiecīgām iestādēm. 

                                                 
1 dok. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823  

- COM(2002) 328 galīgā redakcija 
2 dok. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37 
3 dok. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948 
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III. KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

1. Vispārīgi noteikumi 

 

Padomes kopējās nostājas mērķis ir saskaņā ar Komisijas priekšlikumu ieviest 

saskaņotu skaidras naudas aprites kontroli pie robežām, tādējādi papildinot Direktīvu 

91/308/EEK4 un nodrošinot pareizu iekšējā tirgus darbību, likvidējot pastāvošās 

atšķirības attiecīgo valstu tiesību aktos. 

 

2. Sīks Padomes nostājas izklāsts 

 

Padome ir pieņēmusi šādu nostāju par Eiropas Parlamenta ierosinātajiem grozījumiem: 

 

a) Juridiskais pamatojums 

 

 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta atzinumu (2. grozījums) Padome priekšlikumam 

pievienojusi 95. pantu kā juridisko pamatojumu. Padome atzīst, ka galvenajam 

regulas projektā vajadzētu būt nevis nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanas 

novēršanai (kam būtu vajadzīgs cits juridisks pamatojums), bet gan ieviest 

saskaņotu skaidras naudas aprites kontroli pie robežām, kam atbilstošu juridisko 

pamatojumu nodrošina Līguma 95. pants, kas regulē dalībvalstu likumu, tiesību 

aktu un administratīvo noteikumu tuvināšanu saistībā ar iekšējā tirgus darbību. 

 

                                                 
4 Padomes 1991. gada 10. jūnija Direktīva 91/308/EEK par to, kā novērst finanšu sistēmas 

izmantošanu nelikumīgi iegūtas naudas legalizēšanai (naudas mazgāšanai). 
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b) Pārveidošana par direktīvu 

 

 Padome nevarēja pieņemt EP grozījumus, kas saistīti ar priekšlikuma 

pārveidošanu par direktīvu (1., 8., 9., 18., 20., 21., 22., 23. grozījums), uzskatot, 

ka pietiekama saskaņošana relatīvi īsā laikā ir panākama vienīgi ar regulu, kas ir 

vispārpiemērojama, uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās 

dalībvalstīs. 

 

c) Obligāta deklarācija 

 

 Kopējā nostājā Padome atbalstīja Komisijas priekšlikumu par obligātu deklarāciju 

sistēmu. Padome neatbalstīja domu atļaut dalībvalstīm izvēlēties deklarāciju vai 

citādu izziņošanas sistēmu, ko ierosināja Eiropas Parlaments (2., 3., 4., 5., 6., 7., 

8., 12., 14., 18., 19. grozījums). Izvēle starp divām sistēmām būtu pretrunā 

ierosināto pasākumu vienādai piemērošanai visā Kopienā. Tomēr Padome ieviesa 

zināmu elastību, atstājot dalībvalstīm izvēli ieviest rakstiskas, mutiskas vai 

elektroniskas deklarācijas. Tādējādi Padome piekrita svītrot priekšlikuma 

pielikumā iekļauto deklarācijas veidlapu un iekļaut nosacījumus informācijai, kas 

jāietver rakstiskās, mutiskās vai elektroniskās deklarācijas (skatīt arī punktu 3.b)). 

 

d) Deklarējamais robežlielums 

 

 Padome izvēlējās robežlielumu 10 000 euro, kas ir zemāks par Komisijas 

priekšlikumā un Eiropas Parlamenta atzinumā paredzēto robežlielumu (3., 7. 

grozījums). Zemāks robežlielums liecina par to, ka patlaban daudzu dalībvalstu 

tiesību akti paredz ievērojami mazākus robežlielumus un ka sākotnēji ierosinātais 

apjoms (15 000 euro) tajās dalībvalstīs ievērojami mazinātu kontroles intensitāti. 
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 Mazāks robežlielums arī dod skaidru starptautiska mēroga norādi par Padomes 

apņēmību veikt pasākumus skaidras naudas aprites kontrolei, ieviest visā Kopienā 

stingru un vienādu robežlielumu, ko ir viegli īstenot un kas būtu skaidri saprotams 

ceļotājiem, kas iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās. 

 

e) Kompetentu iestāžu pilnvaras 

  

 Attiecībā uz kompetentu iestāžu pilnvarām Padome piekrita ar Eiropas 

Parlamentam (10. un 17. grozījums), ka šis noteikums būtu jāiekļauj citā 

kontekstā, un tāpēc pārcēla to uz pantu, kas seko tieši pēc noteikuma par 

pienākumu deklarēt. Attiecībā uz šā noteikuma saturu, Padome uzskatīja, ka 

pilnvaru piešķiršana attiecīgu valstu iestādēm būtu jāveic saskaņā ar attiecīgo 

valstu tiesību aktos ietvertajiem nosacījumiem. Turklāt valstu iestādēm būtu 

jāpiešķir pilnvaras kontrolēt transportlīdzekļus, lai pārbaudītu, kā tiek pildīts 

pienākums deklarēt. Tomēr Padome nepaturēja trīs dienu maksimālo termiņu 

skaidras naudas aizturēšanai, kā paredzēts priekšlikumā un ko atbalstīta 11. 

grozījums, uzskatot, ka tāds laika ierobežojums nedotu iestādēm pietiekamu 

manevrētspēju kontrolei un vēlākai izmeklēšanai, lai noteiktu, vai konkrētā 

gadījumā ir jāsāk kriminālprocess.  

 

f) "Skaidras naudas" definīcija 

 

 Finanšu darba grupa nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā (FATF) 2004. 

gada 22. oktobrī pieņēma īpašo IX ieteikumu par skaidras naudas pārvadātājiem. 

Ieteikumā, par ko panākta vienošanās starptautiskā līmenī, iekļauta "skaidras 

naudas" definīcija, ko Padome iekļāvusi šajā regulas projektā, lai nodrošinātu pēc 

iespējas lielāku noteikumu saskaņotību Kopienas un starptautiskā līmenī. Kā 

ieteikts 13. grozījumā, teksts izvērš skaidras naudas definīciju, lai ietvertu plašāku 

čeku klāstu, nekā sākotnēji ierosināts.  
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g) Informācijas apmaiņa 

 

 Padome skaidrāk formulēja un pārkārtoja noteikumus par informācijas apmaiņu 

starp iestādēm (15. grozījums): 

 

- Pirmkārt, ir precizēts, ka no deklarācijām vai kontrolēm iegūto informāciju 

reģistrē un apstrādā kompetentas dalībvalsts iestādes un tajā pašā dalībvalstī 

tā jādara pieejama Finansiālās izlūkošanas vienībai (FIU); pēdējais punkts 

skaidri iekļauts arī īpašajā FATF IX ieteikumā. Ja personas iebrauc Kopienā 

vai izbrauc no tās, vedot līdzi mazāk par 10 000 euro, taču pastāv 

nelikumīgu darbību pazīmes, kompetentās iestādes var reģistrēt un apstrādāt 

konkrētu informāciju par attiecīgo personu vienā dalībvalstī un iesniegt šo 

informāciju šīs dalībvalsts FIU. 

 

- Otrkārt, dalībvalstis var veikt savstarpēju apmaiņu ar informāciju, kas iegūta 

no deklarācijām vai kontrolē. Informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm 

Padomes Regulu 1997. gada 13. marta (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu 

pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas 

sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu 

piemērošanu, piemēro mutatis mutandis. 

 

- Visbeidzot, var apmainīties ar informāciju arī ar trešām valstīm saskaņā ar 

savstarpējās administratīvās palīdzības nolīgumiem. Tomēr informācijas 

paziņošana ir atkarīga no tās iestādes piekrišanas, kas to savākusi, kā arī no 

personas datu aizsardzības noteikumiem. Komisijai ziņo par tādu 

informācijas apmaiņu, jo īpaši, ja tā konkrēti attiecas uz šīs regulas 

īstenošanu. 
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h) Apvienota datubāze 

 

 Padome nepieņēma domu par iegūtās informācijas pārsūtīšanu uz dalībvalstu 

kopīgi pārvaldītu un Eiropas Policijas biroja (Europol)  uzturētu datubāzi (16. 

grozījums). Padome atzina, ka tāds noteikums neatbilstu regulas projekta 

juridiskajam pamatojumam. 

 

i) Komisijas ziņojums 

 

 Kopējā nostājā Padome pieņēma domu, kas atspoguļota 22. grozījumā, un ieviesa 

noteikumu, kas paredz, ka četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisijai 

jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. 

 

3. Jauni Padomes ieviesti elementi 

 
Papildus punktiem, par ko Eiropas Parlaments sniedzis atzinumu un par kuriem 

Padomes kopējā nostāja izklāstīta iepriekš, Padome priekšlikumā iekļāva šādus jaunus 

elementus: 

 

a) Regulas piemērošanas joma 

 
 Skaidras naudas kontroli Kopienas iekšienē drīkst izvērst, ja tādi pasākumi ir 

saskaņā ar Līgumu.  

 

 Padome arī mainīja regulas ģeogrāfiskās piemērošanas jomu, uzskatot, ka, lai 

ceļotājiem nodrošinātu pārskatāmību un lai atvieglotu kompetentām iestādēm 

piemērot regulu, skaidras naudas aprites kontrole būtu jāveic, kad fiziska persona 

iebrauc Kopienā vai izbrauc no tās. Tāds risinājums arī nodrošinātu Direktīvas 

91/308/EEK un šī direktīvas projekta paralēlu ģeogrāfisku piemērošanu. 
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b) Deklarācijas forma 

 

 Padome nepieņēma vienoto deklarācijas veidlapu, ko ierosinājusi Komisija. Tās 

vietā Padome atzina par labāku konkretizēt deklarācijā sniedzamos datus. Tas 

darīts, lai, ievācot informāciju no ceļotājiem, mazinātu kompetento iestāžu 

administratīvo noslodzi līdz stingri noteiktam minimumam, reizē nodrošinot 

informācijas minimumu par skaidras naudas aprīti, kurš pēc tam ir pieejams 

apmaiņai ar citām iestādēm. 

 

c) Rakstiskas deklarācijas kopija 

 

 Ja deklarētājs iesniedz rakstisku deklarāciju, Padome iekļāvusi noteikumu, kas 

nodrošina, ka deklarētājam pēc lūguma ir tiesības saņemt apstiprinātu deklarācijas 

kopiju. 

 

d) Sankcijas 

 

 Padome vienkāršoja noteikumu par sodiem, pielīdzinot to līdzīgiem noteikumiem 

salīdzināmos normatīvos aktos5. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāievieš iedarbīgi, 

preventīvi un proporcionāli sodi par pārkāpumiem, neievērojot pienākumu 

deklarēt skaidras naudas apriti, šķērsojot Kopienas ārējās robežas. Padome 

pieņēma 19. grozījumu par laika termiņa pagarināšanu, lai iesniegtu Komisijai 

paziņojumu par piemērojamiem sodiem. Tā noteica 18 mēnešu termiņu pēc šīs 

regulas stāšanās spēkā. 

 

                                                 
5 Salīdzināt, piem., ar 18.pantu Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulā (EK) Nr. 1383/2003 par 

muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas 
intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas 
šādas tiesības. 
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IV. SECINĀJUMS 

 
 Padomes kopējā nostāja atbalsta ierosinātās regulas mērķi ieviest saskaņotu skaidras naudas 

aprites kontroli pie robežām un stiprināt kompetentu iestāžu sadarbību. Tā kā pastāv iespēja, 

ka pastiprināta kontrole finanšu jomā pēc Direktīvas 91/308/EEK pieņemšanas var paplašināt 

skaidras naudas apriti nelikumīgos nolūkos, Kopiena uzsver apņēmību apkarot problēmu, ko 

rada nelikumīga skaidras naudas aprite, ieviešot pienākumu fiziskām personām pie Kopienas 

robežām deklarēt skaidras naudas apriti, ja pārsniegts robežlielums 10 000 euro, izvairoties no 

iespējami negatīvas ietekmes uz iekšējā tirgus darbību, saskaņoti piemērojot šos regulas 

pasākumu visā Kopienā. 
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STATEMENT TO BE ENTERED IN THE COUNCIL MINUTES 
 

Statement by the Council on the use of the word “penalties” in the English version of legal 
instruments of the European Community 
 

"In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal 

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not relate 

specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial sanctions, 

as well as other types of sanctions. When Member States are obliged under a Community act to 

introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of sanction in conformity with 

the case law of the ECJ.  
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In the Community language Data Base, the following translations are made of the word “penalty” in 

some other languages: 

 

in Spanish, “sanciones”, in Danish, “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian, 

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Latvian, “sankcijas“, in Lithuanian, “sankcijos”, in 

Dutch, “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in Slovak, “sankcie”, and in Swedish, “sanktioner”. 

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously been 

used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a substantive 

difference." 

 

___________ 
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KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par 
kontroli skaidras naudas ievešanai un izvešanai no Kopienas 
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2002/0132 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM 
 

atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 
 

par 

Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par 
kontroli skaidras naudas ievešanai un izvešanai no Kopienas 

1- PRIEKŠVĒSTURE 

Datums, kad priekšlikumu nosūtīts EP un Padomei(dokuments 
KOM(2002) 328 galīgais – 2002/0132 COD): 

2002. gada 25. jūnijs 

Datums, kad Eiropas Parlaments sniedzis atzinumu pirmajā 
lasījumā: 

2003. gada 15. maijs 

Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums (KOM(2003)371 – 
C52002/0132): 

2003. gada 1. jūlijs 

Datums, kad tika pieņemta kopēja nostāja: 17.02.2005.  

2- KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Komisijas priekšlikuma galvenais mērķis ir papildināt Direktīvu 91/308/EEK, ar ko 
izveidota pārraudzības un informācijas sistēma naudas darījumiem finanšu un 
kredītiestādēs. Šī iemesla dēļ priekšlikuma mērķis ir ieviest saskaņotu kontroles un 
informācijas procedūru attiecībā uz lielām skaidras naudas summām, kas tiek 
ievestas Kopienā un izvestas no tās, un pilnvarot valstu iestādes veikt piemērotas 
administratīvas darbības, jo īpaši paredzot dalībvalstu pienākumu noteikt sodus.  

Priekšlikumā ietvertie noteikumi palīdzēs novērst naudas atmazgāšanu un terorisma 
finansēšanu. 

3- KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1 VISPĀRĒJAS PIEZĪMES 

Komisija atzinīgi novērtē to, ka Padome ir piekritusi Komisijas priekšlikuma 
galvenajiem principiem.  
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3.2 PARLAMENTA PIRMAJĀ LASĪJUMĀ IEROSINĀTO GROZĪJUMU ANALĪZE 

Padomes kopējā nostājā ir iekļauti vairāki Parlamenta izdarītie grozījumi, tostarp 
galvenie grozījumi ir šādi: 

2. grozījums par 95. panta pievienošanu juridiskajam pamatam 

13. grozījums, kas papildina priekšlikumā minēto “čeku” veidus 

15. grozījums, kas precizē attiecīgo kompetento iestāžu lomu 

Padome nepieņēma pārējos grozījumus, jo īpaši tā nepieņēma šādus grozījumus: 

1., 20., 21., un 23. grozījums: nolūkā nodrošināt efektīvāku un vienveidīgāku 
skaidras naudas kontroles procedūru piemērošanu, Padome un Komisija uzskata, ka 
labāk ir pieņemt regulu, nevis direktīvu, kā to ierosina EP; 

3., 4.-8., 12., 14., un 18. grozījums: lai nodrošinātu juridisko drošību un jo īpaši 
vienādu attieksmi pret personām, kas ierodas Kopienā vai pamet to ar lielām naudas 
summām, Padome un Komisija dod priekšroku vienotai saistošai pieejai pretēji EP 
grozījumiem, kur dalībvalstīm piedāvā iespēju izmantot vai nu obligātu deklarēšanu, 
vai arī sistēmu, kas balstās uz informācijas sniegšanu pēc kompetento iestāžu 
pieprasījuma; 

16. grozījums: Padome un Komisija neatbalsta deklarēšanas procedūrā un vai 
kontroles darbību laikā iegūtās informācijas pārsūtīšanu uz centrālo datu bāzi, ko 
kopīgi uztur dalībvalstis un EUROPOL. Muitas informācijas sistēma (MIS), kas 
paredzēta Regulas 515/97 (savstarpējā palīdzība) V un VI daļā, uzskatāma par 
ekvivalentu instrumentu EP ierosinātajam. 

3.3 JAUNI NOTEIKUMI, KO IEROSINĀJUSI PADOME 

Padome grozīja vairākus noteikumus. Galvenie grozījumi ir šādi. 

Padome pieprasīja, lai regulu juridiski pamatotu ne tikai Līguma 135. pants (muitas 
sadarbība), kā sākotnēji bija paredzēts, bet arī 95. pants (iekšējā tirgus nosacījumu 
saskaņošana), lai būtu skaidri noteikts, ka paredzētie vienotie pasākumi Kopienas 
ārējo robežu kontrolei veicina arī iekšējā tirgus darbību. Arī EP pirmajā lasījumā 
ierosināja 95. panta pievienošanu. Komisija to var akceptēt. 

Piemērojuma jomas ģeogrāfiskās robežas ir grozītas tā, lai tās atbilstu Direktīvā 
91/308/EEK minētajām. Komisija to var akceptēt. 

Lai nodrošinātu efektīgu kontroli ar minimālu birokrātiju, deklarācija ir obligāta, taču 
to iespējams sniegt rakstiskā, mutiskā vai elektroniskā formā. Padome piekrīt 
Parlamenta bažām, ka vispārēja prasība iesniegt rakstisku deklarāciju varētu būt 
birokrātisks apgrūtinājums, taču dod priekšroku vienotai sistēmai, kas balstās uz 
obligātu deklarēšanas prasību (mazinot tās radīto apgrūtinājumu administratīvajām 
iestādēm un deklarētājiem ar elastīgumu attiecībā uz formu, kādā tiek pieprasīta 
deklarācija). Komisija atbalsta obligātas deklarēšanas sistēmu, un šis grozījums tai ir 
pieņemams.  
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Attiecībā uz sodiem par deklarācijas nesniegšanu attiecīgais noteikums ir saskaņots 
ar citos tiesību aktos lietoto standarta tekstu (soda efektivitāte, proporcionalitāte un 
preventīvais raksturs). Komisija to atbalsta. 

Nav noteikta laika ierobežojuma naudas aizturēšanai deklarācijas neiesniegšanas 
gadījumā. Pilnvaras attiecībā uz skaidras naudas aizturēšanu un skaidras naudas 
aizturēšanas periods tiek noteikts saskaņā ar valsts likumdošanu. Komisija to var 
akceptēt. 

Komisijai ir jāiesniedz novērtējuma ziņojums EP un Padomei pēc četriem gadiem no 
šīs regulas stāšanās spēkā. Līdzīgu pieprasījumu Parlaments ir izdarījis savā 
22. grozījumā. Komisija to var akceptēt. 

Minimālā summa deklarācijas iesniegšanai tika pazemināta no EUR 15 000 līdz 
EUR 10 000. Tas atšķiras no Komisijas sākotnējā priekšlikuma, kur minimālā 
summa bija identiska Direktīvā 91/308/EEK noteiktajai. Tomēr Padome uzskatīja, ka 
zemāka minimālā summa ir attaisnota, jo pārrobežu skaidras naudas kustība ir 
vieglāk īstenojama nekā naudas pārskaitījumi ar finanšu institūciju palīdzību, un 
pastāv risks, ka mazākas skaidras summas tiek izmantotas tieši teroristu darbību 
finansēšanai. Komisija to var akceptēt. 

Lai naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana tiktu apkarota efektīvāk, tiek 
norādīts, ka dalībvalstis saskaņā ar Līgumu var turpināt piemērot valsts pasākumus 
Kopienas iekšējās skaidras naudas kustības kontrolei. Komisija to var akceptēt.  

4. SLĒDZIENS 

Komisija uzskata, ka kopējā nostāja ir pieņemams kompromiss pat tad, ja tajā nav 
ietverti visi EP ierosinātie grozījumi. 

Komisija tomēr ir pārliecināta, ka Padomes un Parlamenta viedokļi ir pietiekami tuvi, 
lai būtu iespējams panākt saskaņotu nostāju tuvākajā nākotnē, jo īpaši ņemot vērā to, 
ka visas puses ir ieinteresētas, lai tiktu uzlabotas kontroles nolūkā apturēt naudas 
līdzekļu plūsmu, kas sekmē teroristu un noziedzīgu organizāciju darbības. 

5. PADOMES PAZIŅOJUMS PROTOKOLAM 

Pārskatot vārda „sodi” lietošanu Kopienas tiesību aktos, ir skaidrs, ka vārdu „sodi” 
tekstā lieto neitrālā nozīmē, iekļaujot tajā administratīvos, finanšu un cita veida 
sodus. Komisija to var akceptēt. 




