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Vec: Rozhodnutie o nezaradení Ruska na zoznam vysokorizikových tretích krajín so 
strategickými nedostatkami v systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu

Komisia prijala 13. februára 2019 zoznam tretích krajín so „strategickými nedostatkami v rámcoch 
boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“1.

Vytvorenie tohto zoznamu je vítanou reakciou na viaceré škandály spojené s praním špinavých 
peňazí, ktoré sa týkajú európskych bánk. Napríklad spoločnosť Danske Bank bola na konci roka 2018 
obvinená z prania špinavých peňazí z Ruska vo výške viac ako 200 miliárd EUR2.

Podobne bol v roku 2014 odhalený systém tzv. práčovní, ktorým sa prostredníctvom celosvetovej 
siete podarilo z Ruska cez Moldavsko presunúť 20 miliárd USD3.

Rusko nie je uvedené medzi 23 krajinami na zozname Komisie. 

1. Prečo nebolo Rusko zahrnuté do zoznamu prijatého 13. februára 2019, ak sa vezme do 
úvahy, že do niekoľkých systémov prania špinavých peňazí vrátane vyššie uvedených sú 
zapojení vysokopostavení členovia ruskej vlády? 

2. Ruská federácia bola zaradená do zoznamu 54 „prioritných jurisdikcií“, ktoré sa skúmajú. Na 
základe akých kritérií sa Komisia nakoniec rozhodla nezaradiť Rusko do zoznamu 
vysokorizikových tretích krajín? Neobáva sa Komisia, že by sa jej rozhodnutie mohlo 
považovať za tichý súhlas s činnosťami Ruska v oblasti prania špinavých peňazí? 

3. Zohrali pri prijatí tohto rozhodnutia okrem akýchkoľvek objektívnych kritérií svoju úlohu aj 
politické hľadiská, a ak áno, aké? 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_en.htm.
2 https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d.
3 https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat.


