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GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un 
iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lai uzlabotu drošību dalībvalstīs un 
visā Savienībā, ir jāuzlabo finanšu 
izlūkošanas vienību un publisko iestāžu, 
kuras ir atbildīgas par smagu noziegumu 
novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu, piekļuve informācijai, lai 
tās varētu labāk veikt finanšu izmeklēšanu 
un lai uzlabotu to savstarpējo sadarbību.

(2) Lai uzlabotu drošību un 
kriminālvajāšanu par finanšu 
noziegumiem dalībvalstīs un visā 
Savienībā, ir jāuzlabo finanšu izlūkošanas 
vienību un publisko iestāžu, kuras ir 
atbildīgas par smagu noziegumu 
novēršanu, atklāšanu, izmeklēšanu vai 
kriminālvajāšanu, piekļuve informācijai, lai 
tās varētu labāk veikt finanšu izmeklēšanu 
un lai uzlabotu to savstarpējo sadarbību.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Dalībvalstīm ir pienākums 
sadarboties patiesi, lojāli un ātri, kā 
paredz Līguma par Eiropas Savienību 4. 
panta 3. punkts.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ciktāl nodokļu iestādēm un 
pretkorupcijas aģentūrām saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir kompetence noziedzīgu 
nodarījumu novēršanā, atklāšanā, 

(9) Ciktāl nodokļu iestādēm un 
pretkorupcijas aģentūrām saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem ir kompetence noziedzīgu 
nodarījumu novēršanā, atklāšanā, 
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izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā, arī tās ir
jāuzskata par iestādēm, kuras var noteikt 
šīs direktīvas mērķiem. Šai direktīvai nav
jāaptver administratīvā izmeklēšana.

izmeklēšanā vai kriminālvajāšanā, arī tās 
būtu jāuzskata par iestādēm, kuras var 
noteikt šīs direktīvas mērķiem. Šai 
direktīvai nebūtu jāaptver administratīvā 
izmeklēšana, izņemot tās, ko veic finanšu 
izlūkošanas vienības nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanas un terorisma 
finansēšanas novēršanā, atklāšanā un 
efektīvā apkarošanā.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Direktīva (ES) 2015/849 ir būtiski 
uzlabojusi Savienības juridisko 
regulējumu, kas nosaka finanšu 
izlūkošanas vienību darbību un sadarbību. 
Finanšu izlūkošanas vienību pilnvarās 
ietilpst tiesības piekļūt finanšu, 
administratīvajai un tiesībaizsardzības 
informācijai, kas tām nepieciešama, lai 
apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, saistītos predikatīvos 
nodarījumus un teroristu finansēšanu. 
Tomēr Savienības tiesībās nav paredzēti 
visi konkrētie rīki un mehānismi, kuriem ir 
jābūt finanšu izlūkošanas vienību rīcībā, lai 
tās varētu piekļūt šai informācijai un 
izpildīt savus uzdevumus. Tā kā 
dalībvalstis joprojām ir pilnībā atbildīgas 
par finanšu izlūkošanas vienību 
izveidošanu un to organizatoriskās 
struktūras noteikšanu, dažādām finanšu 
izlūkošanas vienībām ir dažāda līmeņa 
piekļuve regulatīvajām datubāzēm un tā 
rezultātā informācijas apmaiņa starp 
tiesībaizsardzības vai prokuratūras 
dienestiem un finanšu izlūkošanas 
vienībām ir nepietiekama.

(12) Direktīva (ES) 2015/849 ir būtiski 
uzlabojusi Savienības juridisko 
regulējumu, kas nosaka finanšu 
izlūkošanas vienību darbību un sadarbību; 
šo vienību juridiskais statuss dalībvalstīs 
ir dažāds — tās var būt administratīvas 
iestādes, tiesībaizsardzības iestādes vai 
hibrīdiestādes. Finanšu izlūkošanas 
vienību pilnvarās ietilpst tiesības piekļūt
finanšu, administratīvajai un 
tiesībaizsardzības informācijai, kas tām 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu un
apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, saistītos predikatīvos 
nodarījumus un teroristu finansēšanu. 
Tomēr Savienības tiesībās nav paredzēti 
visi konkrētie rīki un mehānismi, kuriem ir 
jābūt finanšu izlūkošanas vienību rīcībā, lai 
tās varētu piekļūt šai informācijai un 
izpildīt savus uzdevumus. Tā kā 
dalībvalstis joprojām ir pilnībā atbildīgas 
par finanšu izlūkošanas vienību 
izveidošanu un to organizatoriskās 
struktūras noteikšanu, dažādām finanšu 
izlūkošanas vienībām ir dažāda līmeņa 
piekļuve regulatīvajām datubāzēm un tā 
rezultātā informācijas apmaiņa starp 
tiesībaizsardzības vai prokuratūras 
dienestiem un finanšu izlūkošanas 
vienībām ir nepietiekama.
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Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Taču šīs direktīvas noteikumi 
neskar finanšu izlūkošanas vienību 
darbības neatkarību un patstāvību 
atbilstoši Direktīvai (ES) 2015/849, un 
tiem būtu jāatbilst minētajai direktīvai, 
proti, finanšu izlūkošanas vienībām 
joprojām jābūt pilnvarām un spējām brīvi 
pildīt savus uzdevumus, tostarp pieņemt 
patstāvīgus lēmumus analizēt, pieprasīt 
un izplatīt konkrētu informāciju.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Direktīvā arī ir jānosaka skaidri 
definēts tiesiskais regulējums, lai finanšu 
izlūkošanas vienības varētu pieprasīt 
attiecīgos datus, kurus glabā noteiktās 
kompetentās iestādes, lai tās varētu efektīvi 
novērst un apkarot nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju, saistītos predikatīvos 
nodarījumus un teroristu finansēšanu.

(14) Direktīvā būtu arī jānosaka skaidri 
definēts tiesiskais regulējums, lai finanšu 
izlūkošanas vienības varētu pieprasīt 
attiecīgos datus, kurus glabā noteiktās 
kompetentās iestādes, lai tās varētu efektīvi 
novērst, atklāt un apkarot nelikumīgi 
iegūtu līdzekļu legalizāciju, saistītos 
predikatīvos nodarījumus un teroristu 
finansēšanu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai efektīvāk novērstu un apkarotu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
saistītos predikatīvos nodarījumus un 

(16) Lai efektīvāk novērstu un apkarotu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
saistītos predikatīvos nodarījumus un 
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terorisma finansēšanu, kā arī lai stiprinātu 
finanšu izlūkošanas vienības kā finanšu 
informācijas un analīzes sniedzēja lomu, 
tai ir jābūt pilnvarotai apmainīties ar 
informāciju un analīzi, kas jau ir tās rīcībā 
vai ko pēc citas finanšu izlūkošanas 
vienības vai kompetentās iestādes 
pieprasījuma tās dalībvalstī var iegūt no 
atbildīgajiem subjektiem. Šai apmaiņai nav
jākavē finanšu izlūkošanas vienības aktīvā 
loma analīzes izplatīšanā citām finanšu 
izlūkošanas vienībām, ja šī analīze atklāj 
tādus faktus, rīcību vai aizdomas par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
teroristu finansēšanu, par kuriem ir tieši 
ieinteresētas citas finanšu izlūkošanas 
vienības. Finanšu analīze ietver operatīvo 
analīzi, kas ir vērsta uz individuāliem 
gadījumiem un konkrētiem mērķiem vai uz 
pienācīgi atlasītu informāciju atkarībā no 
saņemto informācijas atspoguļojumu veida 
un daudzuma un plānotā informācijas 
lietojuma pēc tās izplatīšanas, kā arī 
stratēģisko analīzi, kurā uzmanība 
pievērsta nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un teroristu finansēšanas 
tendencēm un modeļiem. Tomēr šai 
direktīvai nav jāskar finanšu izlūkošanas 
vienību organizatoriskais statuss un 
uzdevumi, kas tām piešķirti ar dalībvalstu 
tiesību aktiem.

terorisma finansēšanu, kā arī lai stiprinātu 
finanšu izlūkošanas vienības kā finanšu 
informācijas un analīzes sniedzēja lomu, 
tai vajadzētu būt pilnvarotai apmainīties ar 
informāciju un analīzi, kas jau ir tās rīcībā 
vai ko pēc citas finanšu izlūkošanas 
vienības vai kompetentās iestādes 
pieprasījuma tās dalībvalstī var iegūt no 
atbildīgajiem subjektiem. Šai apmaiņai 
nebūtu jākavē finanšu izlūkošanas vienības 
aktīvā loma analīzes izplatīšanā citām 
finanšu izlūkošanas vienībām, ja šī analīze 
atklāj tādus faktus, rīcību vai aizdomas par 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
teroristu finansēšanu, par kuriem ir tieši 
ieinteresētas citas finanšu izlūkošanas 
vienības. Finanšu analīze ietver operatīvo 
analīzi, kas ir vērsta uz individuāliem 
gadījumiem un konkrētiem mērķiem vai uz 
pienācīgi atlasītu informāciju atkarībā no 
saņemto informācijas atspoguļojumu veida 
un daudzuma un plānotā informācijas 
lietojuma pēc tās izplatīšanas, kā arī 
stratēģisko analīzi, kurā uzmanība 
pievērsta nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas un teroristu finansēšanas 
tendencēm un modeļiem. Finanšu 
izlūkošanas vienībām būtu jāsaņem 
atsauksmes par sniegtās informācijas un 
analīzes izmantošanu. Tomēr šai direktīvai 
nebūtu jāskar finanšu izlūkošanas vienību 
organizatoriskais statuss un uzdevumi, kas 
tām piešķirti ar dalībvalstu tiesību aktiem. 
Konkrētāk, FIU nebūtu jāuzliek 
pienākums pildīt informācijas 
pieprasījumus, ja ir objektīvi iemesli 
pieņemt, ka šādas informācijas sniegšana 
negatīvi ietekmētu notiekošo izmeklēšanu 
vai analīzi, vai — izņēmuma apstākļos —
ja informācijas atklāšana būtu 
acīmredzami nesamērīga ar fiziskas vai 
juridiskas personas likumīgām interesēm 
vai neatbilstīga nolūkam, kādā tā ir 
pieprasīta. Atteikšanās pildīt citas finanšu 
izlūkošanas vienības vai attiecīgās 
dalībvalsts kompetentās iestādes 
informācijas pieprasījumu vienmēr būtu 
pienācīgi jāpaskaidro.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai uzlabotu uzticēšanos un 
sadarbību starp FIU un kompetentajām 
iestādēm, kā arī padarītu efektīvāku cīņu 
pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju un smagiem noziedzīgiem 
nodarījumiem, ir būtiski FIU nodrošināt 
ar kompetento iestāžu atsauksmēm par 
sniegtās finanšu informācijas 
izmantojumu ar šādu informāciju saistītās 
izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas 
rezultātiem. Tāpēc dalībvalstīm būtu 
jāparedz kompetentajām iestādēm prasība 
regulāri sniegt atsauksmes finanšu 
izlūkošanas vienībai un jāievieš piemēroti 
šādas informācijas apmaiņas un 
pēckontroles mehānismi.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Noteiktajām kompetentajām 
iestādēm būtu jādod pilnvaras dalīties 
informācijā vai analīzēs, kas jau ir to 
rīcībā vai ko var iegūt pēc pieprasījuma 
finanšu izlūkošanas vienībai, ar citas 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm pēc 
konkrēta pieprasījuma un katrā gadījumā 
atsevišķi, ja šāda informācija vai analīze 
ir nepieciešama nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācijas, saistīto predikatīvo 
nodarījumu un teroristu finansēšanas 
novēršanai un apkarošanai.

Grozījums Nr. 10
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Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Lai nodrošinātu ātru, efektīvu un 
saskaņotu sadarbību, ir jānosaka termiņi 
finanšu izlūkošanas vienību savstarpējai 
apmaiņai ar informāciju. Dalīšanās ar 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
atrisinātu pārrobežu lietas un izmeklēšanas, 
ir jāveic tikpat ātri un prioritāri kā līdzīgas 
iekšzemes lietas gadījumā. Lai nodrošinātu 
to, ka dalīšanās ar informāciju ir efektīva 
un notiek savlaicīgi vai ka tiek ievēroti 
procesuālie ierobežojumi, ir jānosaka 
konkrēti termiņi. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos ir jānosaka īsāki termiņi, ja 
pieprasījumi ir saistīti ar konkrētiem 
smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, 
piemēram, teroristiskiem noziedzīgiem 
nodarījumiem un tādiem noziedzīgiem 
norādījumiem, kas saistīti ar teroristu 
grupu vai darbībām atbilstīgi Savienības 
tiesību aktos paredzētajam.

(17) Lai nodrošinātu ātru, efektīvu un 
saskaņotu sadarbību, ir jānosaka termiņi 
finanšu izlūkošanas vienību savstarpējai 
apmaiņai ar informāciju. Dalīšanās ar 
informāciju, kas nepieciešama, lai 
atrisinātu pārrobežu lietas un izmeklēšanas, 
būtu jāveic tikpat ātri un prioritāri kā 
līdzīgas iekšzemes lietas gadījumā. Lai 
nodrošinātu to, ka dalīšanās ar informāciju 
ir efektīva un notiek savlaicīgi vai ka tiek 
ievēroti procesuālie ierobežojumi, un lai 
saskaņotu informācijas apmaiņas praksi 
Savienības FIU vidū, būtu jānosaka 
konkrēti termiņi. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos būtu jānosaka īsāki termiņi, ja 
pieprasījumi ir saistīti ar konkrētiem 
smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, 
piemēram, teroristiskiem noziedzīgiem 
nodarījumiem un tādiem noziedzīgiem
norādījumiem, kas saistīti ar teroristu 
grupu vai darbībām atbilstīgi Savienības 
tiesību aktos paredzētajam.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Informācijas apmaiņai starp finanšu 
izlūkošanas vienībām ir jānotiek, 
izmantojot drošu informācijas apmaiņas 
kārtību, jo īpaši decentralizēto 
datortīklu — ES finanšu izlūkošanas 
vienību tīklu (“FIU.net”), kuru kopš 
2016. gada 1. janvāra pārvalda Eiropols, 
vai tā pēcteci, un FIU.net nodrošinātos 
paņēmienus.

(18) Informācijas apmaiņai starp finanšu 
izlūkošanas vienībām būtu jānotiek, 
izmantojot drošo un decentralizēto 
elektronisko sakaru tīklu — ES finanšu 
izlūkošanas vienību tīklu (“FIU.net”), kuru 
kopš 2016. gada 1. janvāra pārvalda 
Eiropols, vai tā pēcteci, un FIU.net 
nodrošinātos paņēmienus.
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Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Ņemot vērā to finanšu datu 
sensitivitāti, kuri ir jāanalizē finanšu 
izlūkošanas vienībām, un nepieciešamos 
datu aizsardzības pasākumus, šajā direktīvā 
konkrēti ir jānosaka, kāda veida un apjoma 
informācijas apmaiņa var notikt starp 
finanšu izlūkošanas vienībām un ar 
noteiktajām kompetentajām iestādēm. Ar 
šo direktīvu nav jāizmaina pašreiz noteiktie 
datu vākšanas paņēmieni.

(19) Ņemot vērā to finanšu datu 
sensitivitāti, kuri ir jāanalizē finanšu 
izlūkošanas vienībām, un nepieciešamos 
datu aizsardzības pasākumus, šajā direktīvā 
konkrēti būtu jānosaka, kāda veida un 
apjoma informācijas apmaiņa var notikt 
starp finanšu izlūkošanas vienībām un ar 
noteiktajām kompetentajām iestādēm. 
Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai 
nolemt paplašināt finanšu informācijas 
un bankas kontu informācijas, ar ko var 
apmainīties finanšu izlūkošanas vienības 
un noteiktās kompetentās iestādes, 
apjomu. Tās var arī atvieglot kompetento 
iestāžu piekļuvi finanšu informācijai un 
informācijai par bankas kontiem tādu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanas, 
atklāšanas, izmeklēšanas vai 
kriminālvajāšanas vajadzībām, kas nav 
smagi noziedzīgi nodarījumi. Ar šo 
direktīvu nebūtu jāizmaina pašreiz 
noteiktie datu vākšanas paņēmieni un 
nebūtu jāatkāpjas no pastāvošajiem 
Savienības datu aizsardzības tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Eiropols sniedz atbalstu dalībvalstu 
pārrobežu izmeklēšanām par 
transnacionālu noziedzīgu organizāciju 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
darbībām saskaņā ar tā īpašo kompetenci 
un uzdevumiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/79416 4. pantā. Saskaņā ar Regulu 

(20) Eiropols sniedz atbalstu dalībvalstu 
pārrobežu izmeklēšanām par 
transnacionālu noziedzīgu organizāciju 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 
darbībām saskaņā ar tā īpašo kompetenci 
un uzdevumiem, kas noteikti Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 
2016/79416 4. pantā. Šajā kontekstā 
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(ES) 2016/794 Eiropola valsts vienības ir 
sadarbības koordinācijas struktūra starp 
Eiropolu un dalībvalstu iestādēm, kuru 
kompetencē ir noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšana. Lai sniegtu Eiropolam 
informāciju, kas tam nepieciešama tā 
pienākumu veikšanai, dalībvalstīm ir
jānodrošina, ka to finanšu izlūkošanas 
vienības sniedz atbildes uz finanšu 
informācijas un finanšu analīzes 
pieprasījumiem, kurus iesniedzis Eiropols 
ar attiecīgās Eiropola valsts vienības 
starpniecību. Dalībvalstīm arī ir
jānodrošina, ka to Eiropola valsts vienības 
sniedz atbildes uz Eiropola pieprasījumiem 
par informāciju attiecībā uz bankas 
kontiem. Eiropola pieprasījumiem ir jābūt 
pienācīgi pamatotiem. Tie ir jāveic katrā 
gadījumā atsevišķi, nepārsniedzot Eiropola 
pienākumu robežas un tā uzdevumu 
izpildes ietvaros.

Eiropolam ir pienākums sniegt 
dalībvalstīm visu informāciju un informēt 
par visām saiknēm starp noziedzīgiem 
nodarījumiem, kas uz tām attiecas.
Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/794 Eiropola 
valsts vienības ir sadarbības koordinācijas 
struktūra starp Eiropolu un dalībvalstu 
iestādēm, kuru kompetencē ir noziedzīgu 
nodarījumu izmeklēšana. Lai sniegtu 
Eiropolam informāciju, kas tam 
nepieciešama tā pienākumu veikšanai, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to 
finanšu izlūkošanas vienības sniedz ātras 
un pēc iespējas labas atbildes uz finanšu 
informācijas un finanšu analīzes 
pieprasījumiem, kurus iesniedzis Eiropols 
ar attiecīgās Eiropola valsts vienības 
starpniecību. Dalībvalstīm būtu arī
jānodrošina, ka to Eiropola valsts vienības 
sniedz atbildes uz Eiropola pieprasījumiem 
par informāciju attiecībā uz bankas 
kontiem. Eiropola pieprasījumiem ir jābūt 
pienācīgi pamatotiem. Tie ir jāveic katrā 
gadījumā atsevišķi, nepārsniedzot Eiropola 
pienākumu robežas un tā uzdevumu 
izpildes ietvaros.

__________________ __________________

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par 
Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un 
ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 
2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 
2009/936/TI un 2009/968/TI, OV L 135, 
24.5.2016., 53. lpp.

16 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par 
Eiropas Savienības Aģentūru 
tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un 
ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 
2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 
2009/936/TI un 2009/968/TI, OV L 135, 
24.5.2016., 53. lpp.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Lai uzlabotu pārrobežu sadarbību, 
Eiropolam būtu jāizveido īpaša nodaļa, 
kas atbalstītu un koordinētu sadarbību un 
informācijas apmaiņu starp finanšu 
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izlūkošanas vienībām. Šai nodaļai būtu 
jādod pilnvaras palīdzēt finanšu 
izlūkošanas vienībām kopīgā pārrobežu 
lietu analīzē, sagatavot savas analīzes un 
koordinēt finanšu izlūkošanas vienību 
darbu dalībvalstīs pārrobežu lietās, kad 
vien nepieciešams nolūkā novērst un 
apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, saistītos predikatīvos 
nodarījumus un teroristu finansēšanu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Lai panāktu nepieciešamo 
līdzsvaru starp efektivitāti un augstu datu 
aizsardzības līmeni, dalībvalstīm ir
jānodrošina, ka tādas sensitīvas finanšu 
informācijas apstrāde, kas varētu atklāt 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, veselības stāvokli, seksuālo 
dzīvi vai seksuālo orientāciju, ir atļauta 
tikai tiktāl, cik tas ir noteikti vajadzīgs un ir 
būtiski konkrētajā izmeklēšanā.

(22) Lai panāktu augstu datu 
aizsardzības līmeni, dalībvalstīm būtu
jānodrošina, ka tādas sensitīvas finanšu 
informācijas apstrāde, kas varētu atklāt 
personas rasi vai etnisko izcelsmi, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai 
filozofisko pārliecību, dalību 
arodbiedrībās, veselības stāvokli, seksuālo 
dzīvi vai seksuālo orientāciju, ir atļauta 
tikai tiktāl, cik tas ir noteikti vajadzīgs un ir 
būtiski konkrētajā izmeklēšanā, kā arī 
atbilst Direktīvai (ES) 2016/680.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Saskaņā ar šo direktīvu iegūtos 
personas datus kompetentās iestādes 
apstrādā tikai tad, ja tas ir vajadzīgs un ir 
proporcionāli saistībā ar smaga nozieguma 
novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu vai ar 
to saistīto kriminālvajāšanu.

(25) Saskaņā ar šo direktīvu iegūtos 
personas datus kompetentās iestādes 
vajadzētu apstrādāt tikai tad, ja tas ir 
vajadzīgs un ir proporcionāli saistībā ar 
smaga nozieguma novēršanu, atklāšanu un 
izmeklēšanu vai ar to saistīto 
kriminālvajāšanu un atbilst Direktīvai 
(ES) 2016/680.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Lai pārvarētu pašreizējās 
problēmas sadarbībā starp atsevišķo 
valstu FIU, būtu jāizveido Eiropas līmeņa 
FIU, kas koordinētu, sniegtu palīdzību un 
atbalstītu dalībvalstu FIU pārrobežu 
lietās. Tas būtu arī īpaši lietderīgi 
integrēta ES finanšu tirgus izveidei un 
iekšējā tirgū palīdzētu efektīvāk apkarot 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un 
teroristu finansēšanu. Dalībvalstu FIU arī 
turpmāk būtu galvenā atbildība par 
ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem 
saņemšanu, to analizēšanu un 
informācijas nodošanu valsts 
kompetentajai iestādei. ES FIU varētu 
sniegt atbalstu šīm dalībvalstīm, jo īpaši 
informācijas apmaiņai paredzētās 
tehniskās infrastruktūras uzturēšanā un 
pilnveidošanā un pārrobežu gadījumu 
kopīgas analīzes un stratēģiskās analīzes 
veikšanā, un koordinēt dalībvalstu FIU 
darbības pārrobežu gadījumos.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Komisija ziņo par šīs direktīvas 
īstenošanu pēc trim gadiem no tās 
transponēšanas dienas, kā arī turpmāk ik 
pēc trim gadiem. Saskaņā ar Iestāžu 
nolīguma par labāku likumdošanas procesu 
19 22. un 23. pantu Komisijai arī ir jāveic 
šīs direktīvas izvērtējums, balstoties uz 
īpašā uzraudzības kārtībā apkopotu 
informāciju, lai izvērtētu šīs direktīvas 
faktisko ietekmi un nepieciešamību pēc 
turpmākas rīcības.

(28) Komisijai par šīs direktīvas 
īstenošanu būtu jāziņo pēc trim gadiem no 
tās transponēšanas dienas, kā arī turpmāk 
ik pēc trim gadiem. Ziņojumā būtu 
jāiekļauj arī novērtējums par to, vai būtu 
jānodrošina diagonālā sadarbība starp 
finanšu izlūkošanas vienībām un 
kompetentajām iestādēm dažādās 
dalībvalstīs, un par to, vai būtu jāsaskaņo 
finanšu izlūkošanas vienību 
organizatoriskais statuss un loma valsts 
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tiesību aktos. Saskaņā ar Iestāžu nolīguma 
par labāku likumdošanas procesu19 22. un 
23. pantu Komisijai būtu arī jāveic šīs 
direktīvas izvērtējums, balstoties uz īpašā 
uzraudzības kārtībā apkopotu informāciju, 
lai izvērtētu šīs direktīvas faktisko ietekmi 
un nepieciešamību pēc turpmākas rīcības.

_________________ _________________

19 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums 
starp Eiropas Parlamentu, Eiropas 
Savienības Padomi un Eiropas Komisiju 
par labāku likumdošanas procesu 
(OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.). 

19 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums 
starp Eiropas Parlamentu, Eiropas 
Savienības Padomi un Eiropas Komisiju 
par labāku likumdošanas procesu 
(OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.).

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar šo direktīvu nosaka pasākumus, 
lai atvieglotu kompetento iestāžu piekļuvi 
finanšu informācijai un informācijai par 
bankas kontiem smagu noziegumu 
novēršanas, atklāšanas, izmeklēšanas vai 
kriminālvajāšanas vajadzībām. Tajā arī 
paredz pasākumus, lai atvieglotu finanšu 
izlūkošanas vienību piekļuvi 
tiesībaizsardzības informācijai un 
atvieglotu sadarbību starp finanšu 
izlūkošanas vienībām.

1. Ar šo direktīvu nosaka pasākumus, 
lai atvieglotu kompetento iestāžu piekļuvi 
finanšu informācijai un informācijai par 
bankas kontiem un tās izmantošanu smagu 
noziegumu novēršanas, atklāšanas, 
izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas 
vajadzībām. Tajā arī paredz pasākumus, lai 
atvieglotu finanšu izlūkošanas vienību 
piekļuvi tiesībaizsardzības informācijai un 
atvieglotu sadarbību starp finanšu 
izlūkošanas vienībām, ja šāda informācija 
ir nepieciešama nolūkā novērst, atklāt un 
apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, saistītos predikatīvos 
nodarījumus un teroristu finansēšanu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) kompetento iestāžu pilnvaras 
savstarpēji apmainīties ar informāciju vai 

(b) pastāvošie kanāli informācijas 
apmaiņai starp kompetentajām iestādēm
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iegūt informāciju no atbildīgajiem 
subjektiem saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem vai dalībvalstu tiesību aktiem.

vai to pilnvaras iegūt informāciju no 
atbildīgajiem subjektiem saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem vai dalībvalstu 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – g punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) “informācija par bankas kontiem” ir 
šāda centralizētajos bankas kontu reģistros 
ietvertā informācija:

(g) “informācija par bankas kontiem” ir 
šāda centralizētajos bankas kontu reģistros 
ietvertā informācija par bankas un 
maksājumu kontiem un glabāšanas 
seifiem:

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – k punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) “finanšu analīze” ir operatīvā un 
stratēģiskā analīze, ko veic finanšu 
izlūkošanas vienības, lai pildītu savus 
uzdevumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 
2015/849;

(k) “finanšu analīze” ir rezultāti, kurus 
devusi operatīvā un stratēģiskā analīze, ko 
veic finanšu izlūkošanas vienības, lai 
pildītu savus uzdevumus saskaņā ar 
Direktīvu (ES) 2015/849;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – la punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) "kompetentā iestāde" ir a) jebkura 
publiska iestāde, kuras kompetencē ir 
novērst, izmeklēt, atklāt noziedzīgus 
nodarījumus vai saukt pie atbildības par 
tiem, vai izpildīt kriminālsodus, tostarp 
pasargāt no draudiem sabiedriskajai 
drošībai un tos novērst, vai b) jebkura cita 
struktūra vai vienība, kam dalībvalsts 
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tiesībās uzticēts īstenot publisku varu un 
publiskas pilnvaras ar mērķi novērst, 
izmeklēt, atklāt noziedzīgus nodarījumus 
vai saukt pie atbildības par tiem, vai 
izpildīt kriminālsodus, tostarp pasargāt no 
draudiem sabiedriskajai drošībai un tos 
novērst.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts no savām 
iestādēm, kuru kompetencē ir noziedzīgu 
nodarījumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana vai kriminālvajāšana, nosaka 
kompetentās iestādes, kas ir pilnvarotas 
piekļūt tādiem valstu centralizētajiem 
bankas kontu reģistriem un veikt 
meklēšanu tajos, kurus dalībvalstis ir 
izveidojušas saskaņā ar Direktīvas (ES) 
2015/849 32.a pantu. To vidū ir Eiropola 
valsts vienības un līdzekļu atguves 
dienesti.

1. Katra dalībvalsts no savām 
iestādēm, kuru kompetencē ir noziedzīgu 
nodarījumu novēršana, atklāšana, 
izmeklēšana vai kriminālvajāšana, nosaka 
kompetentās iestādes, kas ir pilnvarotas 
piekļūt tādiem valstu centralizētajiem 
bankas kontu reģistriem un veikt 
meklēšanu tajos, kurus dalībvalstis ir 
izveidojušas saskaņā ar Direktīvas (ES) 
2015/849 32.a pantu. To vidū ir vismaz 
Eiropola valsts vienības un līdzekļu 
atguves dienesti.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Katra dalībvalsts no to valsts 
iestāžu vidus, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
konstatēšana, izmeklēšana vai 
kriminālvajāšana, nosaka kompetentās 
iestādes, kas ir pilnvarotas pieprasīt un 
saņemt finanšu informāciju vai finanšu 
analīzi no finanšu izlūkošanas vienības. To 
vidū ir Eiropola valsts vienības.

2. Katra dalībvalsts no to valsts 
iestāžu vidus, kuru kompetencē ir 
noziedzīgu nodarījumu novēršana, 
konstatēšana, izmeklēšana vai 
kriminālvajāšana, nosaka kompetentās 
iestādes, kas ir pilnvarotas pieprasīt un 
saņemt finanšu informāciju vai finanšu 
analīzi no finanšu izlūkošanas vienības. To 
vidū ir vismaz Eiropola valsts vienības.
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā [sešus 
mēnešus no transponēšanas dienas] paziņo 
Komisijai tās noteiktās kompetentās 
iestādes saskaņā ar 1. un 2. punktu, kā arī 
paziņo Komisijai par jebkuriem 
grozījumiem attiecībā uz tām. Komisija 
paziņojumus un visus to grozījumus 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

3. Katra dalībvalsts ne vēlāk kā [sešus 
mēnešus no transponēšanas dienas] paziņo 
Komisijai tās noteiktās kompetentās 
iestādes saskaņā ar 1. un 2. punktu, kā arī 
paziņo Komisijai par jebkuriem 
grozījumiem attiecībā uz tām. Komisija 
paziņojumus un visus to grozījumus 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī, kā arī tieši paziņo dalībvalstu 
noteiktajām kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar 3. panta 1. punktu noteiktās kompetentās 
iestādes ir tiesīgas tieši un nekavējoties 
piekļūt informācijai par bankas kontiem un 
veikt meklējumus tajā, ja tas ir vajadzīgs 
tām noteikto pienākumu izpildei nolūkā 
novērst, atklāt un izmeklēt smagu 
noziedzīgu nodarījumu vai saukt pie 
atbildības par to vai sniegt atbalstu 
izmeklēšanai attiecībā uz smagu 
noziedzīgu nodarījumu, tostarp ar šādu 
izmeklēšanu saistīto aktīvu noteikšanai, 
meklēšanai un iesaldēšanai.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar 3. panta 1. punktu noteiktās kompetentās 
iestādes ir tiesīgas tieši un nekavējoties 
piekļūt informācijai par bankas kontiem un 
veikt meklējumus tajā, ja tas ir vajadzīgs 
tām noteikto pienākumu izpildei nolūkā 
novērst, atklāt un izmeklēt smagu 
noziedzīgu nodarījumu vai saukt pie 
atbildības par to vai sniegt atbalstu 
izmeklēšanai attiecībā uz smagu 
noziedzīgu nodarījumu, tostarp ar šādu 
izmeklēšanu saistīto aktīvu noteikšanai, 
meklēšanai un iesaldēšanai. Uzskatāms, ka 
piekļuve notikusi tieši un nekavējoties arī 
tad, ja dalībvalstu iestādes, kas uztur 
centralizētos bankas kontu reģistrus, 
informāciju par bankas kontiem 
kompetentajām iestādēm nosūta ātri, 
izmantojot automātisku mehānismu, ar 
nosacījumu, ka pieprasītos datus vai 
sniedzamo informāciju neskar nekādas 
starpniekiestādes.



AD\1170295LV.docx 17/29 PE628.491v02-00

LV

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt, ka šīs direktīvas prasību izpildei var izmantot pastāvošas 
un AMLD V atbilstošas datubāzes.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kompetentās iestādes saskaņā ar šo 
direktīvu nevar piekļūt tādai papildu 
informācijai un veikt meklējumus tajā, 
kuru dalībvalstis var uzskatīt par būtisku 
un kura var būt ietverta centralizētos 
bankas kontu reģistros saskaņā ar
Direktīvas 2018/XX/ES 32.a panta 
4. punktu.

2. Kompetentās iestādes saskaņā ar šo 
direktīvu nevar piekļūt tādai papildu 
informācijai un veikt meklējumus tajā, 
kuru dalībvalstis var uzskatīt par būtisku 
un kura var būt ietverta centralizētos 
bankas kontu reģistros, balstoties uz
Direktīvas 2018/XX/ES 32.a panta 
4. punktu.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka 
dalībvalstu noteikto kompetento iestāžu 
personāls ievēro augstus profesionālos 
konfidencialitātes un datu aizsardzības 
standartus.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ievērojot valstu procesuālos 
aizsardzības pasākumus, katra dalībvalsts 
nodrošina, ka tās valsts finanšu izlūkošanas 
vienībai ir pienākums atbildēt uz tās 
noteikto 3. panta 2. punktā minēto 

1. Ievērojot valstu procesuālos 
aizsardzības pasākumus, katra dalībvalsts 
nodrošina, ka tās valsts finanšu izlūkošanas 
vienībai ir pienākums atbildēt uz noteikto 
3. panta 2. punktā minēto kompetento 
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kompetento iestāžu veiktajiem finanšu 
informācijas vai finanšu analīzes 
pieprasījumiem, ja šāda finanšu 
informācija vai finanšu analīze katrā 
gadījumā atsevišķi ir nepieciešama smagu 
noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai, izmeklēšanai vai 
kriminālvajāšanai saistībā ar tiem.

iestāžu veiktajiem finanšu informācijas vai 
finanšu analīzes pieprasījumiem, ja šāda 
finanšu informācija vai finanšu analīze 
katrā gadījumā atsevišķi ir nepieciešama 
smagu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, 
atklāšanai, izmeklēšanai vai 
kriminālvajāšanai saistībā ar tiem.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir objektīvi iemesli uzskatīt, ka 
šādas informācijas sniegšana 
acīmredzami negatīvi ietekmētu notiekošo 
izmeklēšanu vai analīzi, vai — izņēmuma 
apstākļos — ja informācijas izpaušana 
būtu acīmredzami nesamērīga ar fiziskas 
vai juridiskas personas likumīgām 
interesēm vai neatbilstīga nolūkam, kādā 
tā ir pieprasīta, finanšu izlūkošanas 
vienībām nav pienākuma izpildīt 
informācijas pieprasījumu. Atteikumus 
pienācīgi izskaidro, norādot iemeslus.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Dalībvalstis prasa, lai 3. panta 
2. punktā minētās kompetentās iestādes 
informētu finanšu izlūkošanas vienības 
par saskaņā ar šo pantu sniegtās 
informācijas izmantojumu un par uz 
minētās informācijas pamata veiktās 
izmeklēšanas vai pārbaužu rezultātiem. 
Dalībvalstis ievieš piemērotus 
mehānismus, kas finanšu izlūkošanas 
vienībām un 3. panta 2. punktā 
minētajām kompetentajām iestādēm ļauj 
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ātri un droši apmainīties ar informāciju 
un pēckontroles rezultātiem attiecībā uz 
izmeklēšanām un kriminālvajāšanu.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot valsts procesuālās garantijas, 
katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
noteiktajām valsts kompetentajām iestādēm 
ir pienākums atbildēt uz valsts finanšu 
izlūkošanas vienības tiesībaizsardzības 
informācijas pieprasījumiem, katru 
gadījumu izskatot atsevišķi, ja informācija 
ir nepieciešama nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas, saistīto predikatīvo 
nodarījumu un terorisma finansēšanas 
novēršanai un apkarošanai.

Ievērojot valsts procesuālās garantijas, 
katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
noteiktajām valsts kompetentajām iestādēm 
ir pienākums laikus atbildēt uz valsts 
finanšu izlūkošanas vienības 
tiesībaizsardzības informācijas 
pieprasījumiem, katru gadījumu izskatot 
atsevišķi, ja informācija ir nepieciešama 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, 
saistīto predikatīvo nodarījumu un 
terorisma finansēšanas novēršanai, 
atklāšanai un apkarošanai.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
finanšu izlūkošanas vienība var apmainīties 
ar finanšu informāciju vai finanšu analīzi 
ar jebkuru finanšu izlūkošanas vienību 
Savienībā, ja šī finanšu informācija vai 
finanšu analīze ir nepieciešama, lai 
novērstu vai apkarotu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju, saistītos predikatīvos 
nodarījumus un teroristu finansēšanu.

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
finanšu izlūkošanas vienība var bez maksas 
apmainīties ar finanšu informāciju vai 
finanšu analīzi ar jebkuru finanšu 
izlūkošanas vienību Savienībā, ja šī finanšu 
informācija vai finanšu analīze ir 
nepieciešama, lai novērstu, atklātu vai 
apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizāciju, saistītos predikatīvos 
nodarījumus un teroristu finansēšanu.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Atteikties apmainīties ar finanšu 
informāciju finanšu izlūkošanas vienība 
var tikai izņēmuma apstākļos, ja apmaiņa 
acīmredzami nebūtu saskaņā ar valsts 
tiesību aktu pamatprincipiem, 
acīmredzami būtu ārpus šīs direktīvas 
noteikumu piemērošanas jomas, varētu 
radīt traucējumus kriminālizmeklēšanā 
vai būtu acīmredzami nesamērīga ar 
fiziskas vai juridiskas personas 
leģitīmajām interesēm. Minētos 
izņēmumus nosaka tā, lai tiktu novērsta 
analīzes nolūkos veiktas brīvas 
informācijas apmaiņas nepamatota 
ierobežošana. Atteikumus pienācīgi 
izskaidro.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
finanšu izlūkošanas vienībai saskaņā ar 
1. punktu tiek pieprasīts veikt finanšu 
informācijas vai finanšu analīzes apmaiņu, 
tā to veic, cik vien ātri iespējams, bet ne 
vēlāk kā trijās dienās pēc pieprasījuma 
saņemšanas. Ārkārtējos, pienācīgi 
pamatotos gadījumos šo termiņu var 
pagarināt par ne vairāk kā desmit dienām.

2. Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja 
finanšu izlūkošanas vienībai saskaņā ar 
1. punktu tiek pieprasīts veikt finanšu 
informācijas vai finanšu analīzes apmaiņu, 
tā to veic, cik vien ātri iespējams, bet ne 
vēlāk kā trijās dienās pēc pieprasījuma 
saņemšanas. Ārkārtējos, pienācīgi 
pamatotos gadījumos šo termiņu var 
pagarināt par ne vairāk kā desmit dienām. 
Tādus pašus termiņus piemēro arī 
9. panta 1.a punktā minēto atteikumu 
pienācīgu izskaidrojumu nosūtīšanai.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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4. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar šo pantu veiktu pieprasījumu un atbildi 
uz to nosūta, izmantojot īpašu drošu 
elektronisko sakaru tīklu — ES finanšu 
izlūkošanas vienību tīklu vai tā pēcteci. 
Minētajam tīklam ir jāgarantē droša saziņa, 
kā arī ir jāspēj sniegt rakstisku 
apliecinājumu tā, lai varētu pārliecināties 
par tā autentiskumu. Ja ES finanšu 
izlūkošanas vienību tīklam ir tehniskas 
problēmas, finanšu informāciju vai finanšu 
analīzi nosūta, izmantojot citus piemērotus 
līdzekļus, kas nodrošina augstu datu 
drošības līmeni.

4. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar šo pantu veiktu pieprasījumu un atbildi 
uz to nosūta, izmantojot īpašu drošu 
elektronisko sakaru tīklu — ES finanšu 
izlūkošanas vienību tīklu vai tā pēcteci. 
Minētajam tīklam ir jāgarantē droša saziņa, 
kā arī ir jāspēj sniegt rakstisku 
apliecinājumu tā, lai varētu pārliecināties 
par tā autentiskumu. Ja ES finanšu 
izlūkošanas vienību tīklam ir tehniskas 
problēmas, finanšu informāciju vai finanšu 
analīzi nosūta, izmantojot citus piemērotus 
līdzekļus, kas nodrošina tikpat augstu datu 
drošības līmeni, kā arī spēj sniegt 
rakstisku apliecinājumu tā, lai varētu 
pārliecināties par tā autentiskumu.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants

Informācijas apmaiņa starp 
kompetentajām iestādēm dažādās 

dalībvalstīs

1. Ievērojot valsts procesuālos 
aizsardzības pasākumus, katra dalībvalsts 
nodrošina, ka tās noteiktās kompetentās 
iestādes, kuras paredzētas 3. panta 
1. punktā, pēc pieprasījuma un katrā 
gadījumā atsevišķi var apmainīties ar 
informāciju, kas iegūta, piekļūstot 
dalībvalstu centralizētajiem bankas kontu 
reģistriem, kurus dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 
32.a pantu, ja šāda informācija par 
bankas kontiem ir nepieciešama, lai 
novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizāciju, saistītos predikatīvos 
nodarījumus un teroristu finansēšanu.

2. Ievērojot valsts procesuālos 
aizsardzības pasākumus, katra dalībvalsts 
nodrošina, ka tās noteiktās kompetentās 
iestādes, kuras paredzētas 3. panta 
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2. punktā, pēc citas dalībvalsts noteiktās 
kompetentās iestādes pieprasījuma un 
katrā gadījumā atsevišķi var apmainīties 
ar finanšu informāciju vai finanšu 
analīzi, kas pieprasīta no dalībvalsts 
finanšu izlūkošanas vienības, ja šāda 
finanšu informācija vai finanšu analīze ir 
nepieciešama, lai novērstu un apkarotu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
saistītos predikatīvos nodarījumus un 
teroristu finansēšanu.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar šo pantu veiktu pieprasījumu un atbildi 
uz to nosūta, izmantojot īpašu drošu 
elektroniskās saziņas tīku, kas nodrošina 
augstu datu drošības līmeni. Minētajam 
tīklam ir jāgarantē droša saziņa, kā arī ir 
jāspēj sniegt rakstisku apliecinājumu tā, 
lai varētu pārliecināties par tā 
autentiskumu.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
Eiropola valsts vienība katrā gadījumā 
atsevišķi, ievērojot tās pienākumu robežas 
un lai izpildītu savus uzdevumus, sniedz 
atbildi uz pienācīgi pamatotiem 
pieprasījumiem, kas saistīti ar informāciju 
par bankas kontiem un kurus izteikusi ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2016/794 izveidotā Aģentūra 
tiesībaizsardzības sadarbībai (“Eiropols”).

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
Eiropola valsts vienība katrā gadījumā 
atsevišķi, ievērojot savu izmeklēšanas 
pilnvaru robežas un lai izpildītu savus 
uzdevumus, sniedz atbildi uz pienācīgi 
pamatotiem pieprasījumiem, kas saistīti ar 
informāciju par bankas kontiem un kurus 
izteikusi ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/794 izveidotā 
Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai 
(“Eiropols”).

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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2. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
finanšu izlūkošanas vienība, ievērojot tās 
pienākumu robežas un lai izpildītu savus 
uzdevumus, sniedz atbildi uz pienācīgi 
pamatotiem pieprasījumiem, kas saistīti ar 
finanšu informāciju un finanšu analīzi un 
kurus izteicis Eiropols, ar Eiropola valsts 
vienības starpniecību.

2. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 
finanšu izlūkošanas vienība, ievērojot savu 
izmeklēšanas pilnvaru robežas un lai 
izpildītu savus uzdevumus, sniedz atbildi 
uz pienācīgi pamatotiem pieprasījumiem, 
kas saistīti ar finanšu informāciju un 
finanšu analīzi un kurus izteicis Eiropols, 
ar Eiropola valsts vienības starpniecību.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja ir objektīvi iemesli uzskatīt, ka 
šādas informācijas sniegšana negatīvi 
ietekmētu notiekošo izmeklēšanu vai 
analīzi, vai — izņēmuma apstākļos — ja 
informācijas izpaušana būtu acīmredzami 
nesamērīga ar fiziskas vai juridiskas 
personas likumīgām interesēm vai 
neatbilstīga nolūkam, kādā tā ir 
pieprasīta, FIU nav pienākuma izpildīt 
informācijas pieprasījumu. Atteikumus 
pienācīgi izskaidro.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Eiropols sniedz finanšu 
izmeklēšanas vienībai atsauksmes par 
tādas finanšu informācijas vai finanšu 
analīzes izmantošanu, kas sniegta 
saskaņā ar šo pantu, un par izmeklēšanas 
rezultātiem vai pārbaudēm, kas veiktas, 
pamatojoties uz minēto informāciju vai 
analīzi.

Grozījums Nr. 43
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Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a pants

Eiropola Analīzes, atbalsta un 
koordinācijas nodaļa

1. Eiropols izveido īpašu nodaļu, kas 
atbalsta un koordinē sadarbību un 
informācijas apmaiņu starp finanšu 
izlūkošanas vienībām.

2. Šā panta 1. punktā minētā nodaļa 
spēj palīdzēt finanšu izlūkošanas 
vienībām kopīgā pārrobežu lietu analīzē, 
sagatavot savas analīzes un koordinēt 
finanšu izlūkošanas vienību darbu 
dalībvalstīs pārrobežu lietās, kad vien 
nepieciešams nolūkā novērst un apkarot 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 
saistītos predikatīvos nodarījumus un 
teroristu finansēšanu.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ar informāciju par bankas kontiem, 
finanšu informāciju un finanšu analīzi 
saistīto personas datu apstrādi, kas minēta 
10. panta 1. un 2. punktā, veic vienīgi 
Eiropola personas, kas ir īpaši ieceltas un 
pilnvarotas šo uzdevumu veikšanai.

1. Ar informāciju par bankas kontiem, 
finanšu informāciju un finanšu analīzi 
saistīto personas datu apstrādi, kas minēta 
10. panta 1. un 2. punktā, veic vienīgi 
Eiropola personas, kas ir īpaši ieceltas un 
pilnvarotas šo uzdevumu veikšanai. 
Personas datu apstrādi veic saskaņā ar 
datu aizsardzības pasākumiem, kas 
paredzēti Regulā (ES) 2016/794. Eiropols 
pienācīgi dokumentē minētās apstrādes 
darbības.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Informāciju, kas atklāj personas 
rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģisko vai filozofisko 
pārliecību, dalību arodbiedrībās, veselības 
stāvokli, seksuālo dzīvi vai seksuālo 
orientāciju, var atļaut apstrādāt tikai tiktāl, 
cik tas ir noteikti vajadzīgs un ir būtiski 
konkrētajā gadījumā.

1. Personas datus, kas atklāj personas 
rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos 
uzskatus, reliģisko vai filozofisko 
pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un 
ģenētiskos datus, biometriskos datus 
nolūkā viennozīmīgi identificēt fizisku 
personu, datus par veselības stāvokli vai 
datus par fiziskas personas seksuālo dzīvi 
vai seksuālo orientāciju, atļauj apstrādāt 
tikai tiktāl, ciktāl ir objektīvi iemesli 
uzskatīt, ka tas ir noteikti vajadzīgs un ir 
būtiski konkrētajā gadījumā, ievērojot 
Direktīvas (ES) 2016/680 10. pantu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) saskaņā ar šo direktīvu izdarītie 
pieprasījumi un to izpildes pasākumi.

(c) saskaņā ar šo direktīvu izdarīto 
pieprasījumu priekšmets un to izpildes 
pasākumi.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz juridiskus pasākumus, 
ar ko pilnībā vai daļēji ierobežo datu 
subjekta tiesības piekļūt ar to saistītajiem 
personas datiem, kurus apstrādā saskaņā ar 
šo direktīvu, lai:

Dalībvalstis paredz juridiskus pasākumus, 
ar ko pilnībā vai daļēji ierobežo datu 
subjekta tiesības piekļūt ar to saistītajiem 
personas datiem, kurus apstrādā saskaņā ar 
šo direktīvu, atbilstoši Direktīvas (ES) 
2016/680 15. panta 1. punktam, lai:

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants

Eiropas Finanšu izlūkošanas vienība

Komisija izveido Eiropas Finanšu 
izlūkošanas vienību (EFIU), kas sekmē 
koordināciju, tostarp informācijas 
apmaiņu starp Savienības FIU. EFIU 
koordinē, palīdz un atbalsta dalībvalstu 
FIU pārrobežu lietās. EFIU sniedz 
atbalstu šīm dalībvalstīm, jo īpaši 
informācijas apmaiņai paredzētās 
tehniskās infrastruktūras uzturēšanā un 
pilnveidošanā un pārrobežu lietu kopīgas 
analīzes un stratēģiskās analīzes veikšanā, 
un koordinē dalībvalstu FIU darbības 
pārrobežu lietas. Komisija piešķir EFIU 
pietiekamus finanšu līdzekļus, 
cilvēkresursus un tehniskos līdzekļus, lai 
tā varētu pildīt savus uzdevumus.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pārskata smagu
noziedzīgu nodarījumu apkarošanas 
sistēmu efektivitāti, izveidojot visaptverošu 
statistiku.

1. Dalībvalstis pārskata savu sistēmu 
efektivitāti un lietderību attiecībā uz 
finanšu un citas informācijas 
izmantošanu noziedzīgu nodarījumu 
novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 
kriminālvajāšanai, uzturot visaptverošu 
statistiku.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ne vēlāk kā līdz [OV 
ievietot datumu: trīs gadi pēc šīs 
direktīvas transponēšanas dienas] 
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sagatavo ziņojumu, kurā novērtēts, vai ir 
nepieciešami īpaši pasākumi, kas 
nodrošinātu diagonālo sadarbību, t. i., 
sadarbību starp finanšu izlūkošanas 
vienībām vienā dalībvalstī un 
kompetentajām iestādēm citā dalībvalstī.
Šo ziņojumu iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vajadzības 
gadījumā papildinot to ar tiesību akta 
priekšlikumu.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Komisija ne vēlāk kā līdz [OV 
ievietot datumu: trīs gadi pēc šīs 
direktīvas transponēšanas dienas] 
sagatavo ziņojumu, kurā novērtēts, vai ir 
nepieciešami īpaši pasākumi, kas nolūkā 
panākt efektīvu sadarbību un 
informācijas apmaiņu nodrošinātu, ka 
tiek unificēts organizatoriskais statuss un 
loma, ko finanšu izlūkošanas vienībām 
paredz dalībvalstu tiesību akti. Šo 
ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei, vajadzības gadījumā 
papildinot to ar tiesību akta priekšlikumu.
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