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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

I. Introducere 

Prezenta propunere vizează modificarea a două acte legislative recente ale UE privind 

controalele financiare și transparența, în scopul consolidării luptei împotriva spălării banilor și 

a finanțării terorismului, care se bazează pe lacunele din controalele financiare1. 

În acest context, au fost identificate următoarele cinci chestiuni principale: 1. tranzacțiile 

suspecte care implică țări terțe cu grad înalt de risc nu sunt monitorizate eficient din cauza 

unor cerințe neclare și necoordonate de precauție privind clientela; 2. tranzacțiile suspecte 

efectuate prin intermediul monedelor virtuale nu sunt monitorizate suficient de către 

autorități, acestea nefiind în măsură să stabilească o legătură între tranzacții și persoane 

identificate; 3. măsurile actuale de atenuare a riscurilor de spălare a banilor/finanțare a 

terorismului asociate instrumentelor preplătite anonime nu sunt suficiente; 4. unitățile de 

informații financiare (FIU) nu dispun de un acces rapid la – și nu fac schimb de – informațiile 

deținute de entitățile obligate; 5. unitățile de informații financiare nu au acces sau au acces cu 

întârziere la informațiile privind identitatea titularilor de conturi bancare și de conturi de 

plăți2. 

În acest domeniu, este important să se asigure un echilibru între instituirea unor controale 

suficiente pentru a preveni în mod eficace comiterea de infracțiuni financiare și finanțarea 

terorismului și protejarea dreptului la viața privată și a drepturilor fundamentale. În ultimii 

ani, daunele tot mai mari provocate atât de neregularitățile financiare, cât și de activitățile 

teroriste au condus la crearea unui dezechilibru, deoarece au fost necesare măsuri tot mai 

ferme pentru a proteja societatea în ansamblul său. Problema ține, așadar, de echilibrul dintre 

aceste interese, care pot fi contrare într-o anumită măsură, precum și de proporționalitate. 

II. Reglementarea monedelor virtuale 

Monedele virtuale sunt un fenomen marginal în prezent, dar este posibil să câștige tot mai 

multă importanță. În același timp, este evident că pot fi folosite în scopul comiterii unor 

infracțiuni. Prin urmare, Comisia propune ca platformele de schimb pentru monedele virtuale 

și furnizorii de portofele virtuale în custodie să facă obiectul acelorași obligații de raportare ca 

furnizorii tradiționali de servicii financiare. În acest cadru, unitățile naționale de informații 

financiare ar trebui să fie în măsură să asocieze adresele monedelor virtuale cu identitatea 

proprietarului monedelor virtuale.  

Raportorul aprobă această măsură, dar este de acord cu Banca Centrală Europeană, care 

afirmă că introducerea acestei obligații de raportare nu ar trebui formulată într-un mod care să 

poată fi perceput drept o susținere a monedelor virtuale. 

                                                 
1 Directiva 2015/849/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării 

sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2016, p. 73) și Directiva 

2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea 

echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din 

tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11). 
2 Studiul de impact al Comisiei, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224. 
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III. Restricții privind cardurile preplătite anonime 

Cardurile preplătite anonime pot constitui un mijloc de plată util, îndeosebi pentru sume 

relativ mici. Acestea pot fi însă utilizate în scopuri frauduloase1. Comisia propune reducerea 

pragurilor pentru plățile efectuate cu ajutorul acestor carduri fără a se aplica în mod sistematic 

măsurile de precauție privind clientela, precum și eliminarea exonerării de la aplicarea 

măsurilor de precauție privind clientela în cazul plăților online. 

Raportorul aprobă unele controale mai stricte privind aceste carduri, deoarece există situații în 

care s-a dovedit că au fost folosite în mod necorespunzător, dar consideră că restricțiile nu ar 

trebui să fie atât de mari încât să facă cardurile neutilizabile în practică. Raportorul consideră, 

de asemenea, că este necesar ca impactul măsurilor propuse privind competitivitatea, și în 

special privind IMM-urile care operează în domeniul instrumentelor preplătite și al monedelor 

virtuale, să fie examinat mai îndeaproape. 

IV. Prerogativele FIU în materie de acces la informații  

Propunerea Comisiei sporește prerogativele FIU din statele membre în ceea ce privește 

solicitarea de informații de la instituțiile financiare. În prezent, FIU pot solicita informații 

doar dacă instituția financiară în cauză le-a avertizat cu privire la o activitate neobișnuită. 

Propunerea permite, așadar, cereri motu proprio din partea FIU. Urmează, de asemenea, să se 

înființeze registre centrale ale titularilor de conturi bancare în statele membre. 

Raportorul consideră că restricțiile privind opacitatea fiscală sunt justificate date fiind 

condițiile actuale. Drepturile fundamentale ale tuturor părților trebuie respectate integral, în 

toate situațiile. 

V. Abordare comună privind țările terțe cu grad înalt de risc 

În prezent, UE deține o listă comună relativ scurtă a țărilor terțe cu grad înalt de risc, în raport 

cu care tranzacțiile financiare ar trebui să facă obiectul unei atenții speciale. Propunerea 

stabilește standarde comune de abordare a tranzacțiilor financiare provenite sau având ca 

destinație aceste jurisdicții. 

Raportorul consideră că o astfel de abordare comună este necesară. 

VI. Accesul la informațiile privind beneficiarii reali 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale propunerii vizează obligațiile crescute de a 

declara și a asigura accesul la informații privind beneficiarii reali ai entităților corporative, 

fiduciilor și construcțiilor juridice similare. Numeroase scandaluri financiare și politice 

recente au demonstrat că astfel de construcții pot fi o modalitate de a evita plata impozitelor 

sau controlul corespunzător al activităților financiare. Propunerea are drept obiectiv asigurarea 

accesului public la un registru mai cuprinzător care să conțină anumite informații privind 

beneficiarii reali ai entităților corporative sau ai fiduciilor, în locul asigurării accesului doar 

pentru anumite organisme. În plus, sunt clarificate și normele privind locul de înregistrare al 

                                                 
1 A se vedea și „Provocările referitoare la asigurarea respectării legii în materie de criminalitate informatică: 

reușim să recuperăm într-adevăr terenul pierdut?”, studiu destinat Comisiei LIBE, Departamentul tematic C, 

Parlamentul European, 2015. 
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fiduciilor. 

Raportorul consideră că această transparență sporită este esențială pentru a menține încrederea 

publicului în sistemul financiar. Este deosebit de important ca pragul de declarare a 

interesului generator de beneficii să fie suficient de scăzut – propunerea Comisiei privind 

reducerea acestuia de la 25 % la 10 % poate fi aprobată. 

VII. Concluzii 

Raportorul consideră propunerea oportună, deoarece este necesară pentru consolidarea 

cadrului juridic al Uniunii de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Liniile 

principale ale propunerii Comisiei pot fi aprobate, cu câteva amendamente însă, care vizează 

consolidarea suplimentară a luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, 

asigurând în același timp respectarea drepturilor fundamentale în acest domeniu. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare și 

Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competente în fond, să ia în 

considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Directiva (UE) 2015/849 a 

Parlamentului European și a Consiliului 24 

constituie principalul instrument juridic 

pentru prevenirea utilizării sistemului 

financiar al Uniunii în scopul spălării 

banilor și al finanțării terorismului. Această 

directivă, care trebuie transpusă până la 26 

iunie 2017, stabilește un cadru cuprinzător 

pentru abordarea colectării de bani sau de 

bunuri în scopuri teroriste, prin impunerea 

obligației ca statele membre să identifice, 

să înțeleagă și să atenueze riscurile legate 

de spălarea banilor și de finanțarea 

terorismului. 

(1) Directiva (UE) 2015/849 a 

Parlamentului European și a Consiliului 24 

constituie principalul instrument juridic 

pentru prevenirea utilizării sistemului 

financiar al Uniunii în scopul spălării 

banilor și al finanțării terorismului. Această 

directivă, care trebuie transpusă până la 26 

iunie 2017, stabilește un cadru juridic 

actualizat, transparent, eficient și 

cuprinzător pentru abordarea colectării de 

bani sau de bunuri în scopuri teroriste, prin 

impunerea obligației ca statele membre să 

identifice, să înțeleagă și să atenueze și să 

prevină riscurile legate de spălarea banilor 

și de finanțarea terorismului. 

_________________ _________________ 

24 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 mai 2015 

privind prevenirea utilizării sistemului 

financiar în scopul spălării banilor sau 

24 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 20 mai 2015 

privind prevenirea utilizării sistemului 

financiar în scopul spălării banilor sau 
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finanțării terorismului, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului și 

de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 

141, 5.6.2015, p. 73). 

finanțării terorismului, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 

Parlamentului European și al Consiliului și 

de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului și 

a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 

141, 5.6.2015, p. 73). 

 

Amendamentul   2 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Recentele atacuri teroriste au scos 

la lumină noi tendințe emergente, în special 

în ceea ce privește modul în care grupurile 

teroriste își finanțează și își desfășoară 

operațiunile. Anumite servicii tehnologice 

moderne au devenit din ce în ce mai 

populare ca sisteme financiare alternative 

și rămân în afara domeniului de aplicare a 

legislației Uniunii sau beneficiază de 

scutiri care nu mai pot fi justificate. Pentru 

a ține pasul cu noile tendințe, ar trebui 

luate măsuri suplimentare pentru 

îmbunătățirea actualului cadru de 

prevenire. 

(2) Recentele atacuri teroriste au scos 

la lumină noi tendințe emergente, în special 

în ceea ce privește modul în care grupurile 

teroriste își finanțează și își desfășoară 

operațiunile. Anumite servicii tehnologice 

moderne au devenit din ce în ce mai 

populare ca sisteme financiare alternative 

și rămân în afara domeniului de aplicare a 

legislației Uniunii sau beneficiază de 

scutiri care nu mai pot fi justificate. Pentru 

a ține pasul cu noile tendințe, ar trebui 

luate măsuri suplimentare pentru 

asigurarea unei mai mari transparențe a 

tranzacțiilor financiare și a entităților 

corporative în temeiul cadrului juridic 

preventiv în vigoare în Uniune, în vederea 

îmbunătățirii actualului cadru de prevenire 

și a combaterii finanțării terorismului 

într-o manieră mai eficientă. 

 

Amendamentul   3 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Cu toate că obiectivele Directivei 

(UE) 2015/849 ar trebui urmărite, orice 

modificări aduse respectivei directive ar 

trebui să fie în concordanță cu acțiunile în 

curs ale Uniunii în ceea ce privește lupta 

(3) Cu toate că obiectivele Directivei 

(UE) 2015/849 ar trebui urmărite, orice 

modificări aduse respectivei directive ar 

trebui să fie în concordanță cu acțiunile în 

curs ale Uniunii în ceea ce privește lupta 
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împotriva terorismului și a finanțării 

terorismului. Agenda europeană privind 

securitatea25 a indicat necesitatea unor 

măsuri de abordare într-un mod mai 

eficace și mai cuprinzător a problemei 

finanțării terorismului, evidențiind faptul 

că infiltrarea pe piețele financiare permite 

finanțarea terorismului. Concluziile 

Consiliului European din 17-18 decembrie 

2015 au subliniat, de asemenea, necesitatea 

de a lua rapid măsuri suplimentare 

împotriva finanțării terorismului în toate 

domeniile. 

împotriva terorismului și a finanțării 

terorismului, cu respectarea drepturilor 

fundamentale și a principiilor 

recunoscute de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, 

precum și cu respectarea și aplicarea 

principiului proporționalității. Agenda 

europeană privind securitatea25 a 

identificat ca prioritate modernizarea 

cadrului juridic al UE pentru combaterea 

terorismului, indicând necesitatea unor 

măsuri de abordare într-un mod mai 

eficace și mai cuprinzător a problemei 

finanțării terorismului, evidențiind faptul 

că infiltrarea pe piețele financiare permite 

finanțarea terorismului. Concluziile 

Consiliului European din 17-18 decembrie 

2015 au subliniat, de asemenea, necesitatea 

de a lua rapid măsuri suplimentare 

împotriva finanțării terorismului în toate 

domeniile. 

_________________ _________________ 

25Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor, 

intitulată „Agenda europeană privind 

securitatea”, COM(2015) 185 final. 

25Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor, 

intitulată „Agenda europeană privind 

securitatea”, COM(2015) 185 final. 

 

Amendamentul   4 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Măsurile la nivelul Uniunii trebuie, 

de asemenea, să reflecte cu acuratețe 

evoluțiile și angajamentele asumate la nivel 

internațional. Rezoluția 2199(2015) a 

Consiliului de Securitate al ONU solicită 

statelor să împiedice grupările teroriste să 

obțină acces la instituții financiare 

internaționale. 

(5) Măsurile la nivelul Uniunii trebuie, 

de asemenea, să reflecte cu acuratețe 

evoluțiile și angajamentele asumate la nivel 

internațional. Rezoluțiile 2199(2015) și 

2253(2015) ale Consiliului de Securitate al 

ONU solicită statelor să împiedice 

grupările teroriste să obțină acces la 

instituții financiare internaționale. 

 

Amendamentul   5 
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Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Furnizorii de servicii de schimb 

între monedele virtuale și monedele 

fiduciare (adică monedele declarate ca 

având curs legal), precum și furnizorii de 

portofele digitale în monede virtuale nu au 

nicio obligație să identifice activitățile 

suspecte. Grupările teroriste pot astfel 

transfera fonduri către sistemul financiar al 

Uniunii sau în cadrul rețelelor de monede 

virtuale prin disimularea transferurilor sau 

prin faptul că beneficiază de un anumit 

grad de anonimat pe platformele 

respective. Prin urmare, este esențial să se 

extindă domeniul de aplicare al Directivei 

(UE) 2015/849 pentru a se include 

platformele de schimb pentru monede 

virtuale și furnizorii de portofele digitale. 

Autoritățile competente ar trebui să poată 

monitoriza utilizarea monedelor virtuale. 

Acest lucru ar oferi o abordare echilibrată 

și proporțională, protejând progresele 

tehnice și gradul ridicat de transparență 

atins în domeniul finanțării alternative și al 

antreprenoriatului social. 

(6) Furnizorii de servicii de schimb 

între monedele virtuale și monedele 

fiduciare (adică monedele declarate ca 

având curs legal), furnizorii de portofele 

digitale în monede virtuale, emitenții, 

administratorii, intermediarii și 

distribuitorii de monede virtuale, precum 

și administratorii și furnizorii de sisteme 

de plăți online nu au nicio obligație să 

identifice activitățile suspecte. Grupările 

teroriste pot astfel transfera fonduri către 

sistemul financiar al Uniunii sau în cadrul 

rețelelor de monede virtuale prin 

disimularea transferurilor sau prin faptul că 

beneficiază de un anumit grad de anonimat 

pe platformele respective. Prin urmare, este 

esențial să se extindă domeniul de aplicare 

al Directivei (UE) 2015/849 pentru a se 

include platformele de schimb pentru 

monede virtuale, furnizorii de portofele 

digitale, emitenții, administratorii, 

intermediarii și distribuitorii de monede 

virtuale, precum și administratorii și 

furnizorii de sisteme de plăți online. 

Autoritățile competente ar trebui să poată 

monitoriza utilizarea monedelor virtuale 

pentru a identifica activitățile suspecte. 

Acest lucru ar oferi o abordare echilibrată 

și proporțională, protejând, totodată, atât 

progresele tehnice inovatoare oferite de 

astfel de monede, cât și gradul ridicat de 

transparență atins în domeniul finanțării 

alternative și al antreprenoriatului social. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Credibilitatea monedelor virtuale 

nu va crește dacă acestea sunt folosite în 

(7) Pentru a combate riscurile legate 

de anonimitate, monedele virtuale nu ar 
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scopuri criminale. În acest context, 

anonimitatea va deveni mai degrabă un 

obstacol decât un avantaj pentru 

adoptarea monedelor virtuale și pentru 

răspândirea potențialelor beneficii ale 

acestora. Includerea platformelor de 

schimb virtuale și a furnizorilor de 

portofele digitale nu va soluționa integral 

problema anonimatului aferent 

tranzacțiilor cu monede virtuale, deoarece 

o mare parte a mediului în care sunt 

folosite monedele virtuale va rămâne 

anonim, pentru că utilizatorii pot să facă 

de asemenea tranzacții fără platforme de 

schimb sau furnizori de portofele digitale. 

Pentru a combate riscurile legate de 

anonimitate, unitățile naționale de 

informații financiare ar trebui să fie în 

măsură să asocieze adresele monedelor 

virtuale cu identitatea proprietarului 

monedelor virtuale. În plus, ar trebui să 

fie evaluată în continuare posibilitatea de 

a permite utilizatorilor să se autodeclare, 

în mod voluntar, la autoritățile 

desemnate. 

trebui să fie anonime, iar unitățile 

naționale de informații financiare ar trebui 

să fie în măsură să asocieze adresele 

monedelor virtuale cu identitatea 

proprietarului monedelor virtuale. 

(A se vedea avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 – CON/2016/49) 

Justificare 

Deși este necesar să se stabilească norme pentru prevenirea utilizării monedelor virtuale în 

scopul spălării banilor, Uniunea Europeană nu ar trebui neapărat să facă acest lucru într-un 

mod care să susțină utilizarea monedelor în cauză. 

 

Amendamentul   7 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Cardurile preplătite de uz general 

prezintă utilizări legitime și constituie un 

instrument care contribuie la incluziunea 

financiară. Cu toate acestea, cardurile 

preplătite anonime sunt ușor de utilizat 

pentru finanțarea atacurilor și a logisticii 

teroriste. Prin urmare, este esențial să se 

(11) Cardurile preplătite de uz general, 

considerate ca având o valoare socială, 
prezintă utilizări legitime și constituie un 

instrument accesibil care contribuie la 

incluziunea financiară. Cu toate acestea, 

cardurile preplătite anonime sunt ușor de 

utilizat pentru finanțarea atacurilor și a 
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împiedice accesul teroriștilor la aceste 

mijloace de finanțare a operațiunilor lor, 

prin reducerea suplimentară a limitelor și a 

sumelor maxime pentru care li se permite 

entităților obligate să nu aplice anumite 

măsuri de precauție privind clientela 

prevăzute de Directiva (UE) 2015/849. 

Astfel, ținând cont de nevoile 

consumatorilor în ceea ce privește 

utilizarea instrumentelor preplătite de uz 

general și neîmpiedicând utilizarea acestor 

instrumente pentru promovarea incluziunii 

sociale și financiare, este esențial totodată 

să se reducă pragurile existente pentru 

cardurile preplătite anonime de uz general 

și să se elimine exonerarea de la aplicarea 

măsurilor de precauție privind clientela 

pentru utilizarea online a acestora. 

logisticii teroriste. Prin urmare, este 

esențial să se împiedice accesul teroriștilor 

la aceste mijloace de finanțare a 

operațiunilor lor, prin reducerea 

suplimentară a limitelor și a sumelor 

maxime pentru care li se permite entităților 

obligate să nu aplice anumite măsuri de 

precauție privind clientela prevăzute de 

Directiva (UE) 2015/849. Astfel, ținând 

cont de nevoile consumatorilor în ceea ce 

privește utilizarea instrumentelor preplătite 

de uz general în scopuri legitime și 

neîmpiedicând utilizarea acestor 

instrumente pentru promovarea incluziunii 

sociale și financiare, este esențial totodată 

să se reducă pragurile existente pentru 

cardurile preplătite anonime de uz general. 

 

Amendamentul   8 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Unitățile de informații financiare 

joacă un rol important în identificarea 

operațiunilor financiare ale rețelelor 

teroriste, în special a celor transfrontaliere, 

și în detectarea finanțatorilor acestora. Din 

cauza lipsei unor standarde internaționale 

prescriptive, se mențin diferențe 

semnificative între unitățile de informații 

financiare în ceea ce privește funcțiile, 

competențele și prerogativele lor. Aceste 

diferențe nu ar trebui, totuși, să afecteze 

activitatea unei unități de informații 

financiare, mai ales capacitatea acesteia de 

a efectua analize preventive în sprijinul 

tuturor autorităților responsabile cu 

activități de culegere de informații, de 

investigare și judiciare, și nici cooperarea 

internațională. Unitățile de informații 

financiare ar trebui să aibă acces la 

informații și să fie în măsură să facă 

schimb de informații fără impedimente, 

inclusiv printr-o cooperare corespunzătoare 

(13) Unitățile de informații 

financiare(FIU), constituind o rețea 

descentralizată și sofisticată, ajută statele 

membre să coopereze mai bine între ele. 

Acestea joacă un rol important în 

identificarea operațiunilor financiare ale 

rețelelor teroriste, în special a celor 

transfrontaliere, și în detectarea 

finanțatorilor acestora. Din cauza lipsei 

unor standarde internaționale prescriptive, 

se mențin diferențe semnificative între 

unitățile de informații financiare în ceea ce 

privește funcțiile, competențele și 

prerogativele lor. Aceste diferențe nu ar 

trebui, totuși, să afecteze activitatea unei 

unități de informații financiare, mai ales 

capacitatea acesteia de a efectua analize 

preventive în sprijinul tuturor autorităților 

responsabile cu activități de culegere de 

informații, de investigare și judiciare, și 

nici cooperarea internațională. Unitățile de 

informații financiare ar trebui să aibă acces 
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cu autoritățile de aplicare a legii. În toate 

cazurile în care există suspiciuni de 

activități criminale, în special în cazurile 

care implică finanțarea terorismului, 

informațiile ar trebui să fie furnizate direct 

și rapid, fără întârzieri nejustificate. Prin 

urmare, este esențial să se îmbunătățească 

în continuare eficacitatea și eficiența 

unităților de informații financiare, prin 

clarificarea competențelor și a cooperării 

dintre unitățile de informații financiare. 

la informații și să fie în măsură să facă 

schimb de informații fără impedimente, 

inclusiv printr-o cooperare corespunzătoare 

cu autoritățile de aplicare a legii. În toate 

cazurile în care există suspiciuni de 

activități criminale, în special în cazurile 

care implică finanțarea terorismului, 

informațiile ar trebui să fie furnizate direct 

și rapid, fără întârzieri nejustificate. Prin 

urmare, este esențial să se îmbunătățească 

în continuare eficacitatea și eficiența 

unităților de informații financiare, prin 

clarificarea competențelor și a cooperării 

dintre unitățile de informații financiare. 

 

Amendamentul   9 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Crearea unei unități de informații 

financiare europene care să asiste și să 

sprijine unitățile de informații financiare 

din statele membre în activitățile acestora 

ar fi un mijloc eficient și rentabil pentru a 

asigura primirea, analizarea și difuzarea 

rapoartelor cu privire la spălarea de bani 

și finanțarea terorismului pe piața 

internă. 

 

Amendamentul   10 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Unitățile de informații financiare ar 

trebui să poată obține de la orice entitate 

obligată toate informațiile necesare legate 

de exercitarea funcțiilor lor. Accesul 

nerestricționat la informații este esențial 

pentru a se asigura faptul că fluxurile de 

bani pot fi urmărite în mod corespunzător 

și că rețelele și fluxurile ilicite sunt 

(14) Unitățile de informații financiare ar 

trebui să poată obține de la orice entitate 

obligată toate informațiile necesare legate 

de exercitarea funcțiilor lor. Accesul 

nerestricționat la informații este esențial 

pentru a se asigura faptul că fluxurile de 

bani pot fi urmărite în mod corespunzător 

și că rețelele și fluxurile ilicite sunt 
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detectate într-un stadiu incipient. Atunci 

când unitățile de informații financiare au 

nevoie să obțină informații suplimentare de 

la entitățile obligate pe baza unei 

suspiciuni de spălare a banilor, o astfel de 

suspiciune poate fi declanșată de un raport 

de tranzacții suspecte prealabil prezentat 

unității de informații financiare, dar și prin 

alte mijloace, cum ar fi propria analiză a 

unității de informații financiare, informații 

furnizate de autoritățile competente sau 

informații deținute de altă unitate de 

informații financiare. Prin urmare, unitățile 

de informații financiare ar trebui să fie în 

măsură să obțină informații de la orice 

entitate obligată, chiar și fără prezentarea 

unui raport prealabil de către entitatea 

obligată individuală. De asemenea, o 

unitate de informații financiare ar trebui să 

fie în măsură să obțină astfel de informații 

pe baza unei cereri înaintate de o altă 

unitate de informații financiare din Uniune 

și să facă schimb de informații cu unitatea 

de informații financiare solicitantă. 

detectate într-un stadiu incipient. Atunci 

când unitățile de informații financiare au 

nevoie să obțină informații suplimentare de 

la entitățile obligate pe baza unei 

suspiciuni de spălare a banilor, o astfel de 

suspiciune poate fi declanșată de un raport 

de tranzacții suspecte prealabil prezentat 

unității de informații financiare, dar și prin 

alte mijloace, cum ar fi propria analiză a 

unității de informații financiare, informații 

furnizate de autoritățile competente sau 

informații deținute de altă unitate de 

informații financiare. Prin urmare, unitățile 

de informații financiare ar trebui să fie în 

măsură să obțină informațiile financiare, 

administrative și de aplicare a legii de 

care au nevoie pentru a-și îndeplini 

funcțiile în mod corespunzător de la orice 

entitate obligată, chiar și fără prezentarea 

unui raport prealabil de către entitatea 

obligată individuală. De asemenea, o 

unitate de informații financiare ar trebui să 

fie în măsură să obțină astfel de informații 

pe baza unei cereri înaintate de o altă 

unitate de informații financiare din Uniune 

și să facă schimb de informații cu unitatea 

de informații financiare solicitantă. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Întârzierea accesului unităților de 

informații financiare și al altor autorități 

competente la informații privind identitatea 

titularilor conturilor bancare și de plăți 

împiedică detectarea transferurilor de 

fonduri legate de terorism. Datele naționale 

care permit identificarea conturilor bancare 

și de plăți care aparțin unei singure 

persoane sunt fragmentate și, prin urmare, 

nu sunt accesibile în timp util unităților de 

informații financiare și altor autorități 

competente. Prin urmare, este esențial să se 

instituie în toate statele membre 

(15) Întârzierea accesului unităților de 

informații financiare și al altor autorități 

competente la informații privind identitatea 

titularilor conturilor bancare și de plăți și ai 

casetelor de valori, în special a celor 

anonime, împiedică detectarea 

transferurilor de fonduri legate de terorism. 

Datele naționale care permit identificarea 

conturilor bancare și de plăți și a casetelor 

de valori care aparțin unei singure 

persoane sunt fragmentate și, prin urmare, 

nu sunt accesibile în timp util unităților de 

informații financiare și altor autorități 
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mecanisme centralizate automatizate, 

precum un registru sau un sistem de 

extragere a datelor, ca modalitate eficientă 

de a obține accesul în timp util la 

informații privind identitatea titularilor 

conturilor bancare și de plăți, a 

reprezentanților, precum și a beneficiarilor 

reali ai acestora. 

competente. Prin urmare, este esențial să se 

instituie în toate statele membre 

mecanisme centralizate automatizate, 

precum un registru sau un sistem de 

extragere a datelor, ca modalitate eficientă 

de a obține accesul în timp util la 

informații privind identitatea titularilor 

conturilor bancare și de plăți și a casetelor 

de valori, a reprezentanților, precum și a 

beneficiarilor reali ai acestora. 

 

Amendamentul   12 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) În vederea respectării vieții private 

și a protecției datelor cu caracter personal, 

aceste registre ar trebui să stocheze datele 

minime necesare pentru efectuarea 

investigațiilor privind combaterea spălării 

banilor. Persoanele vizate ar trebui să fie 

informate cu privire la faptul că datele lor 

sunt înregistrate și pot fi accesate de 

unitățile de informații financiare și ar 

trebui să beneficieze de un punct de contact 

pentru exercitarea drepturilor lor de acces 

și de rectificare. Atunci când transpun 

aceste dispoziții, statele membre ar trebui 

să stabilească perioade maxime de păstrare 

(păstrare a cărei durată este susținută de o 

motivare adecvată) în cazul înregistrării 

datelor cu caracter personal în registre și ar 

trebui să prevadă distrugerea acestora 

imediat după ce informațiile nu mai sunt 

necesare pentru scopul declarat. Accesul la 

registrele și la bazele de date respective ar 

trebui să fi limitat pe baza principiului 

„necesității de a cunoaște”. 

(16) În vederea respectării vieții private 

și a protecției datelor cu caracter personal, 

aceste registre ar trebui să stocheze datele 

minime necesare pentru efectuarea 

investigațiilor privind combaterea spălării 

banilor sau a investigațiilor privind 

finanțarea terorismului. Persoanele vizate 

ar trebui să fie informate cu privire la 

faptul că datele lor sunt înregistrate și pot fi 

accesate de unitățile de informații 

financiare și ar trebui să beneficieze de un 

punct de contact pentru exercitarea 

drepturilor lor de acces și de rectificare. 

Atunci când transpun aceste dispoziții, 

statele membre ar trebui să stabilească 

perioade maxime de păstrare (păstrare a 

cărei durată este susținută de o motivare 

adecvată) în cazul înregistrării datelor cu 

caracter personal în registre și ar trebui să 

prevadă distrugerea acestora imediat după 

ce informațiile nu mai sunt necesare pentru 

scopul declarat. Accesul la registrele și la 

bazele de date respective ar trebui să fie 

limitat pe baza principiului „necesității de a 

cunoaște”, după efectuarea unei evaluări 

a riscurilor. 

 

Amendamentul   13 
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Propunere de directivă 

Considerentul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Agenția Uniunii Europene pentru 

Securitatea Rețelelor și a Informațiilor 

(ENISA) este centrul de expertiză al 

Uniunii în domeniul securității rețelelor și 

a informațiilor și ar trebui să fie abilitată 

să facă schimb de informații cu 

autoritățile de aplicare a legii fără 

impedimente, pentru a permite cooperarea 

în materie de securitate cibernetică, care 

joacă un rol important în lupta împotriva 

finanțării activităților infracționale, 

inclusiv a terorismului. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17b) Autoritatea Bancară Europeană 

(ABE) ar trebui să fie invitată să își 

actualizeze exercițiul de transparență 

pentru a face față provocărilor din 

prezent, astfel încât să prevină în mod mai 

eficient utilizarea sistemelor financiare în 

scopul spălării banilor sau al finanțării 

terorismului. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pragul privind beneficiarul real 

stabilit la articolul 3 punctul 6 litera (a) din 

Directiva (UE) 2015/849 nu face distincție 

între entitățile corporative comerciale reale 

și cele care nu au operațiuni active și sunt 

utilizate în principal ca structură 

(18) Pragul privind beneficiarul real 

stabilit la articolul 3 punctul 6 litera (a) din 

Directiva (UE) 2015/849 nu face distincție 

între entitățile corporative comerciale reale 

și cele care nu au operațiuni active și sunt 

utilizate în principal ca structură 



 

AD\1114229RO.docx 15/43 PE594.003v02-00 

 RO 

intermediară între active sau venituri și 

beneficiarul real. Pentru acesta din urmă, 

pragul stabilit este ușor de eludat, ceea ce 

înseamnă că persoanele fizice care dețin 

sau controlează în ultimă instanță entitatea 

juridică respectivă nu pot fi identificate. 

Pentru a clarifica mai bine informațiile 

referitoare la beneficiarii reali, în ceea ce 

privește structurile intermediare care 

adoptă o formă corporativă, este necesar să 

se stabilească un prag specific pe baza 

căruia să se deducă indiciul dreptului de 

proprietate. 

intermediară între active sau venituri și 

beneficiarul real. Pentru acesta din urmă, 

pragul stabilit este ușor de eludat, ceea ce 

înseamnă că persoanele fizice care dețin 

sau controlează în ultimă instanță entitatea 

juridică respectivă nu pot fi identificate. 

Pentru a clarifica mai bine informațiile 

referitoare la beneficiarii reali, în ceea ce 

privește structurile intermediare care 

adoptă o formă corporativă, este necesar să 

se stabilească un prag specific pe baza 

căruia să se deducă indiciul dreptului de 

proprietate. Acest prag ar trebui să fie 

suficient de scăzut pentru a fi aplicabil în 

majoritatea situațiilor. 

Justificare 

Pragul trebuie să fie suficient de scăzut pentru a fi aplicabil în majoritatea situațiilor în care 

se recurge la persoane juridice pentru a se ascunde identitatea beneficiarului real. Pragul 

propus spre a fi inclus la articolul 3 punctul 6 litera (a) punctul (i) din Directiva (UE) 

2015/849 este de 10 %. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Ar trebui clarificat factorul specific 

de determinare a statului membru 

responsabil pentru monitorizarea și 

înregistrarea informațiilor privind 

beneficiarii reali ai fiduciilor și ai 

construcțiilor juridice similare. Pentru a 

evita situația în care, din cauza diferențelor 

dintre sistemele juridice ale statelor 

membre, anumite fiducii nu sunt 

monitorizate sau înregistrate nicăieri în 

Uniune, toate fiduciile și construcțiile 

juridice similare ar trebui să fie înregistrate 

acolo unde sunt administrate. Pentru a 

asigura monitorizarea și înregistrarea 

efectivă a informațiilor privind beneficiarii 

reali ai fiduciilor, este de asemenea 

necesară cooperarea între statele membre. 

(21) Ar trebui clarificat factorul specific 

de determinare a statului membru 

responsabil pentru monitorizarea și 

înregistrarea informațiilor privind 

beneficiarii reali ai fiduciilor și ai 

construcțiilor juridice similare. Pentru a 

evita situația în care, din cauza diferențelor 

dintre sistemele juridice ale statelor 

membre, anumite fiducii nu sunt 

monitorizate sau înregistrate nicăieri în 

Uniune, toate fiduciile și construcțiile 

juridice similare ar trebui să fie înregistrate 

acolo unde sunt create, administrate sau 

gestionate. Pentru a asigura monitorizarea 

și înregistrarea efectivă a informațiilor 

privind beneficiarii reali ai fiduciilor, este 

de asemenea necesară cooperarea între 

statele membre. 



 

PE594.003v02-00 16/43 AD\1114229RO.docx 

RO 

 

Amendamentul   17 

Propunere de directivă 

Considerentul 22 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22) Accesul publicului prin dezvăluirea 

obligatorie a anumitor informații privind 

beneficiarii reali ai societăților oferă 

garanții suplimentare părților terțe care 

doresc să facă afaceri cu aceste societăți. 

Anumite state membre au luat măsuri sau 

și-au anunțat intenția de a pune la 

dispoziția publicului informațiile cuprinse 

în registrele beneficiarilor reali. Faptul că 

nu toate statele membre vor pune 

informațiile la dispoziția publicului sau 

diferențele în ceea ce privește informațiile 

puse la dispoziție și accesibilitatea acestora 

poate duce la niveluri diferite de protecție a 

părților terțe în Uniune. În cadrul unei piețe 

interne care funcționează bine, este nevoie 

de coordonare pentru a se evita 

denaturările. 

(22) Accesul publicului prin dezvăluirea 

obligatorie a anumitor informații privind 

beneficiarii reali ai societăților oferă 

garanții suplimentare părților terțe care 

doresc să facă afaceri cu aceste societăți. 

Anumite state membre au luat măsuri sau 

și-au anunțat intenția de a pune la 

dispoziția publicului informațiile cuprinse 

în registrele beneficiarilor reali. Faptul că 

nu toate statele membre vor pune 

informațiile la dispoziția publicului sau 

diferențele în ceea ce privește informațiile 

puse la dispoziție și accesibilitatea acestora 

poate duce la niveluri diferite de protecție a 

părților terțe în Uniune. În cadrul unei piețe 

interne care funcționează bine, este nevoie 

de o abordare coordonată pentru a se evita 

acest tip de denaturări, dar și de 

transparență sporită, esențială pentru a 

menține încrederea publicului în sistemul 

financiar. 

 

Amendamentul   18 

Propunere de directivă 

Considerentul 35 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(35) Pentru a asigura proporționalitatea, 

informațiile privind beneficiarii reali ai 

oricăror alte fiducii decât cele care constau 

în orice proprietate deținută de o persoană 

sau în numele unei persoane care 

desfășoară o activitate comercială constând 

în sau incluzând gestionarea de fiducii și 

care acționează în calitate de fiduciar al 

unei fiducii în cadrul activităților 

comerciale respective cu scopul de a obține 

(35) Pentru a asigura legitimitatea și 

proporționalitatea, informațiile privind 

beneficiarii reali ai oricăror alte fiducii 

decât cele care constau în orice proprietate 

deținută de o persoană sau în numele unei 

persoane care desfășoară o activitate 

comercială constând în sau incluzând 

gestionarea de fiducii și care acționează în 

calitate de fiduciar al unei fiducii în cadrul 

activităților comerciale respective cu 
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profit ar trebui să fie disponibile numai 

părților care dețin un interes legitim. 

Interesul legitim în ceea ce privește 

spălarea banilor, finanțarea terorismului și 

infracțiunile principale asociate ar trebui să 

fie justificate prin mijloace ușor accesibile, 

cum ar fi statutele sau declarația de 

misiune a organizațiilor neguvernamentale, 

sau pe baza unor activități anterioare 

demonstrate relevante pentru combaterea 

spălării banilor și a finanțării terorismului 

ori a infracțiunilor principale asociate sau 

pe baza un bilanț pozitiv de anchete sau de 

acțiuni în domeniu respectiv. 

scopul de a obține profit ar trebui să fie 

disponibile numai părților care dețin un 

interes legitim. Interesul legitim în ceea ce 

privește spălarea banilor, finanțarea 

terorismului și infracțiunile principale 

asociate ar trebui să fie justificate prin 

mijloace ușor accesibile, cum ar fi statutele 

sau declarația de misiune a organizațiilor 

neguvernamentale, sau pe baza unor 

activități anterioare demonstrate relevante 

pentru combaterea spălării banilor și a 

finanțării terorismului ori a infracțiunilor 

principale asociate sau pe baza un bilanț 

pozitiv de anchete sau de acțiuni în 

domeniu respectiv. Ar putea fi preconizată 

existența unui interes legitim în cazul în 

care beneficiarul real sau fiduciarul 

deține o funcție publică sau a deținut o 

funcție publică în ultimii cinci ani. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 41 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (41a) Banca Centrală Europeană și-a 

exprimat avizul la 12 octombrie 20161a. 

 _________________ 

 1aNepublicat încă în Jurnalul Oficial. 

Justificare 

Este oportun să se facă trimitere la avizul Băncii Centrale Europene. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera g 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) furnizorii implicați în primul rând și (g) furnizorii implicați în primul rând și 
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în mod profesional în servicii de schimb 

între monede virtuale și monede fiduciare; 

în mod profesional în servicii de schimb 

între monede virtuale și monede instituite 

legal; 

 (A se vedea avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 – CON/2016/49) 

Justificare 

Trimiterea ar trebui să se facă mai degrabă la „monedele instituite legal”. 

 

Amendamentul   21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 –  litera ha (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) emitenții, administratorii, 

intermediarii și distribuitorii de monede 

virtuale; 

 

Amendamentul   22 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 –  litera hb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (hb) administratorii și furnizorii de 

servicii prin sisteme de plăți online. 

 

Amendamentul   23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 –  litera -a (nouă) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4 – litera f 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) la punctul 4, litera (f) se 

înlocuiește cu următorul text: 
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(f) toate infracțiunile, inclusiv 

infracțiunile fiscale legate de impozitele 

directe și impozitele indirecte astfel cum 

sunt definite în dreptul intern al statelor 

membre, care se pedepsesc cu privarea de 

libertate sau cu o măsură privativă de 

libertate cu durata maximă de peste un an 

sau, în statele membre al căror sistem 

juridic prevede un prag minim pentru 

infracțiuni, toate infracțiunile care se 

pedepsesc cu privarea de libertate sau cu 

o măsură privativă de libertate cu durata 

minimă de peste șase luni; 

„(f) infracțiunile legate de impozitele 

directe și impozitele indirecte astfel cum 

sunt definite în dreptul intern al statelor 

membre, ținând cont de articolul 57 din 

prezenta directivă.” 

 

Amendamentul   24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 –  litera a (nouă) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6 – litera a – punctul i – paragraful 2 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul articolului 13 alineatul (1) litera 

(b) și al articolului 30 din prezenta 

directivă, indiciul privind dreptul de 

proprietate sau de control prevăzut la al 

doilea paragraf se reduce la 10 % în cazul 

în care entitatea juridică este o entitate 

nefinanciară pasivă, astfel cum este 

definită în Directiva 2011/16/UE.; 

În sensul articolului 13 alineatul (1) litera 

(b) și al articolului 30 din prezenta 

directivă, indiciul privind dreptul de 

proprietate sau de control prevăzut la al 

doilea paragraf se reduce la 10 %; 

 

Amendamentul   25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 –  litera aa (nouă) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 6 –  litera a – punctul ii 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (aa) la punctul (6) litera (a), 

subpunctul (ii) se înlocuiește cu 

următorul text: 

(ii) în cazul în care, după epuizarea 

tuturor mijloacelor posibile și cu condiția 

„(ii) în cazul în care, după epuizarea 

tuturor mijloacelor posibile, entitatea nu 
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să nu existe motive de suspiciune, nu se 

identifică nicio persoană în conformitate 

cu punctul (i) sau în cazul în care există 

orice îndoială că persoana identificată 
(persoanele identificate) este (sunt) 

beneficiarul real (beneficiarii reali), 

persoana fizică (persoanele fizice) care 

ocupă o funcție (funcții) de conducere de 

rang superior, entitățile obligate țin 

evidența măsurilor luate în vederea 

identificării beneficiarilor reali în 

conformitate cu punctul (i) și cu prezentul 

punct; 

comunică identitatea oricărei persoane 

fizice ce întrunește criteriile stabilite la 

punctul (i), entitățile obligate 

consemnează că nu există un beneficiar 

real și țin evidența măsurilor luate în 

vederea identificării beneficiarilor reali în 

conformitate cu punctul (i). În cazul 

existenței vreunui dubiu cu privire la 

calitatea de beneficiar real a persoanei 
(persoanelor identificate), această situație 

se consemnează. În plus, entitățile 

obligate constată și verifică identitatea 

persoanei fizice în cauză, care ocupă o 

funcție de conducere de rang superior, 

consemnată drept „persoana care ocupă o 

funcție de conducere de rang superior ” 

(și nu ca „beneficiar real”) și țin evidența 

tuturor beneficiarilor legali ai entității; 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 –  litera c 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) «monede virtuale» înseamnă o 

reprezentare digitală de valoare care nu 

este nici emisă de o bancă centrală sau de o 

autoritate publică, nici în mod obligatoriu 

legată de o monedă fiduciară, dar este 

acceptată de către persoane fizice sau 

juridice ca mijloc de plată și poate fi 

transferată, stocată sau tranzacționată în 

mod electronic.”; 

(18) «monede virtuale» înseamnă o 

reprezentare digitală de valoare care nu 

este nici emisă de o bancă centrală sau de o 

autoritate publică, nici legată de o monedă 

instituită legal, care nu deține statutul 

legal de monedă sau de bani, dar este 

acceptată de către persoane fizice sau 

juridice ca mijloc de schimb sau în alte 

scopuri și poate fi transferată, stocată sau 

tranzacționată în mod electronic. Monedele 

virtuale nu pot fi anonime. 

(A se vedea avizul Băncii Centrale Europene din 12 octombrie 2016 – CON/2016/49) 

Justificare 

Definiția monedelor virtuale trebuie îmbunătățită, conform sugestiei Băncii Centrale 

Europene. 
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Amendamentul   27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 7 alineatul (2), se 

adaugă următorul paragraf: 

 „În cazul în care un stat membru conferă 

autoritatea de decizie menționată la 

primul paragraf unor alte autorități, în 

special celor de la nivel regional sau 

local, se asigură coordonarea efectivă și 

eficace între toate autoritățile implicate. 

În cazul în care, în cadrul unei autorități 

desemnate, mai mult de o structură se 

ocupă de sarcinile evocate la primul 

paragraf, se asigură coordonarea și 

cooperarea efectivă și eficace între 

diferitele structuri.” 

 

Amendamentul   28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) La articolul 9 alineatul (2) se 

adaugă următoarea literă: 

 „(ca)  existența unor sisteme solide care 

să furnizeze fără impedimente 

autorităților competente din țara terță 

informații cu privire la beneficiarii reali;” 

 

Amendamentul   29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera cb (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2c) La articolul 9 alineatul (2) se 

adaugă următoarea literă: 

 „(cb)  existența unui regim de sancțiuni 

adecvate în caz de încălcare a dispozițiilor 

legale”; 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (2d) La articolul 10, alineatul (1) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(1) Statele membre interzic instituțiilor 

lor de credit și financiare deținerea de 

conturi anonime sau de carnete de 

economii anonime. Statele membre impun 

în toate cazurile ca titularii și beneficiarii 

conturilor anonime sau ai carnetelor de 

economii anonime existente să fie supuși 

măsurilor de precauție privind clientela cât 

mai curând posibil și în orice caz înainte ca 

respectivele conturi sau carnete să fie 

folosite în vreun fel. 

„(1) Statele membre interzic instituțiilor 

lor de credit și financiare deținerea de 

conturi anonime, de carnete de economii 

anonime sau de casete de valori anonime. 

Statele membre impun în toate cazurile ca 

titularii și beneficiarii conturilor anonime, 

ai carnetelor de economii anonime sau ai 

casetelor de valori anonime existente să fie 

supuși măsurilor de precauție privind 

clientela cât mai curând posibil și în orice 

caz înainte ca respectivele conturi, carnete 

sau casete de valori să fie folosite în vreun 

fel.  

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 –  litera c 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 12 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre se asigură că 

instituțiile de credit și instituțiile financiare 

din Uniune care acționează în calitate de 

(3) Statele membre se asigură că 

instituțiile de credit și instituțiile financiare 

din Uniune care acționează în calitate de 
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dobânditori acceptă plățile efectuate cu 

carduri preplătite emise în țări terțe doar în 

cazul în care aceste carduri îndeplinesc 

cerințe echivalente cu cele prevăzute la 

articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 

literele (a), (b), (c) și la articolul 14 sau pot 

fi considerate ca îndeplinind cerințele de la 

alineatele (1) și (2) din prezentul articol.”; 

dobânditori acceptă plățile efectuate cu 

carduri preplătite emise în țări terțe doar în 

cazul în care aceste carduri îndeplinesc 

cerințe echivalente cu cele prevăzute la 

articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 

literele (a), (b), (c) și la articolul 14 sau pot 

fi considerate ca îndeplinind cerințele de la 

alineatele (1) și (2) din prezentul articol. 

Trimiterea prin poștă sau prin curier a 

cardurilor preplătite în afara jurisdicției 

statelor membre trebuie raportată imediat 

și înregistrată de către persoanele 

competente. 

 

Amendamentul   32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) La articolul 13 alineatul (1) primul 

paragraf, se adaugă următoarea literă: 

 „(aa) verificarea numelui clientului și al 

beneficiarului real prin comparație cu 

listele UE, ONU și cu alte liste de 

sancțiuni aplicabile;” 

 

Amendamentul   33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 b (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 13 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 13a 

 Până în luna ianuarie a anului 2018, 

Comisia înființează o platformă accesibilă 

publicului care să realizeze legătura între 

listele ONU, ale UE, ale statelor membre 



 

PE594.003v02-00 24/43 AD\1114229RO.docx 

RO 

și alte liste relevante de persoane, grupuri 

și entități care fac obiectul sancțiunilor.” 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 14 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Statele membre impun ca entitățile 

obligate să aplice măsurile de precauție 

privind clientela nu numai tuturor clienților 

noi, ci și, atunci când este cazul, clienților 

existenți, în funcție de risc sau atunci când 

circumstanțele relevante privind clientul se 

schimbă sau în cazul în care entitatea 

obligată are în cursul anului calendaristic 

relevant datoria de a contacta clientul 

pentru a examina toate informațiile 

referitoare la beneficiarul (beneficiarii) real 

(reali), în special în temeiul Directivei 

2011/16/UE.”; 

5. Statele membre impun ca entitățile 

obligate să aplice măsurile de precauție 

privind clientela nu numai tuturor clienților 

noi, ci și, atunci când este cazul, clienților 

existenți, în funcție de risc sau atunci când 

circumstanțele relevante privind clientul se 

schimbă sau în cazul în care entitatea 

obligată are în cursul anului calendaristic 

relevant datoria de a contacta clientul cât 

mai curând posibil pentru a examina toate 

informațiile referitoare la beneficiarul 

(beneficiarii) real (reali), în special în 

temeiul Directivei 2011/16/UE. Statele 

membre impun entităților obligate să 

contacteze clientul în scopul revizuirii 

oricăror informații referitoare la 

beneficiarul real (beneficiarii reali) cel 

târziu la ... [un an de la intrarea în 

vigoare a prezentei directive de 

modificare]. 

 

Amendamentul   35 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazurile menționate la articolele 19-24, 

precum și în alte cazuri de risc mai ridicat 

identificate de statele membre sau de 

entitățile obligate, statele membre solicită 

entităților obligate să aplice măsuri sporite 

În cazurile menționate la articolele 19-24, 

precum și în alte cazuri de risc identificate 

de statele membre sau de entitățile 

obligate, statele membre solicită entităților 

obligate să aplice măsuri sporite de 
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de precauție privind clientela pentru a 

gestiona și a atenua riscurile respective în 

mod corespunzător. 

precauție privind clientela pentru a 

gestiona și a atenua riscurile respective în 

mod corespunzător. 

Justificare 

Nu doar în cazul existenței unui risc mai ridicat, ci în orice cazuri de risc identificate, statele 

membre ar trebui să solicite entităților obligate să aplice măsuri sporite de precauție privind 

clientela pentru a gestiona și a atenua riscurile respective în mod corespunzător 

 

Amendamentul   36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 18 a – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) obținerea de informații 

suplimentare privind clientul; 

(a) obținerea de informații 

suplimentare privind clientul și 

beneficiarul real; 

 

Amendamentul   37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 18 a – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) obținerea de informații privind 

sursa fondurilor sau sursa averii clientului; 

(c) obținerea de informații privind 

sursa fondurilor sau sursa averii clientului 

și a beneficiarului real; 

 

Amendamentul   38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 26 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (7a) La articolul 26, alineatul (2) se 
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înlocuiește cu următorul text: 

(2) Statele membre interzic entităților 

obligate să recurgă la terți stabiliți în țări 

terțe cu grad înalt de risc. Statele membre 

pot excepta sucursalele și filialele deținute 

în proporție majoritară ale entităților 

obligate stabilite în Uniune de la 

interdicția respectivă în cazul în care 

aceste sucursale și filiale deținute în 

proporție majoritară respectă integral 

politicile și procedurile aplicabile la 

nivelul grupului, în conformitate cu 

articolul 45. 

„(2) Statele membre interzic entităților 

obligate să recurgă la terți stabiliți în țări 

terțe cu grad înalt de risc.”  

 

Amendamentul   39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 –  litera -a (nouă) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) la alineatul (1) se adaugă 

următorul paragraf: 

 „Statele membre se asigură că deținătorii 

de acțiuni sau drepturi de vot sau de 

participații la capitalul propriu al 

entităților corporative sau de altă natură 

juridică, inclusiv prin acțiuni la purtător 

sau prin exercitarea controlului prin alte 

mijloace, comunică entităților în cauză 

dacă dețin interesul în nume și pe cont 

propriu sau dacă îl dețin în contul unei 

terțe persoane. Statele membre se asigură 

că acele persoane fizice care dețin poziția 

(pozițiile) de conducere de rang superior 

în entitățile corporative sau de altă natură 

juridică comunică entităților în cauză 

dacă dețin poziția în nume propriu sau în 

contul unei terțe persoane.” 

 

Amendamentul   40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 –  litera aa (nouă) 
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Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 30 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) se introduce următorul alineat: 

 „(5a)  Informațiile cuprinse în registrul 

menționat la alineatul (3)din prezentul 

articol în legătură cu orice entități 

corporative sau de altă natură juridică, 

altele decât cele menționate la articolul 1a 

litera (a) din Directiva (CE) 2009/101, 

sunt public accesibile. 

 Informațiile accesibile public constau cel 

puțin în numele, data nașterii, 

naționalitatea, țara de reședință, datele de 

contact (mai puțin adresa de domiciliu), 

natura și amploarea interesului generator 

de beneficii ale beneficiarului real, astfel 

cum este definit la articolul 3 punctul 6. 

 În sensul prezentului alineat, accesul la 

informațiile referitoare la beneficiarii 

reali se realizează în conformitate cu 

normele privind protecția datelor și cu 

standardele în materie de date deschise și 

poate fi condiționat de înregistrarea 

online. Statele membre pot introduce o 

taxă care să acopere costurile 

administrative.” 

 

Amendamentul   41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 –  litera b 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 30 – alineatul 6 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Registrul central menționat la alineatul 

(3) asigură accesul prompt și 

nerestricționat al autorităților competente și 

al unităților de informații financiare la 

toate informațiile deținute în registrul 

central, fără nicio restricție și fără a alerta 

entitatea în cauză. De asemenea, el permite 

accesul prompt al entităților obligate atunci 

6. Registrul central menționat la alineatul 

(3) asigură, în vederea garantării 

eficienței, accesul prompt și nerestricționat 

al autorităților competente și al unităților 

de informații financiare la toate 

informațiile deținute în registrul central, 

fără nicio restricție și fără a alerta entitatea 

în cauză. De asemenea, el permite accesul 
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când acestea aplică măsuri de precauție 

privind clientela în conformitate cu 

capitolul II. 

prompt și nerestricționat al entităților 

obligate atunci când acestea aplică măsuri 

de precauție privind clientela în 

conformitate cu capitolul II. 

Justificare 

Accesul prompt și nerestricționat al autorităților competente și al unităților de informații 

financiare la toate informațiile deținute în registrul central, fără nicio restricție și fără a 

alerta entitatea în cauză, garantează caracterul eficient al informațiilor Registrului central 

menționat în prezenta propunere de modificare. 

 

Amendamentul   42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 –  litera b 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 30 – alineatul 6 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile competente cărora li se acordă 

accesul la registrul central menționat la 

alineatul (3) sunt autoritățile publice cu 

responsabilități în domeniul combaterii 

spălării banilor sau al finanțării 

terorismului, inclusiv autoritățile fiscale și 

autoritățile care au funcția de cercetare sau 

de urmărire penală a cazurilor de spălare a 

banilor, a infracțiunilor principale asociate 

și a cazurilor de finanțare a terorismului și 

funcția de urmărire și de punere sub 

sechestru sau de înghețare și confiscare a 

activelor provenite din săvârșirea de 

infracțiuni.”; 

Autoritățile competente cărora li se acordă 

accesul la registrul central menționat la 

alineatul (3) sunt autoritățile publice cu 

responsabilități în domeniul combaterii 

spălării banilor sau al finanțării 

terorismului, inclusiv autoritățile fiscale, 

autoritățile de control și autoritățile care 

au funcția de cercetare sau de urmărire 

penală a cazurilor de spălare a banilor, a 

infracțiunilor principale asociate și a 

cazurilor de finanțare a terorismului și 

funcția de urmărire și de punere sub 

sechestru sau de înghețare și confiscare a 

activelor provenite din săvârșirea de 

infracțiuni. 

Justificare 

Un sistem financiar solid, cu un control adecvat și instrumente analitice adecvate în vigoare, 

poate contribui, prin semnalarea modelelor de operațiuni anormale, la: 

- o mai bună înțelegere a conexiunilor și a rețelelor teroriste și criminale, precum și a 

oricăror amenințări care apar în legătură cu acestea; 

- acțiuni preventive pertinente ale tuturor autorităților competente implicate (inclusiv 

autoritățile de control). 
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Din enumerarea tipului de autorități nu pot lipsi, așadar, autoritățile de control. 

 

Amendamentul   43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 –  litera ba (nouă) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 30 – alineatul 8 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) la alineatul (8) se adaugă 

următorul paragraf: 

 „Înainte de a începe o nouă relație 

comercială cu o societate sau cu o altă 

entitate juridică ce face obiectul 

înregistrării informațiilor privind 

beneficiarii reali, entitățile obligate 

trebuie să obțină o dovadă a înregistrării 

respective.” 

 

Amendamentul   44 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 –  litera c 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 30 – alineatul 9 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În circumstanțe excepționale care 

urmează să fie stabilite în legislația 

națională, în cazul în care accesul 

menționat la alineatul (5) litera (b) ar 

expune beneficiarul real riscului de 

fraudă, de răpire, de șantaj, de violență 

sau de intimidare sau în cazul în care 

beneficiarul real este un minor sau 

prezintă o altă formă de incapacitate, 

statele membre pot prevedea o excepție de 

la acest acces pentru toate sau o parte din 

informațiile privind beneficiarul real, de 

la caz la caz. 

eliminat 

 

Amendamentul   45 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 –  litera c 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 30 – alineatul 10 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre cooperează între ele și cu 

Comisia în scopul punerii în aplicare a 

diferitelor tipuri de acces conform 

alineatului (5). 

Statele membre cooperează între ele și cu 

Comisia în scopul punerii în aplicare a 

diferitelor tipuri de acces conform 

alineatului (5), ținând seama și de cele mai 

recente standarde internaționale în 

materie. 

Justificare 

La nivelul Uniunii Europene este nevoie de o abordare armonizată, asigurând totodată 

punerea în aplicare integrală a angajamentelor asumate la nivel internațional. 

Aplicarea celor mai recente standarde internaționale arată importanța extinderii domeniului 

de aplicare al unităților de informații financiare și a accesului la informațiile puse la 

dispoziția acestora. 

 

Amendamentul   46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera a 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre se asigură că prezentul 

articol se aplică fiduciilor și altor tipuri de 

construcții juridice cu o structură sau cu 

funcții similare fiduciilor, cum ar fi, printre 

altele, fiducie, Treuhand sau fideicomiso. 

Statele membre se asigură că prezentul 

articol se aplică fiduciilor și altor tipuri de 

instrument juridic sau de construcții 

juridice cu o structură sau cu funcții 

similare fiduciilor, cum ar fi, printre altele, 

fiducie, Treuhand, waqf sau fideicomiso, și 

oricăror altor instrumente juridice în 

vigoare sau viitoare, similare ca structură 

și funcție. 

 

Amendamentul   47 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera a 

Directiva (UE) 2015/849 
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Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare stat membru impune ca fiduciarii 

(trustees) oricărei fiducii exprese 

administrate în statul membru respectiv să 

obțină și să dețină informații adecvate, 

corecte și actualizate privind beneficiarul 

real al fiduciei. Aceste informații includ 

identitatea: 

Fiecare stat membru impune ca fiduciarii 

(trustees) oricărei fiducii exprese create, 

administrate sau gestionate în statul 

membru respectiv supuse legislației 

statului membru sau a unei țări terțe, să 

obțină și să dețină informații adecvate, 

corecte și actualizate privind beneficiarul 

real al fiduciei. Aceste informații includ 

identitatea: 

 

Amendamentul   48 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera b 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 31 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3a.  Informațiile menționate la alineatul 

(1) sunt păstrate într-un registru central 

instituit de statul membru în care este 

administrată fiducia; 

3a.  Informațiile menționate la alineatul 

(1) sunt păstrate într-un registru central 

instituit de statul membru în care este 

creată, administrată sau gestionată fiducia; 

 

Amendamentul   49 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera c 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile competente cărora li se acordă 

accesul la registrul menționat la alineatul 

(3a) sunt autoritățile publice cu 

responsabilități în domeniul combaterii 

spălării banilor sau al finanțării 

terorismului, inclusiv autoritățile fiscale și 

autoritățile care au funcția de cercetare sau 

de urmărire penală a cazurilor de spălare a 

banilor, a infracțiunilor principale asociate 

și a cazurilor de finanțare a terorismului și 

Autoritățile competente cărora li se acordă 

accesul la registrul menționat la alineatul 

(3a) sunt autoritățile publice cu 

responsabilități în domeniul combaterii 

spălării banilor sau al finanțării 

terorismului, inclusiv autoritățile fiscale, 

autoritățile de control și autoritățile care 

au funcția de cercetare sau de urmărire 

penală a cazurilor de spălare a banilor, a 

infracțiunilor principale asociate și a 
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funcția de punere sub sechestru sau de 

înghețare și confiscare a activelor provenite 

din săvârșirea de infracțiuni. 

cazurilor de finanțare a terorismului și 

funcția de punere sub sechestru sau de 

înghețare și confiscare a activelor provenite 

din săvârșirea de infracțiuni. 

Justificare 

Autoritățile de control se numără printre autoritățile care îndeplinesc un rol esențial. 

 

Amendamentul   50 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera d 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 31 – alineatul 4 a – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informațiile cuprinse în registrul menționat 

la alineatul (3a) din prezentul articol în 

legătură cu orice alte fiducii decât cele 

menționate la articolul 7b litera (b) din 

Directiva (CE) 2009/101 sunt accesibile 

oricărei persoane sau organizații care 

poate demonstra un interes legitim. 

Informațiile cuprinse în registrul menționat 

la alineatul (3a) din prezentul articol în 

legătură cu orice alte fiducii decât cele 

menționate la articolul 1a litera (b) din 

Directiva 2009/101/CE sunt accesibile 

publicului. 

 

Amendamentul   51 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera d 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 31 – alineatul 4 a – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Informațiile accesibile persoanelor și 

organizațiilor care pot demonstra un 

interes legitim constau în numele, luna și 

anul nașterii, naționalitatea și țara de 

reședință ale beneficiarului real, astfel cum 

este definit la articolul 3 punctul 6 litera 

(b). 

Informațiile accesibile public constau cel 

puțin în numele, data nașterii, 

naționalitatea, țara de reședință, datele de 

contact (mai puțin adresa de domiciliu), 

natura și amploarea interesului generator 

de beneficii ale beneficiarului real, astfel 

cum este definit la articolul 3 punctul 6. 

 

Amendamentul   52 

Propunere de directivă 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera d 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 31 – alineatul 4 a– paragraful 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În sensul prezentului alineat, accesul la 

informațiile referitoare la beneficiarii 

reali se realizează în conformitate cu 

normele privind protecția datelor și cu 

standardele în materie de date deschise, 

astfel cum sunt definite la articolul 2 

alineatul (7) din Directiva 2003/98/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a, și poate fi condiționat de 

înregistrarea online. 

 ________________ 

 1a Directiva 2003/98/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 

noiembrie 2003 privind reutilizarea 

informațiilor din sectorul public (JO 

L 345, 31.12.2003, p. 90). 

 

Amendamentul   53 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera d 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 31 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4b) Ori de câte ori încep o nouă relație 

comercială cu o fiducie sau cu altă 

construcție juridică ce face obiectul 

înregistrării informațiilor privind 

beneficiarul real în temeiul alineatului (3a), 

entitățile obligate trebuie să obțină o 

dovadă a înregistrării în toate cazurile 

aplicabile. 

(4b) Ori de câte ori încep o nouă relație 

comercială cu o fiducie sau cu alt tip de 

instrument juridic sau construcție juridică 

ce face obiectul înregistrării informațiilor 

privind beneficiarul real în temeiul 

alineatului (3a), entitățile obligate trebuie 

să obțină o dovadă a înregistrării în toate 

cazurile aplicabile. 

Justificare 

Pe lângă construcții juridice, pot exista, de asemenea, și instrumente juridice, așa cum am 

arătat anterior. Instrumentele juridice sunt distincte de construcțiile juridice, de aceea se 

impune enumerarea lor separat. Pentru a ne asigura că prezenta directivă se aplică tuturor 

structurilor juridice cu funcții similare fiduciilor, este necesară și adăugarea sintagmei 
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„instrumente juridice”. 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 –  litera e 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 31 – alineatul 7 a – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7a. În circumstanțe excepționale stabilite în 

legislația națională, în cazul în care accesul 

menționat la alineatele (4) și (4a) ar expune 

beneficiarul real riscului de fraudă, de 

răpire, de șantaj, de violență sau de 

intimidare sau în cazul în care beneficiarul 

real este un minor sau prezintă o altă formă 

de incapacitate, statele membre pot 

prevedea o excepție de la acest acces 

pentru toate sau o parte din informațiile 

privind beneficiarul real, de la caz la caz. 

7a. În circumstanțe excepționale stabilite în 

legislația națională, în cazul în care accesul 

menționat la alineatele (4) și (4a) ar expune 

beneficiarul real riscului de fraudă, de 

răpire, de șantaj, de violență sau de 

intimidare sau în cazul în care beneficiarul 

real este un minor sau prezintă o altă formă 

de incapacitate, statele membre pot 

prevedea o excepție de la acest acces 

pentru toate sau o parte din informațiile 

privind beneficiarul real, de la caz la caz. 

Excepțiile trebuie reexaminate periodic 

pentru a se evita abuzurile. La stabilirea 

unei excepții, acest lucru trebuie 

specificat în mod clar în registru și 

justificat în scris. 

 

Amendamentul   55 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 –  litera a 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 32 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza 4  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceasta este în măsură să obțină și să 

folosească informații de la orice entitate 

obligată. 

Aceasta este în măsură să solicite, să 

obțină și să folosească informații 

suplimentare de la orice entitate obligată.  

 

Amendamentul   56 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva (UE) 2015/849 
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Articolul 32 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre instituie mecanisme 

centralizate automatizate, cum ar fi 

registrele centrale sau sistemele centrale 

electronice de extragere a datelor, care 

permit identificarea, în timp util, a tuturor 

persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau 

controlează conturi de plăți, astfel cum sunt 

definite în Directiva 2007/64/CE, și conturi 

bancare deținute de o instituție de credit pe 

teritoriul lor. Statele membre informează 

Comisia cu privire la caracteristicile 

acestor mecanisme naționale. 

1. Statele membre instituie mecanisme 

centralizate automatizate, cum ar fi 

registrele centrale sau sistemele centrale 

electronice de extragere a datelor, care 

permit identificarea, în timp util, a tuturor 

persoanelor fizice sau juridice ce dețin sau 

controlează conturi de plăți, astfel cum sunt 

definite în Directiva 2007/64/CE, conturi 

bancare și casete de valori deținute de o 

instituție de credit pe teritoriul lor. Statele 

membre informează Comisia cu privire la 

caracteristicile acestor mecanisme 

naționale. 

 

Amendamentul   57 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 32 a – alineatul 3 – liniuța 3 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - pentru casetele de valori: numele 

clientului și durata perioadei de 

închiriere. 

 

Amendamentul   58 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 32 a – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statele membre pot introduce 

exceptări de la obligațiile menționate la 

alineatele (1)-(3) în ceea ce privește 

conturile bancare pasive. 

 În sensul prezentului alineat, „cont 

bancar pasiv” înseamnă un cont bancar 

cu un sold care nu depășește 5 000 EUR 
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în care și din care nu au fost realizate 

plăți în cursul ultimelor 36 de luni, cu 

excepția plății dobânzilor și a altor taxe și 

comisioane normale percepute de 

furnizorul de servicii. 

 

Amendamentul   59 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 a (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 32 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 32b 

 (1)  Statele membre instituie 

mecanisme centralizate automatizate, cum 

ar fi registrele centrale sau sistemele 

centrale electronice de extragere a 

datelor, care permit identificarea, în timp 

util, a tuturor persoanelor fizice sau 

juridice ce dețin sau controlează terenuri 

sau clădiri pe teritoriul lor. Statele 

membre informează Comisia cu privire la 

caracteristicile acestor mecanisme 

naționale. 

 (2)  Statele membre se asigură că 

informațiile cuprinse în mecanismele 

centralizate menționate la alineatul (1) 

sunt direct accesibile, la nivel național, 

unităților de informații financiare și 

autorităților competente. Statele membre 

se asigură că orice unitate de informații 

financiare este în măsură să furnizeze în 

timp util informații cuprinse în 

mecanismele centralizate menționate la 

alineatul (1) oricărei alte unități de 

informații financiare, în conformitate cu 

articolul 53. 

 (3)  Următoarele informații trebuie să 

fie accesibile și să poată fi căutate prin 

intermediul mecanismelor centralizate 

menționate la alineatul (1): 
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 –  pentru proprietarul bunurilor 

imobile și orice persoană care pretinde că 

acționează în numele proprietarului: 

numele, precum și celelalte date de 

identificare obligatorii în temeiul 

dispozițiilor naționale care transpun 

articolul 13 alineatul (1) sau un număr 

unic de identificare; 

 –  pentru beneficiarul real al 

bunurilor imobile: numele, precum și 

celelalte date de identificare obligatorii în 

temeiul dispozițiilor naționale care 

transpun articolul 13 alineatul (1) sau un 

număr unic de identificare; 

 -  pentru bunurile imobile: data și 

motivul achiziției proprietății, a creditului 

ipotecar și a altor drepturi decât dreptul 

de proprietate; 

 -  pentru teren: poziția, numărul 

parcelei, categoria terenului (situația 

actuală a terenului), suprafața parcelei 

(suprafața terenului); 

 -  pentru clădire: poziția, numărul 

parcelei, numărul, tipul, structura și 

suprafața la sol ale clădirii. 

 (4)  Statele membre cooperează între 

ele și cu Comisia pentru a institui, până la 

1 ianuarie 2018, un registru imobiliar 

european în conformitate cu alineatul (1), 

după modelul Serviciului European de 

Informații Funciare (EULIS).” 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 47 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii de schimb între 

monede virtuale și monede fiduciare, 

furnizorii de portofele digitale, casele de 

schimb valutar și de încasare a cecurilor de 

1. Statele membre se asigură că 

furnizorii de servicii de schimb între 

monede virtuale și monede instituite legal, 

furnizorii de portofele digitale, casele de 

schimb valutar și de încasare a cecurilor de 
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călătorie și furnizorii de servicii pentru 

fiducii sau pentru societăți sunt autorizați 

sau înregistrați și că furnizorii de servicii 

de jocuri de noroc sunt reglementați.”; 

călătorie, emitenții, administratorii, 

intermediarii și distribuitorii monedelor 

virtuale, administratorii și furnizorii de 

sisteme de plăți online și furnizorii de 

servicii pentru fiducii sau pentru societăți 

sunt autorizați sau înregistrați și că 

furnizorii de servicii de jocuri de noroc 

sunt reglementați, inclusiv prin 

implementarea unor măsuri de prevenire 

a utilizării sistemului financiar în scopul 

spălării banilor sau finanțării 

terorismului. 

 

Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 50 a – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre nu interzic sau nu pun 

condiții nerezonabile ori care sunt 

restrictive în mod nejustificat în ceea ce 

privește schimbul de informații sau 

acordarea de asistență între autoritățile 

competente. În special, statele membre se 

asigură că autoritățile competente nu refuză 

o cerere de asistență pe motiv că: 

Statele membre asigură schimbul de 

informații și acordarea de asistență între 

autoritățile competente fără a stabili 

condiții nerezonabile sau care sunt 

restrictive în mod nejustificat. În special, 

statele membre se asigură că autoritățile 

competente nu refuză o cerere de asistență 

pe motiv că: 

 

Amendamentul   62 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 51 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 51a 

 Până în luna iunie a anului 2017, 

Comisia prezintă o propunere legislativă 

vizând crearea unei unități de informații 

financiare europene care să coordoneze, 
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să asiste și să sprijine unitățile de 

informații financiare ale statelor membre. 

Această unitate de informații financiare 

europeană sprijină unitățile de informații 

financiare naționale în menținerea și 

dezvoltarea infrastructurii tehnice pentru 

asigurarea schimbului de informații, le 

acordă sprijin în analiza comună a 

cazurilor transfrontaliere și efectuează 

propria sa analiză strategică, coordonând 

activitatea unităților de informații 

financiare ale statelor membre în cazurile 

transfrontaliere. În acest scop, unitățile de 

informații financiare naționale fac 

schimb automat de informații cu această 

unitate de informații financiare 

europeană atunci când investighează un 

caz de spălare de bani. Această propunere 

legislativă ține seama de rezultatele 

cartografierii de către Comisie a 

competențelor unităților de informații 

financiare ale statelor membre și a 

obstacolelor în calea cooperării pentru a 

elabora un sistem echilibrat și 

personalizat de cooperare.” 

 

Amendamentul   63 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 b (nou) 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 51 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18b) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 51b 

 (1) Statele membre se asigură că 

unitățile lor de informații financiare sunt 

în măsură să coopereze și să facă schimb 

de informații relevante cu unitățile 

echivalente din alte state. 

 (2)  Statele membre se asigură că 

unitățile de informații financiare din UE 

sunt în măsură să desfășoare anchete în 

numele unităților echivalente din alte 

state, atunci când acest lucru poate 
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prezenta o anumită relevanță în cadrul 

analizei tranzacțiilor financiare. 

Anchetele trebuie să includă cel puțin: 

 -  căutarea în propriile baze de date, 

care includ informații referitoare la 

rapoartele privind tranzacțiile suspecte; 

 -  căutarea în alte baze de date la 

care pot avea acces direct sau indirect, 

inclusiv bazele de date privind aplicarea 

legii, bazele de date publice, bazele de date 

administrative și bazele de date 

disponibile comercial. 

 Dacă sunt autorizate să facă acest lucru, 

unitățile de informații financiare trebuie, 

de asemenea, să contacteze alte autorități 

și instituții financiare competente pentru 

a obține informații relevante.” 

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 

Directiva (UE) 2015/849 

Articolul 55 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

aprobarea prealabilă a unității de informații 

financiare căreia i s-a solicitat să comunice 

informațiile către autoritățile competente 

este acordată cu promptitudine și în cea 

mai mare măsură posibilă, indiferent de 

tipul infracțiunilor principale asociate. 

Unitatea de informații financiare căreia i s-

a adresat solicitarea nu refuză să își dea 

aprobarea pentru o astfel de comunicare, 

decât dacă aceasta ar depăși domeniul de 

aplicare al dispozițiilor care i se aplică în 

materie de combatere a spălării banilor și a 

finanțării terorismului, dacă ar putea afecta 

o anchetă penală, dacă ar fi în mod clar 

disproporționată față de interesele legitime 

ale unei persoane fizice sau juridice sau ale 

statului membru al unității de informații 

financiare căreia i s-a adresat solicitarea 

2. Statele membre se asigură că 

aprobarea prealabilă a unității de informații 

financiare căreia i s-a solicitat să comunice 

informațiile către autoritățile competente 

este acordată cu promptitudine și în cea 

mai mare măsură posibilă, indiferent de 

tipul infracțiunilor principale asociate. 

Unitatea de informații financiare căreia i s-

a adresat solicitarea nu refuză să își dea 

aprobarea pentru o astfel de comunicare, 

decât dacă aceasta ar depăși domeniul de 

aplicare al dispozițiilor care i se aplică în 

materie de combatere a spălării banilor și a 

finanțării terorismului, dacă ar putea afecta 

o anchetă penală, dacă ar fi în mod clar 

disproporționată față de interesele legitime 

ale unei persoane fizice sau juridice sau ale 

statului membru al unității de informații 

financiare căreia i s-a adresat solicitarea 
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sau dacă nu ar fi, în orice alt mod, în 

conformitate cu principiile fundamentale 

de drept intern ale statului membru 

respectiv. Orice astfel de refuz de a-și da 

aprobarea este explicat în mod 

corespunzător. 

sau dacă nu ar fi, în orice alt mod, în 

conformitate cu principiile fundamentale 

de drept intern ale statului membru 

respectiv. Orice astfel de refuz de a-și da 

aprobarea este explicat în mod 

corespunzător. Drepturile fundamentale 

ale tuturor părților, inclusiv dreptul la 

protecția datelor, trebuie respectate 

integral, în toate situațiile. 

 

Amendamentul   65 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2009/101/CE 

Articolul 7 b – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre se asigură că 

informațiile privind beneficiarii reali 

menționate la alineatul (1) din prezentul 

articol sunt de asemenea puse la dispoziția 

publicului prin sistemul de interconectare a 

registrelor menționat la articolul 4a 

alineatul (2). 

3. Statele membre se asigură că 

informațiile privind beneficiarii reali 

menționate la alineatul (1) din prezentul 

articol sunt, de asemenea, puse la 

dispoziția publicului prin sistemul de 

interconectare a registrelor menționat la 

articolul 4a alineatul (2), în conformitate 

cu normele privind protecția datelor și cu 

standardele în materie de date deschise, 

astfel cum sunt definite la articolul 2 

alineatul (7) din Directiva 2003/98/CE, și 

cu condiția înregistrării online. 

 

Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 2009/101/CE 

Articolul 7 b – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În circumstanțe excepționale 

stabilite în legislația națională, în cazul în 

care accesul la informațiile menționate la 

alineatul (1) ar expune beneficiarul real 

riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de 

violență sau de intimidare sau în cazul în 

4. În circumstanțe excepționale 

stabilite în legislația națională, în cazul în 

care accesul la informațiile menționate la 

alineatul (1) ar expune beneficiarul real 

riscului de fraudă, de răpire, de șantaj, de 

violență sau de intimidare sau în cazul în 
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care beneficiarul real este un minor sau 

prezintă o altă formă de incapacitate, 

statele membre pot prevedea o excepție de 

la obligația de divulgare pentru toate sau o 

parte din informațiile privind beneficiarul 

real, de la caz la caz. 

care beneficiarul real este un minor sau 

prezintă o altă formă de incapacitate, 

statele membre pot prevedea o excepție de 

la obligația de divulgare pentru toate sau o 

parte din informațiile privind beneficiarul 

real, de la caz la caz. Excepțiile trebuie 

reexaminate periodic pentru a se evita 

abuzurile. La stabilirea unei excepții, 

acest lucru trebuie specificat în mod clar 

în registru și justificat în scris. 
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