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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Państwa członkowskie zapewniają 

otrzymywanie i posiadanie przez podmioty 

o charakterze korporacyjnym lub 

podmioty prawne mające siedzibę na ich 

terytorium odpowiednich, dokładnych i 

aktualnych informacji o ich 

beneficjentach rzeczywistych. 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 

spółki i inne podmioty posiadające 

osobowość prawną, w tym fundusze 

powiernicze lub podmioty o strukturze lub 

funkcji podobnej do funduszy 

powierniczych, fundacje, holdingi i 

wszystkie inne podobne pod względem 

struktury lub funkcji obecne lub przyszłe 

porozumienia prawne mające siedzibę lub 

utworzone na ich terytorium lub 

zarządzane na mocy ich prawa, 

otrzymywały, posiadały i przekazywały do 

centralnego rejestru publicznego, rejestru 

handlowego lub rejestru spółek na ich 

terytorium odpowiednie, dokładne, 

bieŜące i aktualne informacje o sobie i o 

ich beneficjentach rzeczywistych w 

momencie ustanowienia, a takŜe w 

przypadku jakichkolwiek ich zmian. 

 1a. Rejestr musi zawierać minimalne 

informacje pozwalające jednoznacznie 

ustalić przedsiębiorstwo i jego 

beneficjenta rzeczywistego, a mianowicie 

nazwę, numer, formę prawną i status 

prawny podmiotu, potwierdzenie 

rejestracji, adres siedziby statutowej (i 

główne miejsce działalności, jeŜeli jest 

róŜne od siedziby statutowej), podstawowe 

uprawnienia regulacyjne (zawarte np. w 

akcie załoŜycielskim i statucie), listę 



 

AM\1022140PL.doc  PE529.609v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

dyrektorów (w tym ich obywatelstwo i datę 

urodzenia), informacje o 

udziałowcu/beneficjencie rzeczywistym, 

takie jak nazwiska, daty urodzenia, 

obywatelstwo lub państwo rejestracji, 

dane kontaktowe, liczba udziałów, 

kategorie udziałów (w tym charakter 

przysługującego prawa głosu) i w 

stosownych przypadkach odsetek 

posiadanych udziałów lub sprawowanej 

kontroli. 

 Wymogi przewidziane w niniejszym 

artykule nie zwalniają podmiotów 

zobowiązanych z obowiązku zastosowania 

naleŜytej staranności wobec klienta, a 

podmioty zobowiązane nie opierają się 

wyłącznie na tych informacjach jako 

wystarczających do wypełnienia 

powyŜszych obowiązków. 

 1b. W odniesieniu do funduszy 

powierniczych lub innych rodzajów 

obecnych lub przyszłych podmiotów i 

porozumień prawnych o podobnej 

strukturze lub funkcji informacje te 

obejmują toŜsamość powierzającego, 

powiernika lub powierników, protektora 

(w stosownych przypadkach), 

beneficjentów lub kategorii beneficjentów 

oraz wszystkich innych osób fizycznych 

sprawujących faktyczną kontrolę nad 

funduszem powierniczym. Podejmując 

decyzję, czy wykazy i publiczne 

ujawnianie w centralnym rejestrze są 

proporcjonalne i efektywne, państwa 

członkowskie stosują podejście oparte na 

analizie ryzyka. Państwa członkowskie 

dbają o to, aby powiernicy ujawniali 

podmiotom zobowiązanym swój status 

oraz by posiadane informacje obejmowały 

datę urodzenia i obywatelstwo wszystkich 

osób. Publikując umowę powierniczą i list 

intencyjny, państwa członkowskie kierują 

się podejściem opartym na analizie ryzyka 

i w stosownych przypadkach dopilnowują, 

z poszanowaniem ochrony danych 

osobowych, aby informacje były 

ujawniane właściwym organom, w 
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szczególności jednostkom analityki 

finansowej. Określając publiczne 

ujawnianie danych osobowych w 

rejestrach publicznych do celu 

przeciwdziałania praniu pieniędzy i 

finansowaniu terroryzmu, państwa 

członkowskie stosują dyrektywę 

95/46/WE. 

 

Or. en 

 

 


