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5.3.2014 A7-0150/153 

Изменение  153 

Греъм Уотсън, Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0150/2014 

Кришианис Каринш, Юдит Саргентини 

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на 

пари и финансирането на тероризма 

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD) 

Предложение за директива 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – точка 3 - буква e 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) доставчици на услуги в областта на 

хазарта. 

е) доставчици на услуги в областта на 

хазарта. с изключение на казината, 

държавите членки могат да решат да 

освободят изцяло или частично 

определени услуги в областта на 

хазарта от националните разпоредби, 

с които се транспонира настоящата 

директива, въз основа на ниския риск, 

произтичащ от естеството на 

услугите, на базата на оценка на 

риска. Преди да приложи всяко 

освобождаване от този вид 

съответната държава членка иска 

одобрението на Комисията. 

Or. en 

Обосновка 

Providers of gambling services can often offer both minimum-risk services, which should be 

allowed to apply for exemptions, and also high-risk services, which should be included in the 

scope. Therefore, allowing exemptions for whole operators is not in line with the risk based 

approach that is the core of the anti-money laundering directive. It could mean that if a whole 

service provider were exempt, even their high risk services would be exempt as well as their 

low risk services. 

It is not fair to both the small local provider offering gambling services that have either no or 

minimal risk of their services being used for money laundering as well as members of the 

public using this service for purely recreational means, that they should be targeted in the 

same manner as the large gambling provider. Such a burden could be disastrous for a small, 
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local provider. The Focus should be on the services provided, because it is in the service 

provided that the risks of money laundering lie, not in the provider itself. Risk-based 

approach is key in ensuring justified and proportionate measures to fight money laundering. 
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5.3.2014 A7-0150/154 

Изменение  154 

Греъм Уотсън, Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0150/2014 

Кришианис Каринш, Юдит Саргентини 

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на 

пари и финансирането на тероризма 

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD) 

Предложение за директива 

Член 32 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. В контекста на изискванията за 

борба срещу изпирането на пари по 

отношение на задължените субекти, 

установени в повече от една държава 

членка или предоставящи услуги от 

една държава членка на лица в други 

държави членки, компетентният 

орган на държавата по произход на 

основното място на установяване на 

задължения субект следва да действа 

като водещ орган, отговорен за 

надзора на спазването на 

разпоредбите от страна на такива 

задължени субекти във всички 

държави членки, в сътрудничество с 

компетентните орани на 

приемащата държава. 

Or. en 

Обосновка 

Предназначението на водещия орган е да гарантира, че задължените субекти, които 

развиват дейност отвъд границите на ЕС, не са затруднени от ненужно раздробяване 

на законодателството и практиките в отделните държави членки и че всички 

изисквания за спазване на законовите разпоредби са ясни, пропорционални и 

икономически ефективни. Обслужването на едно гише (оne stop shop) следа да осигури 

яснота за задължените субекти по въпроса на кое звено за финансово разузнаване 

следва да се предаде изискваната информация. 
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5.3.2014 A7-0150/155 

Изменение  155 

Греъм Уотсън, Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0150/2014 

Кришианис Каринш, Юдит Саргентини 

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на 

пари и финансирането на тероризма 

COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD) 

Предложение за директива 

Член 10 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10a 

 Държавите членки могат, въз основа 

на доказан нисък риск, да прилагат 

към задължените субекти 

освобождавания от комплексна 

проверка на клиента по отношение на 

електронните пари, както са 

определени в член 2, точка 2 от 

Директива 2009/110/ЕО, когато: 

 а) платежният инструмент не е 

презаредим и максималната 

електронно съхранявана сума в 

устройството е не повече от 

150 EUR, 

 б) платежният инструмент е 

презаредим, максималната 

електронно съхранявана сума в 

устройството е не повече от 500 

EUR, максималният размер на 

извършените плащания за период от 

12 месеца е не повече от 1 500 EUR и 

се прилагат мерки, за да се гарантира, 

че тези лимити не се надхвърлят; 

 в) платежният инструмент се 

използва изключително за покупка на 

стоки или услуги; 

 г) платежният инструмент не може 

да се финансира с непроверени 
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електронни пари; 

 д) възстановяването в брой и 

тегленето на пари в брой са 

забранени, освен ако не се изпълняват 

идентификация и проверка на 

самоличността на притежателя, 

адекватни и подходящи политики и 

процедури за възстановяване в брой и 

теглене на пари в брой, както и 

задължения за съхранение на 

документацията. 

 Дадена държава членка може да 

повиши лимита, определен в буква а) 

от първата алинея, до 500 EUR за 

платежни инструменти, които 

могат да се използват единствено във 

въпросната държава членка. 

 2. Държавите членки гарантират, че 

преди възстановяването на 

паричната стойност на електронни 

пари, надхвърляща 250 EUR, се 

прилагат мерки за комплексна 

проверка на клиента. 

 3. С разпоредбите на настоящия член 

държавите членки не се 

възпрепятстват да разрешават на 

задължените субекти да прилагат 

опростени мерки за комплексна 

проверка на клиента по отношение на 

електронни пари в съответствие с 

член 13, когато предвидените в него 

условия не са изпълнени. 

Or. en 

Обосновка 

The amendment seeks to re-instate reloadable e-money products, which are currently allowed 

under the 3rd anti-money laundering directive. If the option of reloading such e-money 

products were no longer available, they would become unattractive to consumers (with higher 

costs of buying every time a new non-reloadable product with very limited threshold and no 

withdrawal function), and there could be serious consequences on those residing in countries 

where bank accounts, banking services and products are still not easily accessible (due to 

administrative requirements or fees) and where these products serve the objectives of 

financial inclusion. As a consequence, many will have to turn to the usage of cash and away 
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from the formal financial system, which is not the intended consequence of this Directive. 

 

Moreover, when it comes to achieving the objectives of this directive, reloadability and 

inoperability allow improved detection of usage patterns and transaction monitoring as 

compared to non-reloadable products or cash. By comparison, the currently proposed 

directive text does not require any due diligence measures for cash transactions up to EUR 

7,500. Therefore exemptions from the due diligence measure should be allowed for e-money 

products within an established threshold as it is the case with cash. 

 

 


