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Poprawka  153 
Graham Watson, Nils Torvalds 
w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera f 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

f) podmiotów świadczących usługi w 

zakresie gier hazardowych. 

f) podmiotów świadczących usługi w 

zakresie gier hazardowych. Z wyjątkiem 

kasyn państwa członkowskie mogą 

postanowić o całkowitym lub częściowym 

wyłączeniu niektórych usług hazardowych 

z zakresu obowiązywania przepisów 

krajowych transponujących przepisy 

niniejszej dyrektywy ze względu na niski 

poziom ryzyka, jaki wynika z charakteru 

tych usług, a to w oparciu o ocenę ryzyka. 

Przed zastosowaniem takiego zwolnienia 

dane państwo członkowskie zwraca się do 

Komisji o wydanie zgody. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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, 

local provider. The Focus should be on the services provided, because it is in the service 
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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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Poprawka  154 

Graham Watson, Nils Torvalds 
w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. W kontekście wymogów w zakresie 

przeciwdziałania praniu pieniędzy 

skierowanych do podmiotów 

zobowiązanych utworzonych w więcej niŜ 

jednym państwie członkowskim lub 

świadczących usługi z jednego państwa 

członkowskiego dla osób w innych 

państwach członkowskich właściwy organ 

państwa, w którym znajduje się siedziba 

główna podmiotu zobowiązanego, 

powinien działać jako organ wiodący 

odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru 

nad przestrzeganiem przepisów przez takie 

podmioty zobowiązane we wszystkich 

państwach członkowskich, we współpracy 

z właściwymi organami państwa 

przyjmującego. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Celem organu wiodącego jest dbanie o to, aby podmioty zobowiązane działające w całej UE 

nie były blokowane z powodu niepotrzebnej rozbieŜności między prawem a praktyką w 

państwach członkowskim, a takŜe o to, aby wszelkie wymogi w zakresie zgodności z prawem 

były jasne, proporcjonalne i racjonalne pod względem kosztów. Punkt kompleksowej obsługi 

dbałby o jasność co do tego, której jednostce analityki finansowej podmioty zobowiązane 

powinny przekazywać wymagane informacje. 
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Sprawozdanie A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 

finansowania terroryzmu 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 10 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 10a 

 Na podstawie wykazanego niskiego 

poziomu ryzyka państwa członkowskie 

mogą zwolnić podmioty zobowiązane z 

obowiązku zastosowania naleŜytej 

staranności wobec klienta w związku z 

pieniądzem elektronicznym 

zdefiniowanym w art. 2 ust. 2 dyrektywy 

2009/110/WE, jeŜeli: 

 a) instrument płatniczy nie jest 

instrumentem wielokrotnego uŜytku, a 

maksymalna kwota przechowywana 

elektronicznie nie przekracza 150 EUR; 

 b) instrument płatniczy jest instrumentem 

wielokrotnego uŜytku, maksymalna kwota 

przechowywana elektronicznie nie 

przekracza 150 EUR, maksymalna kwota, 

na którą przeprowadzono transakcje w 

ciągu 12 miesięcy, nie przekracza 1 500 

EUR oraz istnieją środki gwarantujące 

nieprzekraczanie tych limitów; 

 c) instrument płatniczy jest 

wykorzystywany wyłącznie do zakupu 

towarów lub usług; 

 

 d) instrument płatniczy nie moŜe być 

sfinansowany przez niesprawdzony 

pieniądz elektroniczny; 
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 e) zakazany jest wykup lub wycofanie 

gotówki, o ile nie wywiązano się z 

obowiązku identyfikacji i weryfikacji 

toŜsamości właściciela, stosowania 

odpowiednich i naleŜytych strategii i 

procedur wykupu w gotówce i wycofania 

gotówki oraz prowadzenia dokumentacji. 

 Państwo członkowskie moŜe podwyŜszyć 

limit określony w lit. a) akapit pierwszy do 

kwoty 500 EUR w przypadku 

instrumentów płatniczych, z których 

korzystanie moŜliwe jest jedynie w tym 

państwie członkowskim. 

 2. Państwa członkowskie dbają o to, aby 

stosowano środki naleŜytej staranności 

wobec klienta przed wykupem pieniądza 

elektronicznego o wartości powyŜej 250 

EUR. 

 3. Niniejszy artykuł nie uniemoŜliwia 

państwom członkowskim zezwolenia 

podmiotom zobowiązanym na stosowanie 

uproszczonych środków naleŜytej 

staranności wobec klienta w odniesieniu 

do pieniądza elektronicznego zgodnie z 

art. 13, jeŜeli warunki przewidziane w tym 

artykule nie są spełnione. 

Or. en 

Uzasadnienie 

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 

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

 

 


