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5.3.2014 A7-0150/153 

Pozmeňujúci návrh  153 
Graham Watson, Nils Torvalds 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a 

financovania terorizmu 

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

Návrh smernice 
Článok 2 – odsek 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno f 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(f) prevádzkovateľov hazardných hier. (f) prevádzkovateľov hazardných hier. S 
výnimkou kasín sa môžu členské štáty 
rozhodnúť pre úplné alebo čiastočné 
oslobodenie niektorých hazardných hier 
od vnútroštátnych ustanovení 
transponujúcich túto smernicu na základe 
toho, že tieto hry sú spojené s nízkym 
rizikom na základe hodnotení rizík. Pred 
uplatnením každého takéhoto oslobodenia 
požiada príslušný členský štát o súhlas 
Komisiu. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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 
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 

Pozmeňujúci návrh  154 
Graham Watson, Nils Torvalds 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a 

financovania terorizmu 

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

Návrh smernice 
Článok 32 – odsek 2 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. V kontexte požiadaviek v oblasti boja 
proti praniu špinavých peňazí kladených 
na povinné subjekty usadené vo viac než 
jednom členskom štáte alebo poskytujúce 
služby z jedného členského štátu osobám 
v iných členských štátoch vystupuje 
domovský príslušný orgán hlavného 
podniku povinného subjektu ako vedúci 
orgán zodpovedný za dohľad nad 
dodržiavaním predpisov týmito povinnými 
subjektmi vo všetkých členských štátoch 
v spolupráci s hostiteľskými príslušnými 
orgánmi. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom vedúceho orgánu je zabezpečiť, aby činnosť povinných orgánov, ktoré pôsobia cez 
hranice v rámci EÚ, nebola potláčaná zbytočnou fragmentáciou, pokiaľ ide o právo a prax 
členských štátov, a zabezpečiť, aby všetky požiadavky na dodržiavanie právnych predpisov 
boli jasné, primerané a nákladovo efektívne. Jednotným kontaktným miestom by sa stanovili 
jasné pravidlá pre povinné subjekty o tom, ktorej finančnej spravodajskej jednotke by sa mali 
požadované informácie zaslať. 
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5.3.2014 A7-0150/155 

Pozmeňujúci návrh  155 
Graham Watson, Nils Torvalds 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A7-0150/2014 
Krišjānis KariĦš, Judith Sargentini 
Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a 

financovania terorizmu 

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

Návrh smernice 
Článok 10 a (nový) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 Členské štáty môžu na základe 
preukázateľne nízkeho rizika uplatňovať 
výnimky z opatrení povinnej starostlivosti 
vo vzťahu ku klientovi na povinné 
subjekty, pokiaľ ide o elektronické 
peniaze vymedzené v článku 2 ods. 2 
smernice 2009/110/ES, ak: 

 (a) platobný nástroj nie je nabíjateľný a 
maximálna suma uložená elektronicky 
nepresahuje 150 EUR; 

 (b) platobný nástroj je nabíjateľný, 
maximálna suma uložená elektronicky 
neprekročí 500 EUR, maximálna výška 
transakcie v priebehu 12 mesiacov 
nepresiahne 1 500 EUR a sú zavedené 
opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa tieto 
limity neprekročia; 

 (c) platobný nástroj sa používa výhradne 
na nákup tovaru alebo služieb; 

 (d) platobný nástroj nemožno financovať 
neoverenými elektronickými peniazmi; 

 (e) zámena za hotovosť a hotovostné 
výbery sú zakázané s výnimkou prípadu, 
ak boli splnené požiadavky v oblasti 
identifikácie a kontroly totožnosti držiteľa 
a uskutočňujú sa primerané a vhodné 
politiky a postupy zámeny za hotovosť 
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a hotovostných výberov, ako aj v oblasti 
uchovávania záznamov. 

 Členský štát môže zvýšiť limit stanovený v 
prvom odseku písm. a) týkajúci sa 
platobných nástrojov, ktoré môžu byť 
použité len v tomto členskom štáte, na 500 
EUR. 

 2. Členské štáty zaistia, aby sa pred 
výberom peňažnej hodnoty elektronických 
peňazí presahujúcej 250 EUR uplatňovali 
opatrenia povinnej starostlivosti vo 
vzťahu ku klientovi. 

 3. Tento článok nebráni členským štátom, 
aby povinným subjektom umožnili 
uplatňovanie opatrení povinnej 
starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, 
pokiaľ ide o elektronické peniaze v súlade 
s článkom 13, ak podmienky stanovené 
v tomto článku nie sú splnené. 

Or. en 

Odôvodnenie 

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

 

 


