
Kwiecieñ 2013Propozycja IV Dyrektywy AML ju¿ znana

Na pocz¹tku lutego br. Komisja Europejska 
og³osi³a  nowej IV Dyrektywy 
w sprawie przeciwdzia³ania korzystaniu 
z systemu finansowego w celu prania 
pieniêdzy oraz finansowania terroryzmu. 
Proponowane zmiany maj¹ z jednej strony 
dostosowaæ przepisy do zmienionych reko-
mendacji FATF, z drugiej zaœ usprawniæ 
ju¿ istniej¹ce rozwi¹zania. Pomimo doœæ 
surowego tonu Komisji, która w notce 
prasowej informuje o koniecznoœci wpro-
wadzenia ”bardziej rygorystycznych prze-
pisów w odpowiedzi na nowe zagro¿enia”, 
rozwi¹zania zawarte w nowej Dyrektywie 
to raczej ewolucja ni¿ rewolucja w dotych-
czasowym systemie walki z praniem 
pieniêdzy i finansowaniem terroryzmu.

Zmiany o charakterze ewolucyjnym dotycz¹:

projekt

•  objêcia dyrektyw¹ osób handluj¹cych towarami 
   i przyjmuj¹cych za nie p³atnoœci w gotówce 
   w kwocie od 7500 EUR (obowi¹zuj¹cy 
   aktualnie próg to 15000 EUR)

wzmocnienia podejœcia opartego na ryzyku m.in. 
   poprzez wprowadzenie obligatoryjnych 
   ocen ryzyka na trzech poziomach: 
   europejskim, krajowym oraz instytucjonalnym

zaostrzenia przepisów dotycz¹cych 
   stosowania uproszczonych œrodków 
   nale¿ytej starannoœci – brak automatycznego 
   wy³¹czenia w stosunku do podmiotów lub 
   produktów niskiego ryzyka, a tak¿e obowi¹zkowa 
   analiza ryzyka przed zastosowaniem 
   uproszczonych œrodków nale¿ytej starannoœci 

doprecyzowania definicji rzeczywistego 
   beneficjenta poprzez uœciœlenie, i¿ próg 
   25 proc. odnosi siê do ka¿dego z poziomów 
   w³asnoœci bezpoœredniej i poœredniej, oraz 
   wprowadzenie mo¿liwoœci wskazania osób 
   sprawuj¹cych kontrolê np. zarz¹du

na³o¿enia na osoby prawne obowi¹zku 
   posiadania informacji o swoich 
   beneficjentach rzeczywistych

rozszerzenia definicji osób zajmuj¹cych 
   eksponowane stanowiska polityczne 
   (tzw. PEP’ów) na PEP’ów krajowych
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•  wprowadzenia obowi¹zku poszukiwania PEP’ów 
   wœród beneficjentów rzeczywistych oraz 
   beneficjentów polis na ¿ycie

rozszerzenia oraz zacieœnienie wspó³pracy 
   pomiêdzy jednostkami analityki finansowej 
   (czyli regulatorami odpowiedzialnymi za przeciw-
   dzia³anie praniu pieniêdzy w poszczególnych 
   pañstwach cz³onkowskich, takich jak polski GIIF)

wprowadzenia obowi¹zku ogólnogrupowych 
   strategii i procedur w zakresie wymiany 
   informacji dla celów przeciwdzia³ania praniu 
   pieniêdzy i finansowania terroryzmu oraz 
   objêcia nimi oddzia³ów oraz jednostek zale¿nych 
   w pañstwach cz³onkowskich oraz pañstwach 
   trzecich w przypadku grup kapita³owych

zapewnienie mo¿liwoœci wymiany informacji 
   w ramach grupy.

Za rewolucjê nale¿y natomiast uznaæ propozycjê 
w zakresie minimalnych sankcji administracyj-
nych za naruszenia obowi¹zków z zakresu AML 
(anti-money laundering). Ustawodawca europejski 
przewidzia³ bowiem kary siêgaj¹ce odpowiednio:

dla osób prawnych 10% ca³kowitego 
   rocznego obrotu

a dla osób fizycznych do 5 000 000 EUR oraz 
   obowi¹zek podawania informacji o naru-
   szeniach i osobach ukaranych do publicznej 
   wiadomoœci.

Gro¿¹ce sankcje zmotywuj¹ niew¹tpliwie instytucje 
obowi¹zane do przeprowadzenia analiz w zakresie 
dotychczas stosowanych procedur AML w celu 
upewnienia siê czy realizuj¹ wszystkie swoje 
obowi¹zki i czy robi¹ to prawid³owo. W celu 
ograniczenia ryzyka prawnego wzroœnie równie¿ 
zapotrzebowanie na zewnêtrznych doradców 
z zakresu AML. 

Propozycja IV Dyrektywy jest na wstêpnym etapie 
wspólnotowego procesu legislacyjnego. Nie nale¿y 
siê wiêc raczej spodziewaæ jej uchwalenia przed 
koñcem roku, chocia¿ zbli¿aj¹ce siê wybory do 
parlamentu europejskiego bêd¹ niew¹tpliwie pewnym 
czynnikiem dyscyplinuj¹cym. Proponowany czas 
implementacji do prawa krajowego wynosi 2 lata 
od momentu uchwalenia.
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