25.11.2005

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 309/15

Ο∆ΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

παράνοµες δραστηριότητες (4) θεσπίστηκε ως απάντηση στις
εν λόγω ανησυχίες στον τοµέα της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες. Απαιτούσε από τα κράτη
µέλη να απαγορεύουν τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και να υποχρεώνουν τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των πιστωτικών
ιδρυµάτων και ευρείας κλίµακας άλλων χρηµατοπιστωτικών
οργανισµών, να εξακριβώνουν την ταυτότητα των πελατών
τους, να τηρούν τα δέοντα αρχεία, να θεσπίζουν εσωτερικές
διαδικασίες για την κατάρτιση του προσωπικού και την
πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες καθώς και να αναφέρουν κάθε ένδειξη νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στις
αρµόδιες αρχές.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτη και τρίτη περίοδος, και το
άρθρο 95,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),

(5)

Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας διενεργούνται συχνά σε
διεθνές επίπεδο. Τα µέτρα που λαµβάνονται αποκλειστικά σε
εθνικό ή ακόµα και σε κοινοτικό επίπεδο, χωρίς να ληφθούν
υπόψη ο διεθνής συντονισµός και η διεθνής συνεργασία,
έχουν πολύ περιορισµένα αποτελέσµατα. Τα µέτρα που
θεσπίζονται από την Κοινότητα στον τοµέα αυτόν θα πρέπει
να µην αντιβαίνουν προς τις άλλες δράσεις που έχουν
αναληφθεί στο πλαίσιο άλλων διεθνών φόρουµ. Η κοινοτική
δράση θα πρέπει να συνεχίσει να λαµβάνει υπόψη ιδιαίτερα
τις συστάσεις της οµάδας χρηµατοοικονοµικής δράσης
(εφεξής «FATF»), η οποία αποτελεί τον κυριότερο διεθνή
φορέα που ενεργοποιείται για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Εφόσον οι συστάσεις
της FATF αναθεωρήθηκαν ουσιαστικά και επεκτάθηκαν το
2003, η κοινοτική οδηγία θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε
το νέο αυτό διεθνές πρότυπο.

(6)

Η γενική συµφωνία για τις συναλλαγές στον τοµέα των
υπηρεσιών (GATS) επιτρέπει στα µέλη να θεσπίζουν µέτρα
αναγκαία για την προστασία των χρηστών ηθών, την
πρόληψη της απάτης, καθώς και να θεσπίζουν µέτρα για
λόγους προληπτικής εποπτείας, συµπεριλαµβανόµενης της
διασφάλισης της σταθερότητας και ακεραιότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

(7)

Καίτοι αρχικά περιοριζόταν στα αδικήµατα που σχετίζονται
µε τη διακίνηση ναρκωτικών, τα τελευταία έτη παρατηρείται
η τάση µεγάλης διεύρυνσης του ορισµού της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, που βασίζεται σε
ευρύτερη κλίµακα κύριων αδικηµάτων. Η διεύρυνση της
κλίµακας κυρίων αδικηµάτων διευκολύνει την υποβολή
αναφορών υπόπτων συναλλαγών και τη διεθνή συνεργασία
σε αυτόν τον τοµέα. Εποµένως, ο ορισµός του σοβαρού
εγκλήµατος θα πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τον ορισµό του
σοβαρού
εγκλήµατος
στην
απόφαση-πλαίσιο
2001/500/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001,
για το ξέπλυµα χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό,
τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των οργάνων
και των προϊόντων του εγκλήµατος (5).

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η µαζική ροή χρηµάτων που προέρχεται από παράνοµες
δραστηριότητες δύναται να επιφέρει ζηµία στη σταθερότητα
και τη φήµη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και συνιστά
απειλή για την ενιαία αγορά, η δε τροµοκρατία κλονίζει τα
ίδια τα θεµέλια της κοινωνίας µας. Αποτελέσµατα µπορούν
να επιφέρουν, εκτός από την προσέγγιση του ποινικού
δικαίου, και οι προσπάθειες πρόληψης µέσω του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

(2)

Η φερεγγυότητα, η ακεραιότητα και η σταθερότητα των
πιστωτικών ιδρυµάτων και των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και η αξιοπιστία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος
στο σύνολό του µπορούν να κλονιστούν σοβαρά από τις
προσπάθειες των εγκληµατιών και των συνεργών τους είτε
να συγκαλύψουν την προέλευση των προϊόντων των εγκληµατικών δραστηριοτήτων είτε να διοχετεύσουν νόµιµο ή
παράνοµο χρήµα µε σκοπό την τροµοκρατία. Η κοινοτική
δράση σε αυτόν τον τοµέα είναι αναγκαία για να αποφευχθεί
η θέσπιση µέτρων από τα κράτη µέλη για την προστασία
των χρηµατοπιστωτικών τους συστηµάτων, τα οποία µπορεί
να µη συνάδουν µε τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
και µε τους κανόνες του κράτους δικαίου και της ευρωπαϊκής δηµόσιας τάξης.

(3)

Εάν δεν θεσπιστούν ορισµένα µέτρα συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο, οι µετερχόµενοι τη νοµιµοποίηση των εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και οι χρηµατοδοτούντες
την τροµοκρατία ενδέχεται να προσπαθήσουν να
επωφεληθούν από την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και
την ελεύθερη παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που
συνεπάγεται ο ενιαίος χρηµατοπιστωτικός χώρος για να διευκολύνουν τις παράνοµες δραστηριότητές τους.

(4)

Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου
1991, για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από

(1) Γνώµη της 11ης Μαΐου 2005 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ C 40 της 17.2.2005, σ. 9.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2005 (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του
Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου 2005.

(4) ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σ. 77· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 76).
(5) ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1.
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(8)

(9)

(10)
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Περαιτέρω, η εκµετάλλευση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη διοχέτευση εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες ή ακόµα και νοµιµοποιηµένων εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες µε σκοπό την τροµοκρατία
δηµιουργεί σαφείς κινδύνους για την ακεραιότητα, την ορθή
λειτουργία, τη φήµη και τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Συνεπώς, τα προληπτικά µέτρα της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να επεκταθούν, ώστε να
διέπουν όχι µόνο τη διαχείριση εσόδων που προέρχονται
από εγκληµατικές δραστηριότητες αλλά και τη συλλογή
χρηµάτων ή περιουσιακών στοιχείων µε σκοπό την τροµοκρατία.
Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ, παρόλο που επέβαλε την υποχρέωση της εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη,
περιελάµβανε σχετικά λίγες λεπτοµέρειες για τις συναφείς
διαδικασίες. Ενόψει της ουσιώδους σηµασίας που έχει η εν
λόγω πτυχή της πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας, είναι σκόπιµο, σύµφωνα µε τα νέα διεθνή
πρότυπα, να εισαχθούν ειδικότερες και λεπτοµερέστερες
διατάξεις που να αφορούν την εξακρίβωση και τον έλεγχο
της ταυτότητας του πελάτη και κάθε πραγµατικού
δικαιούχου. Προς τούτο, απαιτείται ο ακριβής ορισµός της
έννοιας του «πραγµατικού δικαιούχου». Στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες δεν έχουν ακόµη προσδιοριστεί οι µεµονωµένοι δικαιούχοι νοµικού προσώπου ή νοµικού µηχανισµού, όπως ιδρύµατος ή εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης (trust), και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατον να αναγνωρισθεί η ταυτότητα ενός προσώπου ως πραγµατικού
δικαιούχου, θα ήταν επαρκές να αναγνωρισθεί η κατηγορία
προσώπων που θεωρούνται δικαιούχοι του ιδρύµατος ή της
εταιρείας καταπιστευτικής διαχείρισης. Αυτή η απαίτηση δεν
θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει την αναγνώριση της
ταυτότητας των ατόµων που αποτελούν την εν λόγω κατηγορία προσώπων.
Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει,
σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, να εξακριβώνουν και να
ελέγχουν την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου.
Προκειµένου να τηρείται η απαίτηση αυτή, θα πρέπει να
επαφίεται στα εν λόγω ιδρύµατα, οργανισµούς και πρόσωπα
εάν θα κάνουν χρήση των δηµόσιων αρχείων των πραγµατικών δικαιούχων, εάν θα ζητήσουν από τους πελάτες τους
τα σχετικά δεδοµένα ή εάν θα λάβουν την πληροφορία µε
άλλον τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η έκταση των µέτρων
δέουσας επιµέλειας (due diligence) ως προς τον πελάτη
συσχετίζεται µε τον κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας, γεγονός που εξαρτάται από τον τύπο του
πελάτη, την επιχειρηµατική σχέση, το προϊόν ή τη
συναλλαγή.

(11)

Συµβάσεις δανείων που προβλέπουν ότι ο λογαριασµός του
δανείου χρησιµεύει αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν και η
αποπληρωµή του γίνεται από λογαριασµό που ανοίχθηκε
στο όνοµα του πελάτη σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύµατα
που διέπονται από την παρούσα οδηγία σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), θεωρούνται
γενικώς ως παράδειγµα τύπων συναλλαγών χαµηλότερου
κινδύνου.

(12)

Εφόσον οι επενδυτές νοµικού προσώπου ή νοµικού µηχανισµού ασκούν ουσιώδη έλεγχο στη χρήση των περιουσιακών
στοιχείων, θα πρέπει να θεωρούνται πραγµατικοί δικαιούχοι.

(13)

Οι σχέσεις καταπιστευτικής διαχείρισης χρησιµοποιούνται
ευρέως σε εµπορικά προϊόντα ως διεθνώς αναγνωρισµένο
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χαρακτηριστικό των χρηµατοπιστωτικών αγορών που
υπόκεινται σε συνολική εποπτεία. Η υποχρέωση προσδιορισµού του πραγµατικού δικαιούχου δεν απορρέει από µόνο
το γεγονός ότι υφίσταται σχέση καταπίστευσης στη συγκεκριµένη αυτή περίπτωση.
(14)

Οι διατάξεις που θεσπίζει η παρούσα οδηγία θα πρέπει
επίσης να ισχύουν εφόσον οι δραστηριότητες των
ιδρυµάτων, οργανισµών και προσώπων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ασκούνται στο
διαδίκτυο.

(15)

Καθώς η εντατικοποίηση των ελέγχων στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα ώθησε πολλούς µετερχοµένους τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδοτούντες την τροµοκρατία να αναζητήσουν εναλλακτικές
µεθόδους για την απόκρυψη της προέλευσης των προϊόντων
των εγκληµατικών δραστηριοτήτων και επειδή οι δίαυλοι
αυτοί µπορούν να αξιοποιηθούν για τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, οι υποχρεώσεις κατά της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και κατά της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας θα πρέπει να επεκταθούν
στους διαµεσολαβητές ασφαλειών ζωής και στους φορείς
παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης
και επιχειρήσεις.

(16)

Οι νοµικές οντότητες που εµπίπτουν ήδη στη νοµική ευθύνη
ασφαλιστικής επιχείρησης και, εποµένως, εµπίπτουν ήδη στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, δεν θα πρέπει να
περιλαµβάνονται στην κατηγορία των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

(17)

Η άσκηση καθηκόντων διευθυντή ή διαχειριστή εταιρείας δεν
καθιστά αφεαυτής τον ασκούντα φορέα παροχής υπηρεσιών
καταπιστευτικής διαχείρισης και εταιρικών υπηρεσιών. Για
τον λόγο αυτόν, ο ορισµός καλύπτει µόνο τα πρόσωπα που
ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή διαχειριστή για τρίτο
πρόσωπο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

(18)

Έχει επανειληµµένως αποδειχθεί ότι οι συναλλαγές µεγάλων
ποσών σε µετρητά προσφέρονται ιδιαίτερα για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Συνεπώς, στα κράτη
µέλη εντός των οποίων επιτρέπεται η καταβολή πληρωµής
σε µετρητά που υπερβαίνουν το ισχύον όριο, τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα, τα οποία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
τους, εµπορεύονται αγαθά και δέχονται την καταβολή
πληρωµών σε µετρητά, θα πρέπει να υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Έµποροι αγαθών υψηλής
αξίας, όπως πολύτιµοι λίθοι και µέταλλα ή έργα τέχνης,
καθώς και δηµοπράτες εµπίπτουν οπωσδήποτε στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εφόσον οι καταβολές
προς αυτούς γίνονται σε µετρητά για ποσό ίσο ή µεγαλύτερο των 15 000 ευρώ. Προκειµένου να εξασφαλισθεί ο
ουσιαστικός έλεγχος της συµµόρφωσης της δυνητικώς
ευρείας αυτής οµάδας προσώπων, ιδρυµάτων και οργανισµών προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα κράτη
µέλη µπορούν να εστιάζουν τις ελεγκτικές δραστηριότητές
τους κυρίως στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εκτίθενται
σε σχετικά υψηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης παρανόµων
εσόδων ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, σύµφωνα µε
τη βασική αρχή του ελέγχου λόγω κινδύνου. Λαµβανοµένων
υπόψη των διαφορετικών καταστάσεων που επικρατούν στα
διάφορα κράτη µέλη, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να θεσπίσουν αυστηρότερες διατάξεις, προκειµένου να
αντιµετωπίσουν καταλλήλως τον κίνδυνο που εγκυµονεί η
καταβολή µεγάλων ποσών σε µετρητά.
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Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ συµπεριέλαβε τους συµβολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς στο
πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος της Κοινότητας για την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες· το πεδίο αυτό εφαρµογής θα πρέπει να
παραµείνει ως έχει στην παρούσα οδηγία· οι εν λόγω επαγγελµατίες νοµικοί, όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη,
εµπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας όταν
συµµετέχουν σε χρηµατοπιστωτικές ή εταιρικές συναλλαγές,
συµπεριλαµβανοµένης
της
παροχής
φορολογικών
συµβουλών, οι οποίες ενέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο
κατάχρησης των υπηρεσιών των εν λόγω επαγγελµατιών
νοµικών για τη νοµιµοποίηση των προϊόντων των εγκληµατικών δραστηριοτήτων ή για σκοπούς χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας.

Όταν ανεξάρτητα µέλη επαγγελµάτων που παρέχουν νοµικές
συµβουλές, αναγνωρίζονται από τον νόµο και υπόκεινται σε
έλεγχο, όπως οι δικηγόροι, διαπιστώνουν τη νοµική θέση
ενός πελάτη ή εκπροσωπούν τον πελάτη στα πλαίσια νοµικής
διαδικασίας, δεν θα ήταν σκόπιµο, βάσει της παρούσας
οδηγίας, να επιβληθεί στους επαγγελµατίες αυτούς
νοµικούς, για τις συγκεκριµένες δραστηριότητές τους, η
υποχρέωση να αναφέρουν τυχόν υπόνοιες για νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Πρέπει να προβλεφθούν εξαιρέσεις από οποιαδήποτε υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών
που αποκτήθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά από νοµικές
διαδικασίες ή κατά τη διάρκεια της διαπίστωσης της νοµικής
θέσης του πελάτη. Συνεπώς, η παροχή νοµικών συµβουλών
εξακολουθεί να υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του
επαγγελµατικού απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο νοµικός
σύµβουλος συµµετέχει σε νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή σε χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, εάν οι νοµικές συµβουλές παρέχονται µε
σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ή εάν ο
δικηγόρος γνωρίζει ότι ο πελάτης ζητά νοµικές συµβουλές
µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.

Υπηρεσίες άµεσα συγκρίσιµες πρέπει να αντιµετωπίζονται
οµοίως, όταν παρέχονται από επαγγελµατία που εµπίπτει
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. Προκειµένου
να διαφυλαχθούν τα δικαιώµατα που θεσπίζονται στην
ευρωπαϊκή σύµβαση για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών και στη
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τους
ελεγκτές, τους εξωτερικούς λογιστές και τους φορολογικούς
συµβούλους, οι οποίοι, σε ορισµένα κράτη µέλη, δικαιούνται
να υπερασπίζονται ή να εκπροσωπούν έναν πελάτη στα
πλαίσια δικαστικών διαδικασιών ή να διαπιστώνουν τη
νοµική του θέση, οι πληροφορίες που αποκτούν κατά την
εκτέλεση αυτών των καθηκόντων δεν θα πρέπει να
υπόκεινται στις υποχρεώσεις αναφοράς βάσει της παρούσας
οδηγίας.

Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο κίνδυνος της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας δεν είναι ο ίδιος σε όλες
τις περιπτώσεις. Σύµφωνα µε την προσέγγιση που βασίζεται
στην εκτίµηση του κινδύνου, θα πρέπει να εισαχθεί στην
κοινοτική νοµοθεσία η αρχή ότι σε ορισµένες περιπτώσεις
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µπορεί να επιτρέπεται η απλουστευµένη δέουσα επιµέλεια ως
προς τον πελάτη.

(23)

Η παρέκκλιση σχετικά µε την ταυτότητα των πραγµατικών
δικαιούχων οµαδοποιηµένων λογαριασµών που τηρούν
συµβολαιογράφοι ή άλλοι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες
νοµικοί δεν αίρει τις υποχρεώσεις που υπέχουν οι εν λόγω
συµβολαιογράφοι ή άλλοι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες
νοµικοί σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Οι υποχρεώσεις
αυτές περιλαµβάνουν την ανάγκη οι εν λόγω συµβολαιογράφοι και άλλοι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες νοµικοί να
εξακριβώνουν οι ίδιοι την ταυτότητα των δικαιούχων των
οµαδοποιηµένων λογαριασµών που αυτοί τηρούν.

(24)

Επίσης, η κοινοτική νοµοθεσία θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι
ορισµένες καταστάσεις ενέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Καίτοι θα πρέπει να διαπιστώνονται η ταυτότητα και η επιχειρηµατική εικόνα όλων των
πελατών, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται
ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες εξακρίβωσης και ελέγχου της
ταυτότητας του πελάτη.

(25)

Αυτό ισχύει ιδίως στις επιχειρηµατικές σχέσεις µε πρόσωπα
που κατέχουν ή κατείχαν σηµαντικές δηµόσιες θέσεις, ιδίως
πρόσωπα που προέρχονται από χώρες όπου η δωροδοκία
είναι ευρέως διαδεδοµένη. Οι σχέσεις αυτές µπορούν να
εκθέσουν ιδίως τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα σε σηµαντικούς
νοµικούς κινδύνους ή/και σε κινδύνους για τη φήµη του. Η
διεθνής προσπάθεια για την καταπολέµηση της δωροδοκίας
δικαιολογεί επίσης την ανάγκη αυξηµένης προσοχής στις
περιπτώσεις αυτές και την εφαρµογή ολοκληρωµένων
µέτρων συνήθους δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη
για πρόσωπα πολιτικώς εκτεθειµένα που κατοικούν στο
εσωτερικό του κράτους µέλους, ή αυξηµένα µέτρα δέουσας
επιµέλειας ως προς τον πελάτη για πολιτικώς εκτεθειµένα
πρόσωπα που κατοικούν σε άλλο κράτος µέλος ή σε τρίτη
χώρα.

(26)

Η λήψη έγκρισης από την ανώτερη διοίκηση για την
εγκαθίδρυση επιχειρηµατικών σχέσεων δεν συνεπάγεται τη
λήψη έγκρισης από το διοικητικό συµβούλιο αλλά από την
αµέσως ανώτερη αρχή της ιεραρχίας του προσώπου που
ζητεί την εν λόγω έγκριση.

(27)

Για την αποφυγή της επανάληψης των διαδικασιών εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη που οδηγούν σε καθυστερήσεις και έλλειψη αποτελεσµατικότητας στις συναλλαγές είναι σκόπιµο, υπό τον όρο των καταλλήλων εγγυήσεων, να επιτρέπεται η εισαγωγή πελατών, η εξακρίβωση της
ταυτότητας των οποίων έχει ήδη πραγµατοποιηθεί σε άλλο
πλαίσιο. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ίδρυµα, οργανισµός ή πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας βασίζεται σε τρίτο µέρος, η τελική
ευθύνη για τη διαδικασία δέουσας επιµέλειας απόκειται στο
ίδρυµα, στον οργανισµό ή στο πρόσωπο στο οποίο ο
πελάτης είναι εισηγµένος. Το τρίτο µέρος, ή εισάγων, εξακολουθεί να υπέχει επίσης ίδια ευθύνη όσον αφορά το σύνολο
των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρεώσεως να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές
και να τηρεί αρχεία, εφόσον η σχέση του µε τον πελάτη
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
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Στις περιπτώσεις σχέσεων πρακτόρευσης ή εξωτερικής
ανάθεσης βάσει συµβάσεως µεταξύ ιδρυµάτων, οργανισµών
ή προσώπων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας και εξωτερικών φυσικών ή νοµικών
προσώπων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας, κάθε υποχρέωση που αφορά την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράλληλες
δραστηριότητες και την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας, την οποία υπέχουν οι εν λόγω πράκτορες
ή εξωτερικοί συνεργάτες ως τµήµα των ιδρυµάτων, οργανισµών ή προσώπων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας, µπορεί µόνο να συσταθεί συµβατικά
και δεν απορρέει από την παρούσα οδηγία. Η ευθύνη για τη
συµµόρφωση προς την παρούσα οδηγία εξακολουθεί να
βαρύνει το ίδρυµα, τον οργανισµό ή το πρόσωπο που
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της.

Οι ύποπτες συναλλαγές θα πρέπει να γνωστοποιούνται στη
µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (ΜΧΠ), η οποία
αποτελεί το εθνικό κέντρο παραλαβής, ανάλυσης και διαβίβασης προς τις αρµόδιες αρχές των αναφορών για τις
ύποπτες συναλλαγές καθώς και άλλων πληροφοριών σχετικά
µε την ενδεχόµενη νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Αυτό δεν υποχρεώνει τα
κράτη µέλη να τροποποιήσουν τα συστήµατα αναφοράς που
διαθέτουν, στο πλαίσιο των οποίων η αναφορά υποβάλλεται
µέσω εισαγγελικής αρχής ή άλλης αρχής επιβολής του
νόµου, εφόσον οι πληροφορίες διαβιβάζονται άµεσα και
χωρίς αλλοιώσεις στις ΜΧΠ δίνοντάς τους τη δυνατότητα
να ασκούν κανονικά τα καθήκοντά τους, συµπεριλαµβανοµένης της διεθνούς συνεργασίας µε άλλες ΜΧΠ.

Κατά παρέκκλιση από τη γενική απαγόρευση της διενέργειας
υπόπτων συναλλαγών, το ίδρυµα, ο οργανισµός ή το
πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας δύναται να εκτελεί ύποπτες συναλλαγές προτού
ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές, όταν η αποφυγή της διενέργειας της συναλλαγής είναι αδύνατη ή ενδέχεται να
εµποδίσει τη δίωξη των προσώπων υπέρ των οποίων διενεργείται η εικαζόµενη νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων ή
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Το γεγονός αυτό,
ωστόσο, δεν θίγει τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχουν
αναλάβει τα κράτη µέλη να δεσµεύουν αµελλητί κεφάλαια ή
άλλα περιουσιακά στοιχεία των τροµοκρατών, των τροµοκρατικών οργανώσεων και όσων χρηµατοδοτούν την τροµοκρατία, βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωµένων Εθνών.

(31)

Εφόσον κράτος µέλος αποφασίζει να κάνει χρήση των
εξαιρέσεων του άρθρου 23 παράγραφος 2 µπορεί να
επιτρέψει ή να ζητήσει από τον αυτορρυθµιζόµενο φορέα
που εκπροσωπεί τα πρόσωπα τα οποία µνηµονεύονται σε
αυτό το άρθρο να µην διαβιβάσει στη ΜΧΠ οποιαδήποτε
πληροφορία αποκτά από αυτά τα πρόσωπα υπό τις περιστάσεις που προβλέπει το άρθρο αυτό.

(32)

Υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργαζόµενοι που
ανέφεραν τις υποψίες τους για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες απειλήθηκαν ή εκτέθηκαν σε
εχθρικές ενέργειες. Καίτοι η παρούσα οδηγία δεν µπορεί να
επέµβει στις δικαστικές διαδικασίες των κρατών µελών, αυτό
το ζήτηµα είναι καίριο για την αποτελεσµατικότητα του
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συστήµατος καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν επίγνωση
του εν λόγω προβλήµατος και να πράξουν ότι µπορούν για
να προστατεύσουν τους εργαζόµενους από απειλές και
εχθρικές ενέργειες αυτού του είδους.

(33)

Η γνωστοποίηση πληροφοριών που προβλέπει το άρθρο 28
θα πρέπει να συνάδει προς τους κανόνες της διαβίβασης
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες που
θεσπίζει η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (1). Επιπλέον, το άρθρο 28
δεν επιτρέπεται να θίγει την εθνική νοµοθεσία περί
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και του
επαγγελµατικού απορρήτου.

(34)

Τα πρόσωπα που απλώς µετατρέπουν έντυπα έγγραφα σε
ηλεκτρονικά δεδοµένα και ενεργούν στο πλαίσιο συµβολαίου
µε πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, δεν
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, το
ίδιο ισχύει, δε, και για κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που
παρέχει σε πιστωτικά ή χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα απλώς
συστήµατα µηνυµάτων ή άλλα συστήµατα υποστήριξης για
τη διαβίβαση κεφαλαίων ή συστήµατα συµψηφισµού και
διακανονισµού.

(35)

Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας αποτελούν διεθνή
προβλήµατα και η προσπάθεια καταπολέµησής τους θα
πρέπει να είναι παγκόσµια. Όταν τα κοινοτικά πιστωτικά
ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί έχουν
υποκαταστήµατα και θυγατρικές που βρίσκονται σε τρίτες
χώρες η νοµοθεσία των οποίων στον τοµέα αυτόν είναι
ελλιπής, προκειµένου να αποφευχθεί η εφαρµογή πολύ
διαφορετικών προτύπων εντός ιδρύµατος ή οργανισµού ή
οµίλου ιδρυµάτων ή οργανισµών, θα πρέπει τα εν λόγω
υποκαταστήµατα ή οι θυγατρικές να εφαρµόζουν το κοινοτικό πρότυπο ή να γνωστοποιούν στις αρµόδιες αρχές του
κράτους µέλους προέλευσής τους ότι η εφαρµογή αυτή δεν
είναι δυνατή.

(36)

Τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί
θα πρέπει να µπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στα
αιτήµατα πληροφοριών σχετικά µε τις επιχειρηµατικές
σχέσεις τους µε κατονοµασµένα πρόσωπα. Για τον σκοπό
της εξακρίβωσης των επιχειρηµατικών αυτών σχέσεων και
προκειµένου να µπορούν να παράσχουν ταχέως τις πληροφορίες αυτές, τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους
αποτελεσµατικά συστήµατα, αντίστοιχα µε το µέγεθος και τη
φύση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύµατα
και οι µεγάλοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί είναι εύλογο
να έχουν στη διάθεσή τους ηλεκτρονικά συστήµατα. Η
ρύθµιση αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο διαδικασιών που οδηγούν σε µέτρα όπως η δέσµευση ή η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων των
περιουσιακών στοιχείων των τροµοκρατών), σύµφωνα µε τη
σχετική εθνική ή ενωσιακή νοµοθεσία για την καταπολέµηση
της τροµοκρατίας.

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
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Η παρούσα οδηγία θεσπίζει λεπτοµερείς κανόνες όσον
αφορά την άσκηση της δέουσας επιµέλειας ως προς τον
πελάτη, συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης δέουσας
επιµέλειας για πελάτες ή επιχειρηµατικές σχέσεις υψηλού
κινδύνου, όπως αρµόζουσες διαδικασίες για τη διακρίβωση
του αν κάποιο πρόσωπο είναι πολιτικώς εκτεθειµένο, καθώς
και ορισµένες πρόσθετες, λεπτοµερέστερες απαιτήσεις, όπως
η ύπαρξη διαδικασιών και πολιτικών για τη διαχείριση της
συµµόρφωσης. Τις απαιτήσεις αυτές πρέπει να πληρούν όλα
τα ιδρύµατα, οργανισµοί και πρόσωπα που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, ενώ αναµένεται
από τα κράτη µέλη να προσαρµόσουν τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής των διατάξεων αυτών στις ιδιαιτερότητες των
διαφόρων επαγγελµάτων και στις διαφορές κλίµακας και
µεγέθους των ιδρυµάτων, οργανισµών και προσώπων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(38)

Για να διατηρηθεί η επαγρύπνηση των ιδρυµάτων, οργανισµών και άλλων φορέων που υπάγονται στην κοινοτική
νοµοθεσία στον τοµέα αυτόν, θα πρέπει να τους παρέχεται,
εφόσον είναι δυνατόν, η δυνατότητα υποβολής σχολίων
σχετικά µε τη χρησιµότητα των αναφορών που υποβάλουν
και τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές. Προς τούτο και για να
είναι δυνατή η επανεξέταση των συστηµάτων τους για την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας,
τα κράτη µέλη θα πρέπει να τηρούν και να βελτιώνουν τις
σχετικές στατιστικές.

(39)

Σε περίπτωση εγγραφής σε µητρώο ή χορήγησης αδείας σε
ανταλλακτήρια συναλλάγµατος ή σε φορείς παροχής
υπηρεσιών προς εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και
επιχειρήσεις ή σε καζίνα σε εθνικό επίπεδο, οι αρµόδιες
αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που
διευθύνουν ουσιαστικά ή πρόκειται να διευθύνουν τις
επιχειρήσεις αυτών των νοµικών προσώπων καθώς και οι
πραγµατικοί δικαιούχοι τους είναι ικανά και κατάλληλα. Τα
κριτήρια για την εκτίµηση της ικανότητας και καταλληλότητας ενός προσώπου θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα
µε την εθνική νοµοθεσία. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει τουλάχιστον να αντανακλούν την ανάγκη προστασίας των εν λόγω
οντοτήτων από καταχρήσεις για εγκληµατικούς σκοπούς εκ
µέρους των διαχειριστών ή των πραγµατικών δικαιούχων
τους.

(40)

(41)

Λαµβάνοντας υπόψη τον διεθνή χαρακτήρα της νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων και της χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν
περισσότερο ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ των
ΜΧΠ, όπως προβλέπει η απόφαση 2000/642/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά µε τη
θέσπιση ρυθµίσεων για τη συνεργασία µεταξύ των µονάδων
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών των κρατών µελών όσον
αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών (1), συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας ενωσιακού δικτύου ΜΧΠ. Προς
τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει τη
δέουσα συνδροµή για την προώθηση του εν λόγω συντονισµού, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής συνδροµής.
Η σηµασία της καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας θα πρέπει να οδηγήσει τα κράτη µέλη στη
θέσπιση αποτελεσµατικών, αναλογικών και αποτρεπτικών
κυρώσεων στην εθνική νοµοθεσία για αδυναµία τήρησης των

(1) ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 4.
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εθνικών διατάξεων που θα εκδοθούν σύµφωνα µε την
παρούσα οδηγία. Κυρώσεις θα πρέπει να προβλέπονται για
φυσικά και για νοµικά πρόσωπα. Εφόσον τα νοµικά πρόσωπα
συχνά εµπλέκονται σε πολύπλοκες πράξεις νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας, οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει επίσης να
προσαρµοστούν στις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων.
(42)

Φυσικά πρόσωπα τα οποία, εντός της δοµής νοµικού
προσώπου, αλλά σε αυτόνοµη βάση, ασκούν κάποια από τις
δραστηριότητες που απαριθµούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχεία α) και β), υπέχουν ανεξάρτητη
ευθύνη για τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, µε εξαίρεση το άρθρο 35.

(43)

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική και επαρκώς
συνεπής εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, ενδέχεται να
χρειαστεί να διευκρινισθούν τεχνικές πτυχές των κανόνων
που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, λαµβανοµένων υπόψη των
διαφόρων πράξεων που ισχύουν στον χρηµατοοικονοµικό
τοµέα, των διαφόρων επαγγελµάτων και κινδύνων που
υπάρχουν στα διάφορα κράτη µέλη, καθώς και των τεχνικών
εξελίξεων στην καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
παράνοµων εσόδων και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίσει εκτελεστικά µέτρα, όπως ορισµένα
κριτήρια για την εξακρίβωση καταστάσεων χαµηλού και
υψηλού κινδύνου, στις οποίες θα αρκούσε η απλουστευµένη
δέουσα επιµέλεια ή θα ήταν σκόπιµη η αυξηµένη δέουσα
επιµέλεια, υπό τον όρο ότι τα µέτρα αυτά δεν τροποποιούν
τα ουσιαστικά στοιχεία της παρούσας οδηγίας, και ότι η
Επιτροπή ενεργεί σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που θεσπίζει
η παρούσα οδηγία, µετά από διαβουλεύσεις µε την επιτροπή
πρόληψης της νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

(44)

Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν µε βάση την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).
Προς τούτο, θα πρέπει να θεσπιστεί νέα επιτροπή για την
πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας,
η οποία θα αντικαταστήσει την επιτροπή επαφών για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, που
συστήθηκε µε την οδηγία 91/308/ΕΟΚ.

(45)

Ενόψει των πολύ σηµαντικών τροποποιήσεων που πρέπει να
επέλθουν στην οδηγία 91/308/ΕΟΚ, αυτή θα πρέπει να
καταργηθεί για λόγους σαφήνειας.

(46)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και
µπορεί συνεπώς, λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων
της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα µπορεί να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα
µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η
παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη του στόχου αυτού.

(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

L 309/20
(47)

(48)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Κατά την άσκηση των εκτελεστικών της αρµοδιοτήτων της
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, η Επιτροπή θα πρέπει να
τηρεί τις εξής αρχές: την ανάγκη υψηλού επίπεδο διαφάνειας
και διαβουλεύσεως µε ιδρύµατα, οργανισµούς και πρόσωπα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας,
καθώς και µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο·
την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι οι αρµόδιες αρχές θα είναι
σε θέση να διασφαλίζουν αδιάλειπτη συµµόρφωση προς
τους κανόνες· την ανάγκη της εξασφάλισης, όσον αφορά τα
εκτελεστικά µέτρα, µακροπρόθεσµης ισορροπίας µεταξύ
κόστους και οφέλους για τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας· την ανάγκη τήρησης της αναγκαίας
ευελιξίας κατά την εφαρµογή των εκτελεστικών µέτρων, µε
προσέγγιση ανταποκρινόµενη στον βαθµό κινδύνου· την
ανάγκη διασφάλισης συνάφειας µε τη λοιπή κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα αυτόν· την ανάγκη προστασίας της
Κοινότητας, των κρατών µελών της και των πολιτών τους
από τις συνέπειες της νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων και
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.
Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και
ακολουθεί τις βασικές αρχές που αναγνωρίζει, συγκεκριµένα,
ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ουδεµία διάταξη της παρούσας οδηγίας δεν θα
πρέπει να ερµηνεύεται ή να εφαρµόζεται κατά τρόπο ασυµβίβαστο προς την ευρωπαϊκή σύµβαση για την προάσπιση των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών,
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στον οποίο αυτή ευρίσκεται, ή την κυριότητα επί περιουσίας ή
εκ σχετικών µε αυτή δικαιωµάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι
προέρχεται από εγκληµατική δραστηριότητα ή από πράξη
συµµετοχής σε εγκληµατική δραστηριότητα·
γ) η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά
τον χρόνο της κτήσης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληµατική δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής
σε εγκληµατική δραστηριότητα·
δ) η συµµετοχή σε µια από τις πράξεις που αναφέρουν τα προηγούµενα τρία στοιχεία, η σύσταση οργανώσεως για τη διάπραξή
της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η διευκόλυνση ή η παροχή συµβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της.
3. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
υπάρχει ακόµα και εάν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νοµιµοποίηση περιουσία διεξήχθησαν στο έδαφος
άλλου κράτους µέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» νοείται η παροχή ή συλλογή κεφαλαίων
καθ' οιονδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, µε την πρόθεση να χρησιµοποιηθούν ή εν γνώσει του γεγονότος ότι θα χρησιµοποιηθούν,
στο σύνολό τους ή εν µέρει, για τη διάπραξη εγκλήµατος κατά την
έννοια των άρθρων 1 έως 4 της απόφασης-πλαισίου
2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (1).
5. Η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία
του πραγµατικού των πράξεων που σηµειώνονται στις παραγράφους
2 και 4 µπορεί να συνάγονται από τα πραγµατικά περιστατικά.

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
απαγορεύονται.
2.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η ακόλουθη συµπεριφορά, όταν τελείται εκ προθέσεως, θεωρείται ως νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες:
α) η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληµατική δραστηριότητα ή από
πράξη συµµετοχής σε εγκληµατική δραστηριότητα, µε σκοπό
την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής της,
ή την παροχή συνδροµής σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες συνέπειες
της δραστηριότητάς του·
β) η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη
φύση, προέλευση, διάθεση ή διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο

Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται:

1. στα πιστωτικά ιδρύµατα·
2. στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς·
3. στα ακόλουθα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα κατά την άσκηση των
επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων:
α) ελεγκτές, εξωτερικούς λογιστές και φορολογικούς συµβούλους·
β) συµβολαιογράφους και άλλους ανεξάρτητους επαγγελµατίες νοµικούς, όταν συµµετέχουν είτε ενεργώντας εξ
ονόµατος και για λογαριασµό των πελατών τους στο
πλαίσιο χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί
ακινήτων είτε βοηθώντας στον σχεδιασµό ή στην υλοποίηση
συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά µε:
i) την αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων·
ii) τη διαχείριση χρηµάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών
στοιχείων των πελατών τους·
(1) ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3.
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου
2004, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (3)·

iii) το άνοιγµα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασµών,
λογαριασµών ταµιευτηρίου ή λογαριασµών τίτλων·
iv) την οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη
σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών·

δ) οι οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν στο
κοινό µέσω της αγοράς µερίδια ή µετοχές τους·

v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών καταπιστευτικής διαχείρισης (trusts), επιχειρήσεων ή ανάλογων
µονάδων·

ε) οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές, κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 5 της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
9ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση (4), εκτός των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών
κατά το άρθρο 2 παράγραφος 7 της ως άνω οδηγίας, όταν
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ασφάλειας ζωής και
άλλων ασφαλειών µε επενδυτικό σκοπό·

γ) φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής
διαχείρισης ή επιχειρήσεις που δεν εµπίπτουν ήδη στο πεδίο
εφαρµογής των στοιχείων α) ή β)·
δ) κτηµατοµεσίτες·
ε) άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που εµπορεύονται αγαθά,
µόνον εφόσον η πληρωµή γίνεται σε µετρητά και αφορά
ποσό ίσο ή µεγαλύτερο από 15 000 ευρώ, ανεξαρτήτως
του αν η συναλλαγή διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε
περισσότερες µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει
κάποια σχέση·
στ) καζίνα.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι τα νοµικά και
φυσικά πρόσωπα που ασκούν χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες
περιστασιακά ή σε πολύ περιορισµένη κλίµακα και στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες ο κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας είναι χαµηλός
δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 παράγραφος 1
ή 2.
Άρθρο 3

στ) τα υποκαταστήµατα, όταν βρίσκονται στην Κοινότητα,
χρηµατοπιστωτικών οργανισµών κατά την έννοια των στοιχείων α) έως ε), η έδρα των οποίων βρίσκεται εντός ή
εκτός της Κοινότητας·
3. ως «περιουσία» νοούνται περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους,
ενσώµατα ή ασώµατα, κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα, καθώς
και τα νοµικά έγγραφα ή στοιχεία µε οποιαδήποτε µορφή,
συµπεριλαµβανόµενης της ηλεκτρονικής ή ψηφιακής, που
αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώµατα προς απόκτηση
τέτοιων περιουσιακών στοιχείων·
4. ως «εγκληµατική δραστηριότητα» νοείται κάθε είδους εγκληµατική ανάµειξη στη διάπραξη σοβαρού εγκλήµατος·
5. ως «σοβαρά εγκλήµατα» νοούνται τουλάχιστον:
α) οι πράξεις που ορίζονται στα άρθρα 1 έως 4 της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ·

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται οι
ακόλουθοι ορισµοί:

β) οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που ορίζονται µε το
άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α), της σύµβασης του
1988 των Ηνωµένων Εθνών κατά της παράνοµης
διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων
ουσιών·

1. ως «πιστωτικό ίδρυµα» νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυµα κατά την
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο της
οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά µε την
ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών
ιδρυµάτων (1), συµπεριλαµβανοµένου και κάθε ευρισκόµενου
στην Κοινότητα υποκαταστήµατος, κατά την έννοια του
άρθρου 1 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας, πιστωτικού
ιδρύµατος µε έδρα εντός ή εκτός της Κοινότητας.

γ) οι δραστηριότητες των εγκληµατικών οργανώσεων, όπως
ορίζονται µε το άρθρο 1 της κοινής δράσης 98/733/∆ΕΥ,
της 21ης ∆εκεµβρίου 1998, που θεσπίστηκε από το
Συµβούλιο, σχετικά µε το αξιόποινο της συµµετοχής σε
εγκληµατική οργάνωση, στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (5)·

2. ως «χρηµατοπιστωτικός οργανισµός» νοείται:
α) κάθε επιχείρηση εκτός από πιστωτικό ίδρυµα, η κύρια
δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στη διενέργεια µιας
ή περισσοτέρων από τις πράξεις που περιλαµβάνονται στα
σηµεία 2 έως 12 και 14 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας
2000/12/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων
των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος και των γραφείων
πληρωµών και εµβασµάτων·

δ) η απάτη, τουλάχιστον βαρεία, όπως ορίζεται µε το
άρθρο 1, παράγραφος 1, και το άρθρο 2 της σύµβασης
σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6)·
ε) η δωροδοκία·

β) οι ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες έχουν λάβει µόνιµη
άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την οδηγία 2002/83/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
5ης Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε την ασφάλιση ζωής (2),
εφόσον ασκούν δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας αυτής·

στ) όλα τα αδικήµατα που τιµωρούνται µε ποινή στερητική
της ελευθερίας ή µέτρο ασφαλείας µέγιστης διάρκειας άνω
του έτους, ή όσον αφορά τα κράτη εκείνα που έχουν
ελάχιστο κατώτατο όριο για τα αδικήµατα στο νοµικό
σύστηµά τους, όλα τα αδικήµατα που τιµωρούνται µε
στερητική της ελευθερίας ποινή ή µέτρο ασφαλείας
ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον έξι µηνών.

γ) οι επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
(1) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2005/1/ΕΚ (ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9).
(2) ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2005/1/ΕΚ.
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(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.
ΕΕ L 9 της 15.1.2003, σ. 3.
ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.
ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 49.
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6. ως «πραγµατικός δικαιούχος» νοείται το φυσικό πρόσωπο ή τα
φυσικά πρόσωπα, τα οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν τον
πελάτη, ή/και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου
διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως «πραγµατικός
δικαιούχος» νοείται τουλάχιστον:
α) όσον αφορά τις εταιρείες:
i) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία
τελικά κατέχουν ή ελέγχουν νοµική οντότητα,
κατέχοντας, αµέσως ή εµµέσως, ή ελέγχοντας επαρκές
ποσοστό των µετοχών ή των δικαιωµάτων ψήφου της εν
λόγω νοµικής οντότητας, µεταξύ άλλων µέσω µετοχών
στον κοµιστή, εκτός από εταιρεία που έχει νόµιµα
εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά και η οποία υπόκειται
στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν µε την
κοινοτική νοµοθεσία ή υπόκειται σε ισότιµα διεθνή
πρότυπα· ποσοστό ύψους 25 % συν µία µετοχή
θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο αυτό,
ii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία
ασκούν κατ' άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση νοµικής
οντότητας·
β) στην περίπτωση νοµικών οντοτήτων, όπως τα ιδρύµατα, και
νοµικών µηχανισµών, όπως οι εταιρείες καταπιστευτικής
διαχείρισης, που διοικούν ή διανέµουν κεφάλαια:
i) όταν οι µελλοντικοί δικαιούχοι έχουν προσδιορισθεί
ήδη, το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που
δικαιούνται το 25 % ή περισσότερο των περιουσιακών
στοιχείων νοµικού µηχανισµού ή νοµικής οντότητας,
ii) όταν τα άτοµα που αποτελούν δικαιούχους του
νοµικού µηχανισµού ή της νοµικής οντότητας δεν
έχουν προσδιορισθεί ακόµη, η κατηγορία προσώπων
προς το συµφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή
δρα ο νοµικός µηχανισµός ή η νοµική οντότητα,
iii) το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
έλεγχο στο 25 % ή περισσότερο των περιουσιακών
στοιχείων νοµικού µηχανισµού ή νοµικής οντότητας·
7. ως «φορείς παροχής υπηρεσιών καταπιστευτικής διαχείρισης
και εταιρικών υπηρεσιών» νοούνται τα φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα τα οποία ως επιχειρηµατική δραστηριότητα παρέχουν
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες σε τρίτα µέρη:
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άλλες σχετικές υπηρεσίες για εταιρεία, προσωπική εταιρεία
ή κάθε άλλο νοµικό πρόσωπο ή µηχανισµό·
δ) ασκούν καθήκοντα καταπιστευµατοδόχου σε εταιρεία ρητής
καταπιστευµατικής διαχείρισης (express trust) ή ανάλογο
νοµικό µηχανισµό ή µεριµνούν ώστε άλλο πρόσωπο να
ασκήσει ανάλογα καθήκοντα·
ε) ασκούν καθήκοντα µετόχου εξ ονόµατος άλλου προσώπου,
εκτός εισηγµένης εταιρείας η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις
γνωστοποίησης κατά την κοινοτική νοµοθεσία ή σε
ανάλογα διεθνή πρότυπα, ή µεριµνούν ώστε άλλο πρόσωπο
να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα·
8. ως «πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα» νοούνται τα φυσικά
πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σηµαντικό δηµόσιο
λειτούργηµα, και οι άµεσοι στενοί συγγενείς τους ή τα
πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των
προσώπων αυτών·
9. ως «επιχειρηµατική σχέση» νοείται η επιχειρηµατική, επαγγελµατική ή εµπορική σχέση η οποία συνδέεται µε τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των ιδρυµάτων, οργανισµών και
προσώπων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας και η οποία αναµενόταν, κατά τον χρόνο σύναψης της
επαφής, ότι θα είχε κάποια διάρκεια·
10. ως «εικονική τράπεζα» νοείται πιστωτικό ίδρυµα ή ίδρυµα
ασχολούµενο µε ανάλογες δραστηριότητες, που έχει συσταθεί
εντός ζώνης δικαιοδοσίας, στην οποία δεν έχει φυσική
παρουσία, συµπεριλαµβανοµένης πραγµατικής διεύθυνσης και
διοίκησης, και το οποίο δεν συνδέεται µε ρυθµιζόµενο χρηµατοπιστωτικό όµιλο.

Άρθρο 4

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις της παρούσας
οδηγίας επεκτείνονται στο σύνολό τους ή εν µέρει σε επαγγελµατικούς κλάδους και κατηγορίες επιχειρήσεων, εκτός των ιδρυµάτων,
οργανισµών και προσώπων του άρθρου 2 παράγραφος 1 που ασχολούνται µε δραστηριότητες ιδιαίτερα επιδεκτικές σε χρήσεις για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για τη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.

2. Εφόσον κράτος µέλος αποφασίζει να επεκτείνει τις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας σε επαγγελµατικούς κλάδους ή κατηγορίες
επιχειρήσεων εκτός των αναφεροµένων στο άρθρο 2 παράγραφος 1
ενηµερώνει την Επιτροπή συναφώς.

α) συστήνουν εταιρείες ή άλλα νοµικά πρόσωπα·
β) ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή γραµµατέα εταιρείας,
εταίρου προσωπικής εταιρείας ή κάτοχου ανάλογης θέσης
σε σχέση µε άλλα νοµικά πρόσωπα ή µεριµνούν ώστε άλλο
πρόσωπο να ασκήσει ανάλογα καθήκοντα·
γ) παρέχουν καταστατική έδρα, επιχειρηµατική διεύθυνση,
ταχυδροµική ή διοικητική διεύθυνση και οποιεσδήποτε

Άρθρο 5

Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ
αυστηρότερες διατάξεις για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας στον τοµέα που διέπει η παρούσα οδηγία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

∆ΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 6
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύµατα και τους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να τηρούν ανώνυµους λογαριασµούς ή ανώνυµα βιβλιάρια καταθέσεων. Κατά παρέκκλιση από το
άρθρο 9 παράγραφος 6 τα κράτη µέλη απαιτούν σε κάθε περίπτωση
οι κάτοχοι και δικαιούχοι υφιστάµενων ανώνυµων λογαριασµών ή
ανώνυµων βιβλιαρίων καταθέσεων, να υπόκεινται σε µέτρα δέουσας
επιµέλειας το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν χρησιµοποιηθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο οι λογαριασµοί ή τα βιβλιάρια
καταθέσεων.

Άρθρο 7
Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εφαρµόζουν τα µέτρα
δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν συνάπτουν επιχειρηµατικές σχέσεις·
β) όταν διενεργούν περιστασιακές συναλλαγές που ανέρχονται σε
ποσό ίσο ή µεγαλύτερο από 15 000 ευρώ ανεξάρτητα από το
αν η συναλλαγή διενεργείται µε µία µόνη πράξη ή µε περισσότερες µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση·
γ) όταν υπάρχει υπόνοια νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας ανεξάρτητα από κάθε παρέκκλιση, εξαίρεση ή κατώτατο όριο·
δ) όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την ακρίβεια ή την καταλληλότητα των δεδοµένων που συγκεντρώθηκαν προηγουµένως για
την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη.
Άρθρο 8
1.
Τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη περιλαµβάνουν:
α) την εξακρίβωση και τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη
βάσει εγγράφων, δεδοµένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και
ανεξάρτητη πηγή·
β) την εξακρίβωση, ενδεχοµένως, της ταυτότητας του πραγµατικού
δικαιούχου και τη λήψη ευλόγων µέτρων αναλόγως του βαθµού
κινδύνου για τον έλεγχο της ταυτότητάς του ώστε να διασφαλίζεται ότι το ίδρυµα, ο οργανισµός ή το πρόσωπο γνωρίζει τον
πραγµατικό δικαιούχο· όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, τις
εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και ανάλογους νοµικούς
µηχανισµούς, τη λήψη ευλόγων µέτρων αναλόγως του βαθµού
κινδύνου για να γίνει κατανοητή η διάρθρωση της κυριότητας
και του ελέγχου του πελάτη·
γ) τη συλλογή πληροφοριών για τον σκοπό και τον σχεδιαζόµενο
χαρακτήρα της επιχειρηµατικής σχέσης·
δ) την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηµατική
σχέση, µε ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης, προκειµένου να
εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν
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µε τις γνώσεις του ιδρύµατος, οργανισµού ή προσώπου σχετικά
µε τον πελάτη, την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου, και,
εφόσον απαιτείται, σχετικά µε την προέλευση των κεφαλαίων,
καθώς και η διασφάλιση της τήρησης ενηµερωµένων εγγράφων,
δεδοµένων ή πληροφοριών.
2. Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εφαρµόζουν καθεµία
από τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη, κατά
την παράγραφο 1, αλλά µπορούν να καθορίζουν την έκταση των
µέτρων αυτών ανάλογα µε τον βαθµό κινδύνου, που θα εξαρτάται
από το είδος του πελάτη, της επιχειρηµατικής σχέσης, του
προϊόντος ή της συναλλαγής. Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα
πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές
του άρθρου 37, περιλαµβανοµένων των αυτορρυθµιζόµενων
φορέων, ότι η έκταση των µέτρων είναι ανάλογη µε τους κινδύνους
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

Άρθρο 9
1. Τα κράτη µέλη απαιτούν η εξακρίβωση της ταυτότητας του
πελάτη και του πραγµατικού δικαιούχου να πραγµατοποιείται πριν
τη σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων ή τη διενέργεια της συναλλαγής.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη
µπορούν να επιτρέπουν να ολοκληρώνεται η εξακρίβωση της
ταυτότητας του πελάτη και του πραγµατικού δικαιούχου κατά τη
σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων, εφόσον αυτό απαιτείται για να
µη διακοπεί η οµαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων και εφόσον ο
κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας είναι µικρός. Στις περιπτώσεις
αυτές, οι εν λόγω διαδικασίες περατώνονται το συντοµότερο
δυνατόν µετά την αρχική επαφή.
3. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη
µέλη µπορούν, όσον αφορά τις δραστηριότητες ασφάλειας ζωής, να
επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του δικαιούχου του
ασφαλιστηρίου µετά τη σύναψη της επιχειρηµατικής σχέσης. Στην
περίπτωση αυτή, η εξακρίβωση πραγµατοποιείται το αργότερο κατά
τον χρόνο της πληρωµής ή, το αργότερο, όταν ο δικαιούχος
σκοπεύει να ασκήσει δικαιώµατα που του παρέχει το ασφαλιστήριο.
4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη
µέλη δύνανται να επιτρέψουν το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού,
υπό τον όρο ότι υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι οι συναλλαγές δεν θα γίνονται από τον πελάτη ή για λογαριασµό του, προτού διευκρινισθεί η πλήρης συµµόρφωση προς τις
προαναφερθείσες διατάξεις.
5. Τα κράτη µέλη απαιτούν, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το
ίδρυµα, ο οργανισµός ή το πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας δεν µπορεί να συµµορφωθεί προς τα
στοιχεία α) έως γ) του άρθρου 8 παράγραφος 1 να µην µπορεί να
εκτελέσει συναλλαγή µέσω τραπεζικού λογαριασµού, να συνάψει
την επιχειρηµατική σχέση ή να εκτελέσει τη συναλλαγή, ή να πρέπει
να περατώσει την επιχειρηµατική σχέση και να εξετάσει τη δυνατότητα υποβολής έκθεσης στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (ΜΧΠ) σε σχέση µε τον πελάτη σύµφωνα µε το άρθρο 22.
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Τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να εφαρµόζουν το προηγούµενο
εδάφιο εφόσον συµβολαιογράφοι, ανεξάρτητοι επαγγελµατίες
νοµικοί, ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές και φοροτεχνικοί ενεργούν
στο πλαίσιο της αξιολόγησης της νοµικής κατάστασης των
εντολέων τους ή εκτελούν δραστηριότητες ως υπερασπιστές η ή
εκπρόσωποι των εντολοδοτών τους σε ή σχετικά µε δίκη, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής συµβουλών σχετικά µε την κίνηση ή
την αποφυγή κίνησης δίκης.
6.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας να εφαρµόζουν τις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας ως προς
τον πελάτη, όχι µόνο σε όλους τους νέους πελάτες, αλλά και στους
υπάρχοντες πελάτες την κατάλληλη χρονική στιγµή, ανάλογα µε
τον βαθµό κινδύνου.

Άρθρο 10
1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν να εξακριβώνεται και να ελέγχεται η
ταυτότητα όλων των πελατών των καζίνων όταν αγοράζουν ή
ανταλλάσσουν µάρκες αξίας ίσης ή µεγαλύτερης από 2 000 ευρώ.
2.
Σε κάθε περίπτωση, τα καζίνα που τελούν υπό κρατική
εποπτεία θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη, εάν πραγµατοποιούν την
καταχώριση, εξακρίβωση και έλεγχο της ταυτότητας των πελατών
τους ήδη κατά την είσοδό τους στο καζίνο, ή πριν από αυτήν,
ανεξάρτητα από το πόσες µάρκες αγοράζουν.

ΤΜΗΜΑ 2

Απλουστευµένη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη
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οδηγίας 2004/39/ΕΚ σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη και τις
εισηγµένες εταιρείες από τρίτες χώρες που υπόκεινται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης που συνάδουν µε την κοινοτική νοµοθεσία·
β) τους πραγµατικούς δικαιούχους οµαδοποιηµένων λογαριασµών
που τηρούν συµβολαιογράφοι και άλλοι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες νοµικοί από τα κράτη µέλη, ή από τρίτες χώρες υπό τον
όρο ότι υπόκεινται σε απαιτήσεις για την καταπολέµηση της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας που συνάδουν µε τα διεθνή
πρότυπα και τελούν υπό εποπτεία όσον αφορά τη συµµόρφωσή
τους προς αυτές τις απαιτήσεις, και επίσης υπό τον όρο ότι οι
πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα του πραγµατικού
δικαιούχου διατίθενται, κατόπιν αιτήσεως, στα ιδρύµατα που
ενεργούν ως ιδρύµατα κατάθεσης των οµαδοποιηµένων λογαριασµών·
γ) τις εθνικές δηµόσιες αρχές,
ή ως προς οποιονδήποτε άλλο πελάτη παρουσιάζει χαµηλό κίνδυνο
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και πληροί τα τεχνικά κριτήρια που
καθορίζονται κατά το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο β).
3. Στις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στις παραγράφους 1 και
2, τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας συγκεντρώνουν, πάντως,
επαρκείς πληροφορίες ώστε να κρίνουν εάν ο πελάτης µπορεί να
εξαιρεθεί κατά την έννοια των εν λόγω παραγράφων.

4. Τα κράτη µέλη ενηµερώνονται αµοιβαία και ενηµερώνουν την
Επιτροπή τόσο για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιµούν ότι
τρίτη χώρα πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 ή 2, όσο
και όταν πληρούνται τα τεχνικά κριτήρια τα οποία καθορίζονται
κατά το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 11
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 στοιχεία α), β) και δ), το
άρθρο 8 και το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις που προβλέπουν
τα εν λόγω άρθρα όταν ο πελάτης είναι πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοοικονοµικός οργανισµός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας ή πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοοικονοµικός
οργανισµός που ευρίσκεται σε τρίτη χώρα η οποία επιβάλλει απαιτήσεις ισοδύναµες προς αυτές της παρούσας οδηγίας και τελεί υπό
εποπτεία όσον αφορά τη συµµόρφωσή του προς τις απαιτήσεις
αυτές.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 στοιχεία α), β) και δ), το
άρθρο 8 και το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν
να επιτρέψουν στα ιδρύµατα, στους οργανισµούς και στα πρόσωπα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας να µην
εφαρµόζουν τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη, και συγκεκριµένα όσον αφορά:
α) τις εισηγµένες εταιρείες οι τίτλοι των οποίων είναι δεκτοί για
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά κατά την έννοια της

5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 στοιχεία α), β) και δ), το
άρθρο 8 και το άρθρο 9 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη µπορούν
να επιτρέψουν στα ιδρύµατα, στους οργανισµούς και στα πρόσωπα
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας να µην
εφαρµόζουν τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη, και συγκεκριµένα όσον αφορά:
α) τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ζωής όταν τα ετήσια ασφάλιστρα
δεν υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ ή η εφάπαξ καταβολή δεν
υπερβαίνει τα 2 500 ευρώ·
β) τα συµβόλαια συνταξιοδοτικής ασφάλισης εάν δεν περιέχουν
ρήτρα εξαγοράς και το συµβόλαιο δεν µπορεί να χρησιµεύσει
ως εγγύηση·
γ) τα συνταξιοδοτικά ή ανάλογα καθεστώτα που προσφέρουν
συνταξιοδοτικές παροχές στους εργαζόµενους, στα οποία οι
εισφορές καταβάλλονται µέσω αφαίρεσης από το µισθό και των
οποίων οι κανόνες δεν επιτρέπουν τη µεταφορά των
δικαιωµάτων των µελών·
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δ) το ηλεκτρονικό χρήµα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), της οδηγίας 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συµβουλίου,
της
18ης Σεπτεµβρίου 2000, για την ανάληψη, την άσκηση και την
προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος (1), εφόσον η νοµισµατική αξία που είναι αποθηκευµένη στο ηλεκτρονικό υπόθεµα, αν αυτό δεν µπορεί να
επαναφορτιστεί, δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ, ή εφόσον, αν το
ηλεκτρονικό υπόθεµα µπορεί να επαναφορτιστεί, το συνολικό
ποσό συναλλαγής για ένα ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τα
2 500 ευρώ, εκτός εάν ο κοµιστής εξαργυρώσει ποσό 1 000
ευρώ ή µεγαλύτερο κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος, κατά το
άρθρο 3 της οδηγίας 2000/46/ΕΚ·
ή ως προς οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή συναλλαγή παρουσιάζει
χαµηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και πληροί τα
τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται κατά το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Άρθρο 12
Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 40
παράγραφος 4 τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα ιδρύµατα, στους
οργανισµούς και στα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας να εφαρµόζουν την απλουστευµένη δέουσα
επιµέλεια στα πιστωτικά ιδρύµατα και τους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς ή στις εισηγµένες εταιρείες από την τρίτη εµπλεκόµενη
χώρα ή σε άλλες οντότητες που προκύπτουν από καταστάσεις που
πληρούν τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται κατά το άρθρο 40
παράγραφος 1 στοιχείο β).
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κατάλληλα µέτρα προς αντιστάθµιση του υψηλότερου κινδύνου,
π.χ. εφαρµόζοντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα:
α) διασφάλιση ότι η ταυτότητα του πελάτη εξακριβώνεται µε πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα, δεδοµένα ή πληροφορίες·
β) συµπληρωτικά µέτρα για τον έλεγχο ή την πιστοποίηση των
υποβληθέντων εγγράφων ή απαίτηση επιβεβαιωτικής πιστοποίησης από πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοοικονοµικό οργανισµό
που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας·
γ) διασφάλιση ότι η πρώτη πληρωµή στο πλαίσιο των συναλλαγών
να γίνει µέσω λογαριασµού, ο οποίος έχει ανοιχθεί επ' ονόµατι
του πελάτη σε πιστωτικό ίδρυµα.
3. Όσον αφορά τις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης µε τα ιδρύµατα-πελάτες από τρίτες χώρες, τα κράτη µέλη
απαιτούν από τα πιστωτικά τους ιδρύµατα:
α) να συγκεντρώνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε το ίδρυµαπελάτη για να καταλάβουν πλήρως το είδος της επιχείρησης του
πελάτη και να εκτιµήσουν, από τις δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες, τη φήµη του ιδρύµατος και την ποιότητα της εποπτείας·
β) να αξιολογούν τους ελέγχους του ιδρύµατος πελάτη κατά της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας·
γ) να λαµβάνουν έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πριν
τη σύναψη νέων σχέσεων ανταπόκρισης·
δ) να τεκµηριώνουν τις αντίστοιχες αρµοδιότητες κάθε ιδρύµατος·

ΤΜHMA 3

Αυξηµένη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη
Άρθρο 13
1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας να εφαρµόζουν, ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου, αυξηµένα
µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των
µέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 9, παράγραφος 6, σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω της φύσης τους, µπορούν να
παρουσιάσουν υψηλότερο κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
και τουλάχιστον στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 και
σε άλλες περιπτώσεις που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας και πληρούν τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται κατά το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
2.
Όταν ο πελάτης δεν είναι παρών για να εξακριβωθεί η
ταυτότητά του, τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους
οργανισµούς και τα πρόσωπα αυτά να λαµβάνουν ειδικά και
(1) ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 39.

ε) όσον αφορά τους λογαριασµούς πλάγιας πρόσβασης (payablethrough accounts), να διασφαλίζουν ότι το πιστωτικό ίδρυµαπελάτης έχει ελέγξει την ταυτότητα των πελατών και έχει εφαρµόσει συνεχή έλεγχο των πελατών που έχουν άµεση πρόσβαση
στους λογαριασµούς του ανταποκριτή και ότι αυτό µπορεί να
παράσχει δεδοµένα σχετικά µε τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον
πελάτη κατόπιν αιτήµατος του ιδρύµατος-ανταποκριτή.
4. Όσον αφορά τις συναλλαγές ή τις επιχειρηµατικές σχέσεις µε
πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα που διαµένουν σε άλλο κράτος
µέλος ή σε τρίτη χώρα τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα,
τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας:
α) να διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες ανάλογα µε τον βαθµό
κινδύνου για να καθορίζουν εάν ο πελάτης είναι πολιτικώς εκτεθειµένο πρόσωπο·
β) να διαθέτουν την έγκριση από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη
για τη σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων µε παρόµοιους πελάτες·
γ) να λαµβάνουν επαρκή µέτρα για να καθορίσουν την πηγή του
πλούτου και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορά η
επιχειρηµατική σχέση ή η συναλλαγή·
δ) να διενεργούν ενισχυµένη και συνεχή παρακολούθηση της
επιχειρηµατικής σχέσης.
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5.
Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα πιστωτικά ιδρύµατα να
συνάπτουν ή να συνεχίζουν σχέση τραπεζικής ανταπόκρισης µε
εικονική τράπεζα και απαιτούν από το πιστωτικό ίδρυµα να λάβει
τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν συνάπτει ή δεν
συνεχίζει σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης µε τράπεζα η οποία είναι
γνωστό ότι επιτρέπει να χρησιµοποιούνται οι λογαριασµοί της από
εικονική τράπεζα.
6.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας προσέχουν ιδιαίτερα κάθε απειλή νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, η οποία µπορεί να προκύψει από προϊόντα ή συναλλαγές
που ενδέχεται να ευνοήσουν την ανωνυµία, και λαµβάνουν µέτρα,
εάν χρειασθεί, για την πρόληψη της χρησιµοποίησής τους σε σχέδια
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

ΤΜΗΜΑ 4

Εκτέλεση από τρίτα µέρη
Άρθρο 14
Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν στα ιδρύµατα, στους οργανισµούς και στα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας να βασίζονται σε τρίτους για την εκτέλεση των
απαιτήσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ).
Ωστόσο, η τελική ευθύνη για την εκτέλεση των εν λόγω απαιτήσεων
εξακολουθεί να βαρύνει το ίδρυµα, τον οργανισµό ή το πρόσωπο
που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, το οποίο
βασίζεται σε τρίτο µέρος.

Άρθρο 15
1.
Εφόσον κράτος µέλος επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύµατα και
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που βρίσκονται στο έδαφός τους
και µνηµονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµεία 1 ή 2, να
αποτελούν τρίτους στους οποίους βασίζονται πρόσωπα, ιδρύµατα ή
οργανισµοί της ηµεδαπής, το εν λόγω κράτος µέλος επιτρέπει εν
πάση περιπτώσει στα ιδρύµατα, στους οργανισµούς και στα
πρόσωπά του που είναι εγκατεστηµένα στην επικράτειά του και
σηµειώνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 να αναγνωρίζουν και να
δέχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 14, το αποτέλεσµα των διαδικασιών για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη κατά το
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), τις οποίες διενεργεί
δυνάµει της παρούσας οδηγίας ίδρυµα ή οργανισµός κατά το
άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 1 ή 2, σε άλλο κράτος µέλος
(εκτός των ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος και των γραφείων
πληρωµών και εµβασµάτων) και οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις
των άρθρων 16 και 18, ακόµη και αν τα έγγραφα ή δεδοµένα στα
οποία βασίζονται οι απαιτήσεις αυτές διαφέρουν από τα απαιτούµενα στο κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης.
2.
Εφόσον κράτος µέλος επιτρέπει στα κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α), ανταλλακτήρια συναλλάγµατος και γραφεία
πληρωµών και εµβασµάτων που βρίσκονται στο έδαφός του να
αποτελούν τρίτους στους οποίους βασίζονται πρόσωπα, ιδρύµατα ή
οργανισµοί της ηµεδαπής, το εν λόγω κράτος µέλος επιτρέπει εν
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πάση περιπτώσει στα εν λόγω ανταλλακτήρια συναλλάγµατος και
γραφεία πληρωµών και εµβασµάτων να αναγνωρίζουν και να
δέχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 14, το αποτέλεσµα των διαδικασιών για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη κατά το
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), τις οποίες διενεργεί
δυνάµει της παρούσας οδηγίας η ίδια κατηγορία ιδρυµάτων ή
οργανισµών σε άλλο κράτος µέλος και οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 16 και 18, ακόµη και αν τα έγγραφα ή τα
δεδοµένα στα οποία βασίζονται οι απαιτήσεις αυτές διαφέρουν από
τα απαιτούµενα στο κράτος µέλος στο οποίο απευθύνεται ο
πελάτης.
3. Εφόσον κράτος µέλος επιτρέπει στα κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχεία α), β) και γ), πρόσωπα που βρίσκονται
στο έδαφός του να αποτελούν τρίτα µέρη στα οποία βασίζονται
πρόσωπα, ιδρύµατα ή οργανισµοί στην ηµεδαπή, το εν λόγω κράτος
µέλος επιτρέπει εν πάση περιπτώσει στα εν λόγω πρόσωπα που
βρίσκονται στο έδαφός του να αναγνωρίζουν και να δέχονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14, το αποτέλεσµα των
διαδικασιών για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη κατά
το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ), τις οποίες διενεργεί
δυνάµει της παρούσας οδηγίας πρόσωπο που µνηµονεύεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχεία α), β) και γ), και οι
οποίες πληρούν τις απαιτήσεις των άρθρων 16 και 18, ακόµη και
αν τα έγγραφα ή τα δεδοµένα στα οποία βασίζονται οι απαιτήσεις
αυτές διαφέρουν από τα απαιτούµενα στο κράτος µέλος στο οποίο
απευθύνεται ο πελάτης.

Άρθρο 16
1. Για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, ως «τρίτοι»
νοούνται τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που απαριθµούνται στο άρθρο 2 ή ισοδύναµα ιδρύµατα, οργανισµοί και
πρόσωπα που ευρίσκονται σε τρίτη χώρα, εφόσον πληρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) υπόκεινται σε υποχρεωτική επαγγελµατική καταχώρηση αναγνωρισµένη από τον νόµο·
β) εφαρµόζουν µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη και
µέτρα φύλαξης αρχείων σύµφωνα ή ισοδύναµα µε αυτά που
θεσπίζονται µε την παρούσα οδηγία και υπόκεινται σε εποπτεία,
σύµφωνα µε το τµήµα 2 του κεφαλαίου V, όσον αφορά τη
συµµόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή
βρίσκονται σε τρίτη χώρα που επιβάλλει ισοδύναµες απαιτήσεις
µε αυτές που θεσπίζονται µε την παρούσα οδηγία.
2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνονται αµοιβαία και ενηµερώνουν την
Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες εκτιµούν ότι τρίτη
χώρα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο β).

Άρθρο 17
Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 40
παράγραφος 4 τα κράτη µέλη απαγορεύουν στα ιδρύµατα, στους
οργανισµούς και στα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας να βασίζονται σε τρίτα µέρη από την εµπλεκόµενη τρίτη χώρα για την εκτέλεση των απαιτήσεων του άρθρου 8
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ).
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Άρθρο 18
1.
Τα τρίτα µέρη θέτουν αµέσως στη διάθεση του ιδρύµατος,
του οργανισµού ή του προσώπου που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης
τις πληροφορίες που ζητούνται κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1
στοιχεία α) έως γ).
2.
Τα αντίστοιχα αντίγραφα των δεδοµένων εξακρίβωσης και
ελέγχου της ταυτότητας και άλλα συναφή έγγραφα για την
ταυτότητα του πελάτη ή του πραγµατικού δικαιούχου διαβιβάζονται αµελλητί, κατόπιν αιτήσεως, από το τρίτο µέρος στο ίδρυµα,
στον οργανισµό ή στο πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας και στο οποίο απευθύνεται ο πελάτης.
Άρθρο 19
Το τµήµα αυτό δεν εφαρµόζεται σε σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης ή
σχέσεις αντιπροσώπευσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, δυνάµει
της συµβατικής ρύθµισης, ο φορέας παροχής της εξωτερικής
υπηρεσίας ή ο αντιπρόσωπος πρέπει να θεωρείται τµήµα του
ιδρύµατος, του οργανισµού ή του προσώπου που εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.
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οδηγίας, και, εφόσον απαιτείται, από τους διευθυντές και τους
υπαλλήλους τους, να συνεργάζονται πλήρως:
α) ενηµερώνοντας αµελλητί τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών, µε δική τους πρωτοβουλία, όταν το ίδρυµα, ο
οργανισµός ή το πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας γνωρίζει, έχει υποψίες ή έχει εύλογους
λόγους να υποπτεύεται ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας·
β) παρέχοντας αµελλητί στη ΜΧΠ, ή σε άλλες αρµόδιες αρχές για
την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας
κατόπιν δικού τους αιτήµατος, όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η εφαρµοστέα
νοµοθεσία.
2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 διαβιβάζονται στη ΜΧΠ
του κράτους µέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ίδρυµα,
ο οργανισµός ή το πρόσωπο το οποίο τις διαβιβάζει. Η διαβίβαση
αυτή πραγµατοποιείται κατά κανόνα από το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
άρθρου 34.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 20
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς και
τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε συναλλαγή που
κρίνεται ότι, λόγω της φύσεώς της, είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως
προς το να συνδεθεί µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, και ιδίως στις
πολύπλοκες ή ασυνήθιστα µεγάλες συναλλαγές και σε όλα τα
ασυνήθιστα είδη συναλλαγών που πραγµατοποιούνται χωρίς
προφανή οικονοµικό ή σαφή νόµιµο λόγο.
Άρθρο 21
1.
Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί ΜΧΠ για να καταπολεµήσει
αποτελεσµατικά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
2.
Η ΜΧΠ δηµιουργείται σε επίπεδο κεντρικής εθνικής µονάδας.
Είναι υπεύθυνη να παραλαµβάνει και, στον βαθµό που επιτρέπεται,
να ζητά, να αναλύει και να διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές τις
γνωστοποιήσεις πληροφοριών οι οποίες αφορούν ενδεχόµενη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή ενδεχόµενη
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας ή οι οποίες επιβάλλονται από
εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. ∆ιαθέτει επαρκείς
πόρους προκειµένου να είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τα
καθήκοντά της.
3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι η ΜΧΠ έχει εγκαίρως
πρόσβαση, αµέσως ή εµµέσως, στις πληροφορίες χρηµατοοικονοµικής και διοικητικής φύσεως και στις πληροφορίες που αφορούν
την επιβολή του νόµου, τις οποίες ζητεί προκειµένου να επιτελέσει
σωστά τα καθήκοντά της.
Άρθρο 22
1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας

Άρθρο 23
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 παράγραφος 1 τα κράτη
µέλη µπορούν, στην περίπτωση των προσώπων που µνηµονεύονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχεία α) και β), να
ορίσουν ως αρχή που πρέπει να ενηµερωθεί σε πρώτο στάδιο
προσήκοντα αυτορρυθµιζόµενο φορέα του οικείου επαγγελµατικού
κλάδου αντί για τη ΜΧΠ. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ο
οριζόµενος αυτορρυθµιζόµενος φορέας διαβιβάζει στις περιπτώσεις
αυτές αµέσως αυτούσιες τις πληροφορίες στη ΜΧΠ.
2. Τα κράτη µέλη δεν οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που
θεσπίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 έναντι των συµβολαιογράφων, των ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών, των
ελεγκτών, εξωτερικών λογιστών και φορολογικών συµβούλων όσον
αφορά τις πληροφορίες που λαµβάνουν από ή σχετικά µε πελάτη
τους, κατά τη διαπίστωση της νοµικής θέση του πελάτη ή όταν τον
υπερασπίζονται ή τον εκπροσωπούν στο πλαίσιο ή σχετικά µε δίκη,
συµπεριλαµβανοµένων των συµβουλών για την κίνηση ή την
αποφυγή δίκης, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαµβάνονται πριν,
κατά τη διάρκεια ή µετά τη δίκη.
Άρθρο 24
1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας να αποφεύγουν τη διενέργεια συναλλαγών, για τις οποίες
γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, προτού ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες κατά το
άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο α). Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
των κρατών µελών, είναι δυνατόν να δοθεί εντολή να µην εκτελεστεί
η συναλλαγή.
2. Αν υπάρχει υπόνοια ότι η συναλλαγή συνιστά νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας και εφόσον η αποφυγή της είναι αδύνατη ή ενδέχεται
να εµποδίσει τη δίωξη των προσώπων υπέρ των οποίων διενεργείται
η εικαζόµενη νοµιµοποίηση εσόδων ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, τα εµπλεκόµενα ιδρύµατα, οργανισµοί και πρόσωπα
ενηµερώνουν τη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών αµέσως
µετά τη συναλλαγή.
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Άρθρο 25
1.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, εάν κατά τη διάρκεια των
ελέγχων που πραγµατοποιούνται στα ιδρύµατα, τους οργανισµούς
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, από τις αρµόδιες αρχές περί των οποίων γίνεται µνεία στο
άρθρο 37, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι αρχές αυτές ανακαλύψουν γεγονότα που θα µπορούσαν να συνδέονται µε νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, αυτές ενηµερώνουν
αµελλητί τη ΜΧΠ.
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι εποπτεύουσες αρχές, οι
οποίες είναι επιφορτισµένες, βάσει νοµοθετικής ή κανονιστικής
διάταξης, µε την εποπτεία των αγορών µετοχών, συναλλάγµατος και
χρηµατοοικονοµικών παραγώγων, ενηµερώνουν τη ΜΧΠ, εάν
ανακαλύψουν γεγονότα που θα µπορούσαν να συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.

Άρθρο 26
Η καλόπιστη γνωστοποίηση που προβλέπουν το άρθρο 22 παράγραφος 1 και το άρθρο 23 από ίδρυµα, οργανισµό ή πρόσωπο που
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ή από
υπάλληλο ή από διευθυντή τους, των πληροφοριών που µνηµονεύονται στα άρθρα 22 και 23 δεν αποτελεί παράβαση τυχόν
συµβατικής ή νοµοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής απαγόρευσης της γνωστοποίησης πληροφοριών και δεν συνεπάγεται
οποιουδήποτε είδους ευθύνη για το ίδρυµα, τον οργανισµό ή το
πρόσωπο, τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους τους.

Άρθρο 27
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προστατεύσουν τους υπαλλήλους των ιδρυµάτων, οργανισµών ή προσώπων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, οι
οποίοι αναφέρουν τις υπόνοιές τους για νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
είτε εσωτερικά είτε στη ΜΧΠ, από την έκθεσή τους σε απειλές ή
εχθρικές ενέργειες.

ΤΜΗΜΑ 2
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3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εµποδίζει τη διαβίβαση
πληροφοριών µεταξύ ιδρυµάτων ή οργανισµών από τα κράτη µέλη
ή από τρίτες χώρες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 11 παράγραφος 1 που ανήκουν στον ίδιο όµιλο, κατά το
άρθρο 2 σηµείο 12 της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002
σχετικά µε τη συµπληρωµατική εποπτεία πιστωτικών ιδρυµάτων,
ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηµατοπιστωτικού οµίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (1).

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εµποδίζει τη γνωστοποίηση µεταξύ προσώπων που µνηµονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχεία α) και β), από τα κράτη µέλη, ή από
τρίτες χώρες που επιβάλλουν απαιτήσεις ισοδύναµες µε αυτές που
θεσπίζει η παρούσα οδηγία, τα οποία ασκούν τις επαγγελµατικές
δραστηριότητές τους, είτε σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας είτε όχι,
στο πλαίσιο του ίδιου νοµικού προσώπου ή δικτύου. Για τους
σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «δίκτυο» νοείται η ευρύτερη
δοµή στην οποία υπάγεται το πρόσωπο και η οποία διαθέτει κοινή
κυριότητα, διαχείριση ή έλεγχο της συµµόρφωσης προς τις σχετικές
διατάξεις.

5. Όσον αφορά τα ιδρύµατα, οργανισµούς ή πρόσωπα κατά το
άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµεία 1, 2 και 3 στοιχεία α) και β), σε
περιπτώσεις που αφορούν τον ίδιο πελάτη και την ίδια συναλλαγή
στην οποία εµπλέκονται δύο ή περισσότερα ιδρύµατα ή πρόσωπα, η
απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν εµποδίζει τη γνωστοποίηση
µεταξύ των οικείων ιδρυµάτων, οργανισµών ή προσώπων µε την
προϋπόθεση ότι αυτοί βρίσκονται σε κράτος µέλος, ή σε τρίτη
χώρα που επιβάλλει υποχρεώσεις ισοδύναµες µε αυτές που θεσπίζει
η παρούσα οδηγία, και ότι ανήκουν στον ίδιο επαγγελµατικό κλάδο
και υπόκεινται σε ισοδύναµες υποχρεώσεις όσον αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα. Οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

6. Όταν τα πρόσωπα που µνηµονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχεία α) και β), επιχειρούν να αποτρέψουν
πελάτη από του να εµπλακεί σε παράνοµη δραστηριότητα, αυτό δεν
αποτελεί γνωστοποίηση κατά την έννοια της πρώτης παραγράφου
1.

Απαγόρευση γνωστοποίησης
Άρθρο 28
1.
Τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα πρόσωπα που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και οι διευθυντές και
οι υπάλληλοί τους δεν γνωστοποιούν στον εµπλεκόµενο πελάτη ή
σε τρίτους το γεγονός ότι διαβιβάσθηκαν πληροφορίες σύµφωνα µε
τα άρθρα 22 και 23 ή ότι διεξάγεται ή µπορεί να διεξαχθεί έρευνα
για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
2.
Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν περιλαµβάνει τη
γνωστοποίηση στις αρχές συµπεριλαµβανοµένων των αυτορρυθµιζόµενων φορέων κατά το άρθρο 37 ή τη γνωστοποίηση προς τον
σκοπό της ποινικής δίωξης.
(1) ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1.

7. Τα κράτη µέλη ενηµερώνονται αµοιβαία και ενηµερώνουν την
Επιτροπή για τις περιπτώσεις στις οποίες εκτιµούν ότι τρίτη χώρα
πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι παράγραφοι 3, 4 ή 5.

Άρθρο 29

Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 40
παράγραφος 4 τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη διαβίβαση πληροφοριών µεταξύ ιδρυµάτων, οργανισµών και προσώπων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και
ιδρυµάτων, οργανισµών και προσώπων από την οικεία τρίτη χώρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΦΥΛΑΞΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

Άρθρο 30
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς και
τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας να φυλάσσουν τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες για
να χρησιµοποιηθούν σε κάθε διερεύνηση ή ανάλυση ενδεχόµενης
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας από τη ΜΧΠ ή κάθε άλλη αρµόδια
αρχή σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο:
α) στην περίπτωση της διαδικασίας δέουσας επιµέλειας ως προς
τον πελάτη, αντίγραφο ή τα στοιχεία αναφοράς των απαιτούµενων αποδεικτικών στοιχείων, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά το τέλος της επιχειρηµατικής τους σχέσης
µε τον πελάτη·
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Άρθρο 32

Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς τους να εφαρµόζουν συστήµατα
που τους καθιστούν δυνατό να µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως
και ταχέως σε ερώτηµα της ΜΧΠ ή άλλων αρχών σύµφωνα µε το
εθνικό τους δίκαιο, ως προς το εάν διατηρούν ή είχαν διατηρήσει
κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών επιχειρηµατική σχέση
µε συγκεκριµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και ως προς το
είδος αυτής της επιχειρηµατικής σχέσης.

Άρθρο 33
1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι µπορούν να αναθεωρήσουν
την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων τους όσον αφορά την
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας µε την τήρηση
ολοκληρωµένων στατιστικών για θέµατα που αφορούν την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών.

β) στην περίπτωση επιχειρηµατικών σχέσεων και συναλλαγών, τα
σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τα αρχεία, που συνίστανται στα
πρωτότυπα έγγραφα ή σε αντίγραφα τα οποία γίνονται δεκτά σε
δικαστικές διαδικασίες σύµφωνα µε την εφαρµοστέα εθνική
νοµοθεσία, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών µετά
την εκτέλεση των συναλλαγών ή την περάτωση της επιχειρηµατικής σχέσης.

2. Οι στατιστικές αυτές καλύπτουν τουλάχιστον τις αναφορές
ύποπτων συναλλαγών που υποβλήθηκαν στη µονάδα χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών, τη συνέχεια που δόθηκε σε αυτές τις
αναφορές και την καταγραφή σε ετήσια βάση του αριθµού των
περιπτώσεων που ερευνήθηκαν, του αριθµού των προσώπων που
διώχθηκαν, του αριθµού των προσώπων που καταδικάσθηκαν για
αδικήµατα νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και των περιουσιακών στοιχείων που δεσµεύθηκαν, κατασχέθηκαν ή δηµεύθηκαν.

Άρθρο 31

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη δηµοσίευση τακτικής
αναθεώρησης των στατιστικών εκθέσεών τους.

1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας να εφαρµόσουν, εφόσον απαιτείται,
στα υποκαταστήµατά τους και τις θυγατρικές τους πλειοψηφικής
συµµετοχής που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες, µέτρα τουλάχιστον
ισοδύναµα µε αυτά που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία όσον
αφορά τη δέουσα επιµέλεια ως προς τον πελάτη και τη φύλαξη
αρχείων.
Όταν η νοµοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρµογή αυτών
των ισοδυνάµων µέτρων, τα κράτη µέλη απαιτούν από τα σχετικά
πιστωτικά ιδρύµατα ή τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς να
ενηµερώνουν σχετικά τις αρµόδιες αρχές του εκάστοτε κράτους
µέλους προέλευσης.
2.
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ενηµερώνονται αµοιβαία για
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοµοθεσία της τρίτης χώρας δεν
επιτρέπει την εφαρµογή των µέτρων που απαιτούνται στο πρώτο
εδάφιο της παραγράφου 1 και θα µπορούσε να αναληφθεί συντονισµένη δράση προκειµένου να επιτευχθεί λύση.
3.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
η νοµοθεσία της τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρµογή των
µέτρων που απαιτούνται κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1,
να λαµβάνουν πρόσθετα µέτρα ώστε να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τον κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1

Εσωτερικές διαδικασίες, κατάρτιση και ανάδραση
Άρθρο 34
1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, να θεσπίσουν επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη, αναφοράς ύποπτων
συναλλαγών, φύλαξης αρχείων, εσωτερικού ελέγχου, αξιολόγησης
κινδύνου, διαχείρισης κινδύνου, διαχείρισης της συµµόρφωσης και
επικοινωνίας, ώστε να προλαµβάνουν και να εµποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύµατα και τους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας να κοινοποιούν τις σχετικές πολιτικές
και διαδικασίες, εφόσον απαιτείται, στα υποκαταστήµατά τους και
στις θυγατρικές τους εταιρείες, την κυριότητα των οποίων έχουν
κατά πλειοψηφία, που ευρίσκονται σε τρίτες χώρες.
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Άρθρο 35
1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τα ιδρύµατα, τους οργανισµούς
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι υπάλληλοί
τους να λάβουν γνώση των διατάξεων που ισχύουν βάσει της
παρούσας οδηγίας.
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη συµµετοχή των
αρµοδίων υπαλλήλων σε ειδικά τρέχοντα προγράµµατα κατάρτισης,
τα οποία τους εκπαιδεύουν να εντοπίζουν τις δραστηριότητες που
τυχόν συνδέονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και τους
διδάσκουν να ενεργούν σωστά σε παρόµοιες περιπτώσεις.
Όταν φυσικό πρόσωπο, εµπίπτον σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, σηµείο 3,
αναλαµβάνει επαγγελµατική δραστηριότητα ως υπάλληλος νοµικού
προσώπου, οι δυνάµει του παρόντος τµήµατος υποχρεώσεις
βαρύνουν το νοµικό πρόσωπο και όχι το φυσικό.
2.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί
και τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας έχουν πρόσβαση σε ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε
τις πρακτικές των µετερχοµένων τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και τις ενδείξεις για τον εντοπισµό υπόπτων συναλλαγών.
3.
Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, όταν είναι δυνατό, προβλέπεται η έγκαιρη ανάδραση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των
αναφορών για εικαζόµενη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας καθώς και τη
συνέχεια που δόθηκε στις αναφορές αυτές.
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µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των ιδρυµάτων, των
οργανισµών και των προσώπων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας, προς τις απαιτήσεις της.
2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές έχουν
επαρκή εξουσία, συµπεριλαµβανόµενης της εξουσίας να απαιτούν
την προσκόµιση οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών µε την παρακολούθηση της συµµόρφωσης, διενεργούν δε ελέγχους και έχουν
επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυµάτων, χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών και καζίνων, οι αρµόδιες αρχές έχουν ενισχυµένη
εποπτική εξουσία, ιδίως δε τη δυνατότητα να διενεργούν επιτόπιες
επιθεωρήσεις.
4. Στην περίπτωση των φυσικών και νοµικών προσώπων του
άρθρου 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχεία α) έως ε) τα κράτη
µέλη µπορούν να επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της
παραγράφου 1 ανάλογα µε τον βαθµό κινδύνου.
5. Στην περίπτωση των προσώπων περί των οποίων γίνεται µνεία
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχεία α) και β), τα κράτη
µέλη µπορούν να επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της
παραγράφου 1 από αυτορρυθµιζόµενους φορείς, αρκεί αυτοί να
τηρούν την παράγραφο 2.

ΤΜΗΜΑ 3

Συνεργασία
Άρθρο 38

ΤΜΗΜΑ 2

Εποπτεία

Η Επιτροπή παρέχει τη συνδροµή που απαιτείται ενδεχοµένως για
τη διευκόλυνση του συντονισµού, περιλαµβανοµένης της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ ΜΧΠ εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 36
1.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα ανταλλακτήρια συναλλάγµατος και οι φορείς παροχής υπηρεσιών σε εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια ή έχουν
εγγραφεί σε µητρώο ενώ τα καζίνα έχουν λάβει άδεια για να
µπορούν να διενεργούν τις επιχειρήσεις τους νόµιµα. Με την επιφύλαξη µελλοντικής κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι τα γραφεία πληρωµών και εµβασµάτων λαµβάνουν άδεια ή
εγγράφονται σε µητρώο για να µπορούν να διενεργούν τις επιχειρήσεις τους νόµιµα.
2.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές να
αρνούνται τη χορήγηση αδειών ή εγγραφής σε µητρώο στα
πρόσωπα της παραγράφου 1 εάν δεν έχουν πειστεί ότι τα πρόσωπα
που πράγµατι διευθύνουν ή θα διευθύνουν τις επιχειρήσεις των
οντοτήτων αυτών ή οι πραγµατικοί δικαιούχοι των εν λόγω
οντοτήτων είναι κατάλληλα και έντιµα πρόσωπα.

Άρθρο 37
1.
Τα κράτη µέλη απαιτούν από τις αρµόδιες αρχές τουλάχιστον
να παρακολουθούν αποτελεσµατικά και να λαµβάνουν τα αναγκαία

ΤΜΗΜΑ 4

Κυρώσεις
Άρθρο 39
1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας µπορούν να θεωρούνται υπεύθυνα για τις παραβάσεις των
εθνικών διατάξεων που εκδόθηκαν σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές.
2. Με την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε,
σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, να µπορούν να λαµβάνονται τα
κατάλληλα διοικητικά µέτρα ή να επιβάλλονται διοικητικές
κυρώσεις κατά των πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοοικονοµικών
οργανισµών για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται
κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω µέτρα ή οι κυρώσεις είναι αποτελεσµατικά,
αναλογικά και αποτρεπτικά.
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3.
Στην περίπτωση των νοµικών προσώπων, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι αυτά µπορούν τουλάχιστον να θεωρούνται υπεύθυνα
για παραβάσεις κατά την παράγραφο 1, οι οποίες διαπράττονται
προς όφελός τους από οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί είτε ατοµικώς
είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού προσώπου και το οποίο κατέχει
διευθυντική θέση εντός αυτού βάσει:
α) εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση του νοµικού προσώπου·
β) εξουσίας λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού
προσώπου· ή
γ) εξουσίας άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου.
4.
Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ήδη µε την
παράγραφο 3, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα νοµικά πρόσωπα
δύνανται να υπέχουν ευθύνη όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου
από πρόσωπο που µνηµονεύεται στην παράγραφο 3 κατέστησε
εφικτή τη διάπραξη των παραβάσεων της παραγράφου 1 προς
όφελος του νοµικού προσώπου από πρόσωπο το οποίο τελεί υπό
την εξουσία του.
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στοιχείο β), στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχεία α) και δ), λαµβάνοντας υπόψη της την κοινοτική
νοµοθεσία, τις οικονοµικές εξελίξεις καθώς και τις µεταβολές των
διεθνών προτύπων.
4. Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τρίτη χώρα δεν πληροί
τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 ή 2, του
άρθρου 28 παράγραφοι 3, 4 ή 5, ή των µέτρων που θεσπίζονται
κατά την παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου ή µε το
άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β), ή ότι η νοµοθεσία της τρίτης
αυτής χώρας δεν επιτρέπει την εφαρµογή των µέτρων που απαιτούνται κατά το άρθρο 31 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, εκδίδει
σχετική απόφαση σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2.

Άρθρο 41
1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή για την πρόληψη της
νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, που εφεξής καλείται
«επιτροπή».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 40
1.
Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές εξελίξεις στην καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και για να διασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η
Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2
µπορεί να θεσπίζει τα ακόλουθα µέτρα εφαρµογής:
α) διασαφήνιση των τεχνικών πτυχών των ορισµών του άρθρου 3
παράγραφος 2 στοιχεία α) και δ) και παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και
10·
β) καθορισµός τεχνικών κριτηρίων προκειµένου να εκτιµηθεί εάν οι
περιπτώσεις παρουσιάζουν χαµηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της
τροµοκρατίας κατά το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 5·
γ) καθορισµός τεχνικών κριτηρίων προκειµένου να εκτιµηθεί κατά
πόσον οι περιπτώσεις παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας κατά το άρθρο 13·
δ) καθορισµός τεχνικών κριτηρίων προκειµένου να εκτιµηθεί εάν,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 σηµείο 2, δικαιολογείται η µη
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας σε ορισµένα νοµικά ή φυσικά
πρόσωπα που ασκούν χρηµατοπιστωτικές δραστηριότητες περιστασιακά ή σε πολύ περιορισµένη κλίµακα.
2.
Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή θεσπίζει τα πρώτα µέτρα για
την εφαρµογή της παραγράφου 1 στοιχεία β) και δ) από τις
15 Ιουνίου 2006.
3.
Η Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 41
παράγραφος 2, προσαρµόζει τα ποσά που µνηµονεύονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχείο ε), στο άρθρο 7

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 8 της εν λόγω απόφασης και µε την
προϋπόθεση ότι τα µέτρα εφαρµογής που θεσπίζονται µε τη διαδικασία αυτή δεν τροποποιούν τις ουσιώδεις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας.
Η προθεσµία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίµηνη.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

4. Με την επιφύλαξη των µέτρων εφαρµογής που έχουν ήδη
θεσπιστεί, η εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που
προβλέπουν τη θέσπιση τεχνικών κανόνων και αποφάσεων µε τη
διαδικασία της παραγράφου 2 αναστέλλεται τέσσερα χρόνια µετά
από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µπορούν να παρατείνουν τις
σχετικές διατάξεις κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής κατά τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης και προς τον σκοπό αυτό τις
επανεξετάζουν πριν από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος των
τεσσάρων ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42
Έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2009, και τουλάχιστον ανά τριετία στη
συνέχεια, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση περί εφαρµογής της
παρούσας οδηγίας, την οποία και διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Για την πρώτη έκθεση, η Επιτροπή περιλαµβάνει ειδική εξέταση της αντιµετώπισης των δικηγόρων και
άλλων ανεξάρτητων επαγγελµατιών νοµικών.
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Άρθρο 43
Έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2010, η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τα ποσοστά
των ορίων του άρθρου 3 παράγραφος 6, δίδοντας ιδιαίτερη
προσοχή στο πιθανό όφελος και στις πιθανές συνέπειες της µείωσης
του ποσοστού στο άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο α) σηµείο i)
και στοιχείο β) σηµεία i) και iii), από 25 % σε 20 %. Η Επιτροπή
δύναται να υποβάλει πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας
βάσει της εκθέσεως αυτής.
Άρθρο 44
Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ καταργείται.
Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρείται ότι γίνονται
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 45
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία έως τις 15 ∆εκεµβρίου 2007 το αργότερο.
Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων
αυτών και τον πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων
και της παρούσας οδηγίας.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία, ή συνοδεύονται από παρόµοια
αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
σηµαντικότερων διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τοµέα τον οποίο διέπει η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 46
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 47
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2005.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

25.11.2005
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Παρούσα οδηγία

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ

Άρθρο 1 παράγραφος 1

Άρθρο 2

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Άρθρο 1 στοιχείο Γ

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 στοιχείο Γ πρώτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 στοιχείο Γ δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 στοιχείο Γ τρίτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 στοιχείο Γ τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 1 παράγραφος 3

Άρθρο 1 στοιχείο Γ τρίτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 4
Άρθρο 1 παράγραφος 5

Άρθρο 1 στοιχείο Γ δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2α παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 2α παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1 παράγραφος 3 στοιχεία α) β) και δ)
έως στ)

Άρθρο 2α παράγραφοι 3 έως 7

Άρθρο 2 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Άρθρο 2 παράγραφος 2
Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 1 στοιχείο Α

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 στοιχείο B σηµείο 1

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 1 στοιχείο B σηµείο 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 στοιχείο Β σηµείο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 στοιχείο B σηµείο 4

Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε)
Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 στοιχείο Β δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 1 στοιχείο ∆

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 1 στοιχείο Ε πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 1 στοιχείο E δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο α)
Άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 1 στοιχείο E πρώτη περίπτωση
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Παρούσα οδηγία

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ

Άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 στοιχείο E δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 στοιχείο E τρίτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 στοιχείο Ε τέταρτη περίπτωση

Άρθρο 3 παράγραφος 5 στοιχείο στ)

Άρθρο 1 στοιχείο Ε πέµπτη περίπτωση και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 6
Άρθρο 3 παράγραφος 7
Άρθρο 3 παράγραφος 8
Άρθρο 3 παράγραφος 9
Άρθρο 3 παράγραφος 10
Άρθρο 4

Άρθρο 12

Άρθρο 5

Άρθρο 15

Άρθρο)
Άρθρο 7 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 7 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 7 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 8

Άρθρο 7 στοιχεία δ

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως δ)
Άρθρο 8 παράγραφος 2
Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφοι 2 έως 6
Άρθρο 10

Άρθρο 3 παράγραφοι 5 και 6

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 11 παράγραφος 2
Άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4
Άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχείο δ)
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Οδηγία 91/308/ΕΟΚ

Άρθρο 12
Άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 3 παράγραφοι 10 και 11

Άρθρο 13 παράγραφοι 3 έως 5
Άρθρο 13 παράγραφος 6

Άρθρο 5

Άρθρο 14
Άρθρο 15
Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19
Άρθρο 20

Άρθρο 5

Άρθρο 21
Άρθρο 22

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 23

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 24

Άρθρο 7

Άρθρο 25

Άρθρο 10

Άρθρο 26

Άρθρο 9

Άρθρο 27
Άρθρο 28 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 28 παράγραφοι 2 έως 7
Άρθρο 29
Άρθρο 30 στοιχείο α)

Άρθρο 4 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 30 στοιχείο β)

Άρθρο 4 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 31
Άρθρο 32
Άρθρο 33
Άρθρο 34 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 34 παράγραφος 2
Άρθρο 35 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) πρώτη περίοδος

Άρθρο 35 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεύτερη περίοδος

Άρθρο 35 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερη περίοδος
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Οδηγία 91/308/ΕΟΚ

Άρθρο 35 παράγραφος 2
Άρθρο 35 παράγραφος 3
Άρθρο 36
Άρθρο 37
Άρθρο 38
Άρθρο 39 παράγραφος 1

Άρθρο 14

Άρθρο 39 παράγραφοι 2 έως 4
Άρθρο 40
Άρθρο 41
Άρθρο 42

Άρθρο 17

Άρθρο 43
Άρθρο 44
Άρθρο 45

Άρθρο 16

Άρθρο 46

Άρθρο 16

25.11.2005

