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opinia o zgodności z, pa.awem Uxrii Europejslriej sprawozdania Komisji Finans w
Publicxltych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziataniu
wprowadzaniu do obrotw finansowe7o wartości majątkowych pocho,clzą,yił, z nielegalnych
lub nieujawnionych źrÓcleł oraz o Przeciwclziataniu Jinansowgniu terroryzmw oraz o
zmiąnie niektÓrych innych ustaw (druk nr I905) sporządzona na podstawie art.9 pkt 3 w
zw' z art" 2 ust' 1 pkt 2 i ust' 2 pkt 2a ustawy z dnia I sierpnia1996 r. o Komitecie
Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz"4g4) w związku z art,42 ust. 4 Regularninrr
Sej rrru prz,ez Sekretarza Komitetu [ntegracji Eu nopejskiej Mikołaja Dowgielewicza

Szanownrl P ani Przewodnicząc a,

W z'wiązku Z prz'edł'oŻonym Sprawozdąniem Komisji Finansoyy Publicznych o
rządowym projekcie usta}uy o zmianie ustav).y o przeciwdziataniu wprowadzaniu do obrotu

/inansowego yuartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źrodeł
oraz o przeciwdziataniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektÓrych innych ustaw
(druk nr 1905, pismo z dnia 21.04.2009 r., nr FPB-O150-146-09) w odniesieniu do projektu
ustawy będącej przedmiotem Sprawozdania, pozwalam sobie zgłosić następującą uwagę.

Artykuł l punkt 3 projektu ustawy zmienia art.2 pkt 1 ustawy'm.in. poprzezdodanie
litery t) odnoszącej się do przedsiębiorcow w rozumieniu ustawy z dnia 2lipca 2004 r, o
sr'vobodzie dztałalnoŚci gospodarczej, przy Czym wskazuje, ze ustawę stosuje się tylko do
przedsiębiorcow przyjmujących płatności za towary w gotowce o wartości przekraczającej
nownowartość 15 000 eu!.o' rowniez gdy nalezność za określony towar jest dokonywana w
drodze więcej niz jednej operacji' Nalezy w tym kontekście zwrociÓ uwagę na artykut 2 ust' 1
lit e dyektyrvy 2005160iW8 Parlamentu Europejskiego iRady zrlnia26 pa,idzLeprika 20A5 r.
w Sprawie przeciwdztałantakorzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz



l lnr i rrsou,ania terrory 'zrnu (.Dr l)rr .  I .][r l ,  309 z f5.1L 2005, str.  15), zgodnie z ktorynr

cl,rrcl ity,w'ę (a więc i lrstawę.ja inrp)enlctrtttjąc$ stosLljc się do ..ir ln,l 'clr oscib ftz,,,,g7,,,ch lrrb

ll].iiwll'ych harrdlu.jących towarami, w zaltresie, w jakinr płatrrości są dokonywane w gotowce

rr, krr,ocie co na.irnmie.i 15 000 EL]I{. bez względu na to, cz1, traltsakc.1a jest dokollywana jako

1lo'jcclyrlcza Opcracja cz'y kilka opcrircji, ktćlrc rvyda.ją się być wz'ąietnnie ze sobą powiązatle .''

W związ.Liu z' powyzszynl rlaleza,loby ztrrienić brzrnienie art. 1 pkt 3 l it. t) pro.iektu

LtStŁlWy,. trwzględlriając rtiwniez transakcjc tl rowtrowartosci 15 000 BtjR.

W zwtązku 7, powyzszym, w zakresie projektu ustawy. pozwalanl sobie wvdać

nl rs tępu iąoą c lp in ię:

Frojekt ustawy będęcej przedrniotem sprawozdania jest zgodny z prawelnT {-]nii
E'u ropejskiej, z zast'rzeżeniern zgtoszonej w niniejszym piś rnie nrwagi'

odnosząc się natomiast do wnioskow mniejszości, będących rowniez przedmiotem

przedstawionego Sprawozdania, pozlvalam sobie zgłosic Llwagę dotyczącą wniosku opisanego

w punkcie 2 sprawozdania.

W zwięku Z cytowanym art. 2 ust. 1 lit. e dyrektyrvy 2005l60/WE, nie jest

dopuszczalne ograniczetrie obowiązku ciepzącego lla mocy ttstawy na przedsiębiorcaclr do

płatności przy.jnlowanych w droclze więcej niz jednej operacji i wyłączellie w ten sposob

płatności dokonanych w- drodze tylko jednej operacii. ktorych rvartość rowna .jest lub

przekracza rownowartośc 15 000 EUR.

W zw,iązltu z powyzszyn pozwalatn ,oti" wyclać rrastępującą opirrię:

Waiłoski mnicjszości, bęclące przeclmiotcrn spralvozdania Konrisj i ,  Z wyjątl<iern wrriosktl

opisanego łv purrircie 2 sprałr,ozdania, są zgodne Z prawem {Jni i  Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie infbrmuj ę, Że ze względu na niezwykle pilny tryb
przygotor,ł,ania niniej szej opillii Lirząd KIE zastrzega sobie mozliwośc j.: Zm|any lub
i-rzupełnienia 1il pozniejSZvm terminie.

Do uprzej rnej r,viadomoŚci :

Pan Jacek Dominik
Podsekretarz Stanu
Ivl ini sterstrvo Finansow

Z powazaniem
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I'ftlllttla[Skierowano do druku ,'ł,ł kwietnia 2009 r.
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