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I
(Aktai, kuriuos skelbti privaloma)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1888/2005
2005 m. spalio 26 d.
iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, į Europos Sąjungą įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai,
Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
285 straipsnio 1 dalį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,
atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

ir Slovakijos įstojimą į Europos Sąjungą, reikia pritaikyti
Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 priedus.
(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 turėtų būti
atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

pasikonsultavę su Regionų komitetu,
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),
kadangi:

Reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 iš dalies keičiamas taip:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 (3) sukurta teisinė
regionų klasifikavimo sistema, įgalinanti Bendrijoje
rinkti, rengti ir platinti suderintą regioninę statistiką.

(2)

Visi Komisijai perduodami valstybių narių statistiniai
duomenys, kurie yra suskirstyti pagal teritorinius
vienetus, turėtų, jei tinka, būti klasifikuojami pagal NUTS
klasifikatorių.

(3)

1 straipsnis

Siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro,
Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos

1) I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedo
tekstą;
2) II ir III priedai pakeičiami tekstu, esančiu šio reglamento II ir
III prieduose.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimtas Strasbūre, 2005 m. spalio 26 d.

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

(1) OL C 157, 2005 6 28, p. 149.
(2) 2005 m. balandžio 12 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. rugsėjo 19 d. Tarybos
sprendimas.
(3) OL L 154, 2003 6 21, p. 1.
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I PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 I priedas iš dalies keičiamas taip:
1. Tarp BE – BELGIQUE/BELGIË ir DK – DANMARK įterpiama ši lentelė:
„Kodas

Nuts 1

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

CZ0

ČESKÁ REPUBLIKA

CZ01

Nuts 2

Nuts 3

Praha

CZ010

Hlavní město Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ020

Středočeský kraj

CZ03

Jihozápad

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ04

Severozápad

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ05

Severovýchod

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ06

Jihovýchod

CZ061

Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ07

Střední Morava

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ08

Moravskoslezsko

CZ080
CZZ

Moravskoslezský kraj
EXTRA-REGIO

CZZZ

Extra-Regio

CZZZZ

Extra-Regio“

2. Tarp DE –DEUTSCHLAND ir GR – ΕΛΛΑ∆Α (Ellada) įterpiama ši lentelė:
„Kodas

Nuts 1

EE

EESTI

EE0

EESTI

EE00

Nuts 2

Nuts 3

Eesti

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

EEZ
EEZZ
EEZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio“
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3. Tarp IT – ITALIA ir LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) įterpiama ši lentelė:
„Kodas

Nuts 1

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

CY0

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

Nuts 2

Κύπρος/Kıbrıs

CY00

Κύπρος/Kıbrıs

CY000
CYZ

Nuts 3

EXTRA-REGIO

CYZZ

Extra-Regio

CYZZZ

Extra-Regio

LV

LATVIJA

LV0

LATVIJA

LV00

Latvija

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LVZ

EXTRA-REGIO

LVZZ

Extra-Regio

LVZZZ

Extra-Regio

LT

LIETUVA

LT0

LIETUVA

LT00

Lietuva

LT001

Alytaus apskritis

LT002

Kauno apskritis

LT003

Klaipėdos apskritis

LT004

Marijampolės apskritis

LT005

Panevėžio apskritis

LT006

Šiaulių apskritis

LT007

Tauragės apskritis

LT008

Telšių apskritis

LT009

Utenos apskritis

LT00A

Vilniaus apskritis

LTZ
LTZZ
LTZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio“
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4. Tarp LU – LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ) ir NL – NEDERLAND įterpiama ši lentelė:
„Kodas

Nuts 1

HU

MAGYARORSZÁG

HU1

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU10

Nuts 2

Nuts 3

Közép-Magyarország

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU2

DUNÁNTÚL

HU21

Közép-Dunántúl

HU211

Fejér

HU212

Komárom-Esztergom

HU213

Veszprém

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU221

Győr-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU23

Dél-Dunántúl

HU231

Baranya

HU232

Somogy

HU233

Tolna

HU3

ALFÖLD ÉS ÉSZAK

HU31

Észak-Magyarország

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU32

Észak-Alföld

HU321

Hajdú-Bihar

HU322

Jász-Nagykun-Szolnok

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU33

Dél-Alföld

HU331

Bács-Kiskun

HU332

Békés

HU333

Csongrád

HUZ

EXTRA-REGIO

HUZZ

Extra-Regio

HUZZZ

Extra-Regio

MT

MALTA

MT0

MALTA

MT00

Malta

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Għawdex u
Kemmuna

MTZ
MTZZ
MTZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio“
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5. Tarp AT – ÖSTERREICH ir PT – PORTUGAL įterpiama ši lentelė:
„Kodas

Nuts 1

PL

POLSKA

PL1

CENTRALNY

PL11

Nuts 2

Nuts 3

Łódzkie

PL111

Łódzki

PL112

Piotrkowsko-skierniewicki

PL113

Miasto Łódź

PL12

Mazowieckie

PL121

Ciechanowsko-płocki

PL122

Ostrołęcko-siedlecki

PL124

Radomski

PL126

Warszawski

PL127

Miasto Warszawa

PL2

POŁUDNIOWY

PL21

Małopolskie

PL211

Krakowsko-tarnowski

PL212

Nowosądecki

PL213

Miasto Kraków

PL22

Śląskie

PL224

Częstochowski

PL225

Bielsko-bialski

PL226

Centralny śląski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL3
PL31

WSCHODNI
Lubelskie

PL311

Bialskopodlaski

PL312

Chełmsko-zamojski

PL313

Lubelski

PL32

Podkarpackie

PL321

Rzeszowsko-tarnobrzeski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL33

Świętokrzyskie

PL330
PL34

Świętokrzyski
Podlaskie

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

L 309/6

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

„Kodas

PL4

Nuts 1
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Nuts 2

Nuts 3

PÓŁNOCNO-ZACHODNI

PL41

Wielkopolskie

PL411

Pilski

PL412

Poznański

PL413

Kaliski

PL414

Koniński

PL415

Miasto Poznań

PL42

Zachodniopomorskie

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL43

Lubuskie

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL5

POŁUDNIOWO-ZACHODNI

PL51

Dolnośląskie

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL512

Legnicki

PL513

Wrocławski

PL514

Miasto Wrocław

PL52

Opolskie

PL520
PL6

Opolski
PÓŁNOCNY

PL61

Kujawsko-pomorskie

PL611

Bydgoski

PL612

Toruńsko-włocławski

PL62

Warmińsko-mazurskie

PL621

Elbląski

PL622

Olsztyński

PL623

Ełcki

PL63

Pomorskie

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk-Gdynia-Sopot

PLZ
PLZZ
PLZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio“
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6. Tarp PT – PORTUGAL ir FI – SUOMI/FINLAND įterpiama ši lentelė:
„Kodas

Nuts 1

SI

SLOVENIJA

SI0

SLOVENIJA

SI00

Nuts 2

Nuts 3

Slovenija

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI005

Zasavska

SI006

Spodnjeposavska

SI009

Gorenjska

SI00A

Notranjsko-kraška

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00D

Jugovzhodna Slovenija

SI00E

Osrednjeslovenska

SIZ

EXTRA-REGIO

SIZZ

Extra-Regio

SIZZZ

Extra-Regio

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK0

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK01

Bratislavský kraj

SK010

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK03

Stredné Slovensko

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK04

Východné Slovensko

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

SKZ
SKZZ
SKZZZ

EXTRA-REGIO
Extra-Regio
Extra-Regio“
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II PRIEDAS
„II PRIEDAS
Esantys administraciniai vienetai

NUTS 1 lygmenyje Belgijos „Gewesten/Régions“, Vokietijos „Länder“, Portugalijos „Continente“, „Região dos Açores“ ir
„Região da Madeira“ ir Jungtinės Karalystės „Scotland“, „Wales“, „Northern Ireland“ ir „the Government Office Regions of
England“.
NUTS 2 lygmenyje Belgijos „Provincies/Provinces“, Vokietijos „Regierungsbezirke“, Graikijos „periferies“, Ispanijos „comunidades y ciudades autónomas“, Prancūzijos „régions“, Airijos „regions“, Italijos „regioni“, Nyderlandų „provincines“, Austrijos „Länder“ ir Lenkijos „województwa“.
NUTS 3 lygmenyje Belgijos „arrondissementen/arrondissements“, Čekijos Respublikos „Kraje“, Danijos „Amtskommuner“,
Vokietijos „Kreise/kreisfreie Städte“, Graikijos „nomoi“, Ispanijos „provincias“, Prancūzijos „départements“, Airijos
„regional authority regions“, Italijos „provincine“, Lietuvos „Apskritis“, Vengrijos „megyék“, Slovakijos „Kraje“, Švedijos
„län“ ir Suomijos „maakunnat/landskap“.“

III PRIEDAS
„III PRIEDAS
Mažesnieji administraciniai vienetai
Belgijos „Gemeenten/Communes“, Čekijos Respublikos „Obce“, Danijos „Kommuner“, Vokietijos „Gemeinden“, Estijos
„Vald, Linn“, Graikijos „Dimoi/Koinotites“, Ispanijos „Municipios“, Prancūzijos „Communes“, Airijos „counties or county
boroughs“, Italijos „Comuni“, Kipro „∆ήµοι/κοινότητες (Dimoi/koinotites)“, Latvijos „Pilsētas, novadi, pagasti“, Lietuvos
„Seniūnija“, Liuksemburgo „Communes“, Vengrijos „Települések“, Maltos „Lokalitajiet“, Nyderlandų „Gemeenten“, Austrijos „Gemeinden“, Lenkijos „Gminy, miasta“, Portugalijos „Freguesias“, Slovėnijos „Občina“, Slovakijos „Obce“, Suomijos
„Kunnat/Kommuner“, Švedijos „Kommuner“ ir Jungtinės Karalystės „Wards“.“

2005 11 25

2005 11 25

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

L 309/9

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1889/2005
2005 m. spalio 26 d.
dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Taip pat reikėtų atsižvelgti į papildomas priemones,
įgyvendinamas kituose tarptautiniuose forumuose, ypač
Finansinių priemonių, susijusių su pinigų plovimu, darbo
grupėje (FATF), kuri buvo sudaryta 1989 m. Paryžiuje
įvykusiame
G-7
valstybių
vadovų
susitikime.
2004 m. spalio 22 d. FATF IX specialioji rekomendacija
ragina vyriausybes imtis fizinio grynųjų pinigų gabenimo
sekimo priemonių, įskaitant deklaravimo sistemos
taikymą ar kitokios prievolės atskleisti informaciją
nustatymą.

(5)

Todėl gryniesiems pinigams, kuriuos gabena bet kuris
fizinis asmuo, atvykstantis į Bendriją ar išvykstantis iš
jos, turėtų būti taikomas privalomo deklaravimo
principas. Šio principo taikymas sudarytų galimybes
muitinėms rinkti informaciją apie tokį grynųjų pinigų
gabenimą ir prireikus ją perduoti kitoms institucijoms.
Muitinės vykdo savo veiklą prie Bendrijos sienų, kur
kontrolė yra efektyviausia, o kai kurios iš jų jau yra
sukaupusios ir praktinę tokios kontrolės patirtį. Turėtų
būti naudojamasi 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei
Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą
muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (4). Ši tarpusavio pagalba turėtų užtikrinti ir teisingą grynųjų pinigų
kontrolės priemonių taikymą ir informacijos, kuri galėtų
padėti pasiekti Direktyvos 91/308/EEB tikslus,
perdavimą.

(6)

Atsižvelgiant į prievolės deklaruoti grynuosius pinigus
prevencinį tikslą ir jos atgrasantį pobūdį, ji turėtų būti
vykdoma atvykstant į Bendriją ar išvykstant iš jos.
Tačiau, siekiant, kad institucijų veiksmai būtų nukreipti
į reikšmingus grynųjų pinigų gabenimo atvejus, tokia
prievolė turėtų būti taikoma tik gabenant 10 000 EUR ar
daugiau. Taip pat reikėtų nustatyti, kad prievolė deklaruoti grynuosius pinigus taikoma juos gabenančiam fiziniam asmeniui, neatsižvelgiant į tai, ar tas asmuo yra jų
savininkas.

(7)

Informacijai, kurią privaloma pateikti, turėtų būti
taikomi bendri standartai. Tai sudarytų galimybes
kompetentingoms institucijoms lengviau keistis informacija.

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 ir 135 straipsnius,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą (1),
pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų
komitetu,
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),
kadangi:
(1)

Vienas iš Bendrijos uždavinių yra skatinti darnią, subalansuotą ir tvarią ekonominės veiklos plėtrą visoje Bendrijoje, sukuriant bendrąją rinką bei Ekonominę ir pinigų
sąjungą. Tokią vidaus rinką sudaro erdvė be vidinių
sienų, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų,
paslaugų ir kapitalo judėjimas.

(2)

Pajamų, gautų iš neteisėtos veiklos, patekimas į finansų
sistemą ir jų investavimas po pinigų plovimo yra žalingi
tvirtai
ir
tvariai
ekonominei
plėtrai.
Todėl
1991 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva 91/308/EEB
dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo
pinigų plovimui (3) buvo sukurtas Bendrijos mechanizmas, kurio paskirtis – užkirsti kelią pinigų plovimui,
stebint sandorius, vykdomus per kredito bei finansų
įstaigas, ir tam tikra profesine veikla užsiimančius
asmenis. Kadangi egzistuoja rizika, kad to mechanizmo
panaudojimas paskatins grynųjų pinigų gabenimo
siekiant neteisėtų tikslų apimčių padidėjimą, Direktyva
91/308/EEB turėtų būti papildyta grynųjų pinigų,
įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės sistema.

(3)

Šiuo metu tokias kontrolės sistemas taiko tik kelios valstybės narės pagal nacionalinės teisės aktus. Teisės aktų
skirtumai kenkia tinkamam vidaus rinkos veikimui.
Todėl pagrindiniai jų elementai turėtų būti suderinti
Bendrijos lygiu, siekiant suvienodinti grynųjų pinigų
gabenimo per Bendrijos sienas kontrolės lygį. Tačiau
toks suderinimas neturėtų įtakoti valstybių narių galimybių, vadovaujantis galiojančiomis Sutarties nuostatomis, taikyti nacionalines grynųjų pinigų gabenimo
Bendrijos viduje kontrolės priemones.

(1) OL C 227 E, 2002 9 24, p. 574.
(2) 2003 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento nuomonė (OL
C 67 E, 2004 3 17, p. 259), 2005 m. vasario 17 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 144 E, 2005 6 14, p. 1) ir 2005 m. birželio 8 d.
Europos Parlamento pozicija. 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas.
(3) OL L 166, 1991 6 28, p. 77. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/97/EB (OL L 344,
2001 12 28, p. 76).

(4) OL L 82, 1997 3 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).
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(8)

Pageidautina apibrėžti sąvokas, kurių apibrėžimų reikia
vienodam šio reglamento aiškinimui.

(9)

Kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą sukaupta
informacija turėtų būti perduodama institucijoms, nurodytoms Direktyvos 91/308/EEB 6 straipsnio 1 dalyje.

(10)

(11)

(12)

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo (1) bei 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų
judėjimo (2) taikomi asmens duomenų tvarkymui, kurį
pagal šį reglamentą vykdo valstybių narių kompetentingos institucijos.

Jeigu yra požymių, kad grynųjų pinigų sumos sietinos su
kokia nors neteisėta veikla, susijusia su grynųjų pinigų
gabenimu, kaip nurodyta Direktyvoje 91/308/EEB,
kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą sukaupta
informacija gali būti perduodama kompetentingoms
institucijoms kitose valstybėse narėse ir (arba) Komisijai.
Taip pat turėtų būti numatyta, kad esant tokių požymių
tam tikra informacija perduodama ir tada, kai gabenamos grynųjų pinigų sumos yra mažesnės už šiame
reglamente nustatytą ribą.

Kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikti
įgaliojimai, kurių reikia veiksmingai grynųjų pinigų
judėjimo kontrolei atlikti.

(13)

Kompetentingų institucijų įgaliojimus reikėtų papildyti
valstybių narių pareiga nustatyti sankcijas. Tačiau tokios
sankcijos turėtų būti taikomos tik už šiuo reglamentu
nustatytos prievolės deklaruoti nevykdymą.

(14)

Kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali
deramai pasiekti, ir kadangi, dėl pinigų plovimo vidaus
rinkoje transnacionalinio pobūdžio, to tikslo būtų geriau
siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties
5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija
gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje
nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.
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PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Tikslas
1. Šis reglamentas papildo Direktyvos 91/308/EEB nuostatas
dėl sandorių, vykdomų per finansų bei kredito įstaigas ir tam
tikra profesine veikla užsiimančius asmenis, nustatydamas
kompetentingų institucijų atliekamos į Bendriją įvežamų ar iš
jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės suderintas taisykles.
2. Šis reglamentas neužkerta kelio taikyti nacionalines
grynųjų pinigų gabenimo Bendrijos viduje kontrolės priemones,
kai tokių priemonių imamasi pagal Sutarties 58 straipsnį.

2 straipsnis
Sąvokų apibrėžimai
Šiame reglamente:
1) „kompetentingos institucijos“ – valstybių narių muitinės
arba bet kurios kitos institucijos, valstybių narių įgaliotos
taikyti šį reglamentą;
2) „grynieji pinigai“:
a) turėtojo apyvarčiosios priemonės, įskaitant turėtojo pinigines priemones, pavyzdžiui, kelionės čekius, apyvarčiosios priemonės (įskaitant čekius, skolinius įsipareigojimus
ir pinigines perlaidas), kurios arba yra jų turėtojui pritaikyto pavidalo, be apribojimų indosuojamos, skirtos fiktyviam apmokėjimo gavėjui arba kitokio pavidalo, kuris
sąlygoja teisės į jose nurodytą nuosavybę perėjimą tokias
priemones įteikus, taip pat iki galo neužpildytos priemonės (įskaitant čekius, skolinius įsipareigojimus ir pinigines perlaidas), kurios pasirašytos nenurodžius apmokėjimo gavėjo vardo ir pavardės;
b) valiuta (banknotai ir monetos, kurie yra apyvartoje kaip
atsiskaitymo priemonės).

3 straipsnis
Prievolė deklaruoti

(15)

Šiame reglamente gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties
6 straipsnio 2 dalyje ir įtvirtintų Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 8 straipsnyje,

(1) OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(2) OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

1. Bet kuris fizinis asmuo, atvykstantis į Bendriją ar išvykstantis iš jos ir gabenantis grynuosius pinigus, kurių vertė ne
mažesnė kaip 10 000 EUR, deklaruoja tą pinigų sumą pagal šį
reglamentą valstybės narės, per kurią jis atvyksta į Bendriją ar
išvyksta iš jos, kompetentingai institucijai. Prievolė deklaruoti
laikoma neįvykdyta, jeigu pateikta informacija yra neteisinga ar
neišsami.
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2.
Deklaracijoje, nurodytoje 1 dalyje, turi būti nurodyti
duomenys apie:
a) deklarantą, įskaitant jo pilną vardą ir pavardę, gimimo datą
ir vietą bei pilietybę;
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gimimo datą ir vietą, pilietybę bei duomenis apie jo panaudotą
transporto priemonę, ir gali būti suteikta prieiga prie visų šių
duomenų tos valstybės narės institucijoms, nurodytoms Direktyvos 91/308/EEB 6 straipsnio 1 dalyje.

b) grynųjų pinigų savininką;
c) numatomą grynųjų pinigų gavėją;
d) grynųjų pinigų sumą ir pavidalą;

6 straipsnis
Keitimasis informacija

e) grynųjų pinigų kilmę ir numatomą panaudojimą;
f) gabenimo maršrutą;
g) transporto priemonę.
3.
Informacija pateikiama raštu, žodžiu arba elektroniniu
būdu, atsižvelgiant į tai, kaip yra nustačiusi 1 dalyje nurodyta
valstybė narė. Tačiau, jeigu deklarantas to pageidauja, jam
leidžiama pateikti informaciją raštu. Jei pateikiama rašytinė
deklaracija, deklarantui pageidaujant jam išduodama patvirtinta
jos kopija.

1. Esant požymių, kad grynųjų pinigų sumos sietinos su
kokia nors neteisėta veikla, susijusia su grynųjų pinigų gabenimu, kaip nurodyta Direktyvoje 91/308/EEB, informacija,
gauta iš 3 straipsnyje numatytos deklaracijos arba atlikus
4 straipsnyje numatytą tikrinimą, gali būti perduodama kompetentingoms institucijoms kitose valstybėse narėse.
Reglamentas (EB) Nr. 515/97 taikomas mutatis mutandis.
2. Esant požymių, kad grynųjų pinigų sumos sietinos su
pajamomis, gautomis iš sukčiavimo ar bet kurios kitos
neteisėtos veiklos, darančios žalą Bendrijos finansiniams interesams, informacija taip pat perduodama ir Komisijai.

4 straipsnis
Kompetentingų institucijų įgaliojimai
7 straipsnis
1.
Siekiant patikrinti, kaip vykdoma 3 straipsnyje nustatyta
prievolė deklaruoti, kompetentingų institucijų pareigūnai įgaliojami, remiantis nacionalinės teisės aktuose nustatytomis
sąlygomis, tikrinti fizinius asmenis, jų bagažą ir jų naudojamas
transporto priemones.
2.
Neįvykdžius 3 straipsnyje nustatytos prievolės deklaruoti,
grynieji pinigai gali būti sulaikyti administraciniu sprendimu,
remiantis nacionalinės teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.

5 straipsnis

Keitimasis informacija su trečiosiomis šalimis
Teikdamos administracinę tarpusavio pagalbą, pagal šį reglamentą gautą informaciją valstybės narės arba Komisija gali
perduoti trečiajai šaliai, gavus kompetentingų institucijų, kurios
gavo informaciją pagal 3 ir (arba) 4 straipsnį, sutikimą ir
laikantis atitinkamų nacionalinių ir Bendrijos teisės aktų
nuostatų dėl asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims.
Valstybės narės informuoja Komisiją apie tokį keitimąsi informacija tuo atveju, kai jis tiesiogiai susijęs su šio reglamento
įgyvendinimu.

Informacijos registravimas ir apdorojimas
8 straipsnis
1.
Informaciją, gautą pagal 3 ir (arba) 4 straipsnius, registruoja ir apdoroja 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės
narės kompetentinga institucija, ir ji turi būti prieinama tos
valstybės narės institucijoms, nurodytoms Direktyvos
91/308/EEB 6 straipsnio 1 dalyje.
2.
Jeigu atlikus 4 straipsnyje nurodytą tikrinimą paaiškėja,
kad fizinis asmuo atvyksta į Bendriją ar išvyksta iš jos gabendamas grynųjų pinigų sumas, kurios yra mažesnės už
3 straipsnyje nustatytą ribą, tačiau esama neteisėtos veiklos,
susijusios su grynųjų pinigų gabenimu, požymių, kaip nurodyta
Direktyvoje 91/308/EEB, 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės narės kompetentinga institucija gali registruoti ir apdoroti
taip pat ir tą informaciją, to asmens pilną vardą ir pavardę,

Reikalavimas saugoti profesinę paslaptį
Bet kokiai konfidencialaus pobūdžio ar konfidencialiai pateiktai
informacijai yra taikomas reikalavimas saugoti profesinę
paslaptį. Kompetentingos institucijos jos neatskleidžia be ją
pateikusio asmens ar institucijos aiškaus sutikimo. Tačiau
kompetentingoms institucijoms leidžiama perduoti informaciją,
jei pagal galiojančias nuostatas jos privalo tai padaryti, ypač kai
tai susiję su teismo procesu. Atskleidžiant ar perduodant informaciją turi būti griežtai laikomasi galiojančių duomenų
apsaugos nuostatų, visų pirma Direktyvos 95/46/EB ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001.

L 309/12

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

9 straipsnis
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10 straipsnis
Įvertinimas

Sankcijos
1.
Kiekviena valstybė narė nustato sankcijas, taikytinas tuo
atveju, kai nevykdoma 3 straipsnyje nustatyta prievolė deklaruoti. Tokios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir
atgrasančios.
2.
Valstybės narės iki 2007 m. birželio 15 d. informuoja
Komisiją apie sankcijas, taikytinas 3 straipsnyje nustatytos prievolės deklaruoti nevykdymo atvejais.

Praėjus ketveriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo,
Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie
jo taikymą.
11 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Strasbūre, 2005 m. spalio 26 d.

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER
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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/59/EB
2005 m. spalio 26 d.
28 kartą iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės
aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais,
suderinimo (toluenas ir trichlorbenzenas)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Šios direktyvos tikslas – nustatyti suderintas priemones
dėl tolueno ir TCB siekiant tinkamo vidaus rinkos
veikimo, užtikrinant aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos
apsaugos lygį, kaip reikalaujama Sutarties 95 straipsnyje.

(5)

Ši direktyva turi būti taikoma nepažeidžiant Bendrijos
teisės aktų, kuriais nustatomi būtiniausi darbuotojų
apsaugos reikalavimai, nustatyti 1989 m. birželio 12 d.
Tarybos direktyvoje 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (5) ir ja remiantis priimtose atskirose direktyvose,
visų pirma 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvoje
98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos
nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe
(keturioliktoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (6) ir
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo
rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų
poveikiu darbe (šeštoji atskira direktyva, kaip numatyta
Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio
1 dalyje) (7).

(6)

Direktyva 76/769/EEB (8) turėtų būti atitinkamai iš dalies
pakeista,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

(2)

Tolueno ir trichlorbenzeno (TCB) žmogui ir aplinkai
keliama grėsmė buvo įvertinta 1993 m. kovo 23 d.
Tarybos reglamente (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių
medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (3). Rizikos įvertinimu nustatytas poreikis mažinti šią riziką, ir šią išvadą
patvirtino Toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (TEAMK).

Pagal
Reglamentą
(EEB)
Nr.
793/
93 2004 m. balandžio 29 d. priimtoje Komisijos rekomendacijoje 2004/394/EB dėl medžiagų – acetonitrilo;
akrilamido; akrilonitrilo; akrilo rūgšties; butadieno;
vandenilio fluorido; vandenilio peroksido; metakrilo
rūgšties; metilmetikrilato; tolueno; trichlorbenzeno –
rizikos įvertinimo rezultatų ir rizikos mažinimo strategijų (4) pateikiama tolueno ir TCB keliamos rizikos apribojimo strategija ir rekomenduojami apribojimai siekiant
apriboti šių medžiagų keliamą riziką tam tikrais jų
naudojimo atvejais.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
(3)

Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, būtina
apriboti tolueno ir TCB pateikimą į rinką ir jų
naudojimą.

(1) OL C 120, 2005 5 20, p. 6.
(2) 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. rugsėjo 19 d. Tarybos
sprendimas.
3
( ) OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL
L 284, 2003 10 31, p. 1).
(4) OL L 144, 2004 4 30, p. 72. Pataisyta versija OL L 199, 2004 6 7,
p. 41.

Direktyvos 76/769/EEB I priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šios direktyvos priede.
(5) OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
(6) OL L 131, 1998 5 5, p. 11.
(7) OL L 158, 2004 4 30, p. 50. Pataisyta versija OL L 229, 2004 6 29,
p. 23.
(8) OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2004/98/EB (OL L 305, 2004 10 1,
p. 63).
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3 straipsnis

2 straipsnis
1.
Valstybės narės iki 2006 m. gruodžio 15 d. priima ir
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos
įgyvendinimui. Jos apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis

Valstybės narės taiko šias priemones nuo 2007 m. birželio 15 d.

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą
į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Priimta Strasbūre, 2005 m. spalio 26 d.

2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės pagrindinių nuostatų tekstus
kartu su lentele, parodančia, kaip šios direktyvos nuostatos
atitinka priimtas nacionalines nuostatas.

Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER

PRIEDAS
Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas šiais punktais:
„48.
Toluenas
CAS Nr. 108–88–3
49.
Trichlorbenzenas
CAS Nr. 120–82–1

Negali būti pateiktas į rinką arba naudojamas kaip medžiaga arba kaip preparatų
komponentas 0,1 % masės ar didesne koncentracija viešai prekiauti skirtose rišamosiose medžiagose bei purškiamuosiuose dažuose.
Negali būti pateiktas į rinką arba naudojamas kaip medžiaga arba kaip preparatų
komponentas 0,1 % masės ar didesne koncentracija visais vartojimo atvejais,
išskyrus
— naudojant kaip sintezės tarpinį junginį, arba
— naudojant kaip tirpiklį vykdant chloravimo reakcijas uždarose cheminėse
sistemose, arba
— gaminant 1,3,5 - trinitro - 2,4,6 - triaminobenzeną (TATB).“
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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/60/EB
2005 m. spalio 26 d.
dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
(tekstas svarbus EEE)
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Reaguojant į su pinigų plovimu susijusias problemas
1991 m. birželio 10 d. buvo priimta Tarybos direktyva
91/308/EEB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos
panaudojimo pinigų plovimui (4). Joje buvo reikalaujama,
kad valstybės narės uždraustų pinigų plovimą ir įpareigotų finansų sektorių, kurį sudaro kredito įstaigos ir įvairios kitos finansų įstaigos, identifikuoti savo klientus,
saugoti atitinkamus įrašus, nustatyti vidaus procedūras,
susijusias su personalo mokymu ir apsauga nuo pinigų
plovimo, ir informuoti kompetentingas institucijas apie
bet kokius pinigų plovimo požymius.

(5)

Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas dažnai yra
vykdomi tarptautiniu mastu. Priemonės, kurių imamasi
tik nacionaliniu ar netgi Bendrijos lygiu, neatsižvelgiant
į tarptautinį koordinavimą bei bendradarbiavimą, turėtų
labai ribotą poveikį. Todėl šioje srityje priemonės, kurių
imasi Bendrija, turėtų atitikti kitus veiksmus, kurių imasi
kiti tarptautiniai forumai. Bendrijos priemonėse ir toliau
būtina ypač atsižvelgti į rekomendacijas, kurias parengė
Finansinių veiksmų darbo grupė (toliau – FVDG) – svarbiausia tarptautinė organizacija kovos su pinigų plovimu
ir teroristų finansavimu srityje. Kadangi FVDG rekomendacijos 2003 m. buvo iš esmės persvarstytos ir išplėstos,
ši direktyva turėtų būti suderinta su tuo nauju tarptautiniu standartu.

(6)

Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis (GATS)
leidžia šalims narėms patvirtinti priemones, kurios yra
būtinos siekiant apsaugoti visuomenės moralę, užkirsti
kelią sukčiavimui, ir patvirtinti protingų priežasčių, įskaitant finansų sistemos stabilumo ir vientisumo užtikrinimo, padiktuotas priemones.

(7)

Nors iš pradžių pinigų plovimo sąvoka apsiribojo tik
nusikalstamomis veikomis, susijusiomis su prekyba
narkotikais, pastaraisiais metais pinigų plovimas yra
apibrėžiamas daug plačiau ir siejamas su platesniu
pirminių nusikaltimų ratu. Dėl platesnio pirminių nusikaltimų rato yra lengviau informuoti apie įtartinus
sandorius ir tarptautiniu mastu bendradarbiauti šioje
srityje. Todėl sunkaus nusikaltimo apibrėžimą būtina
suderinti
su
atitinkamu
apibrėžimu,
pateiktu
2001 m. birželio 26 d. Tarybos pamatiniame sprendime
2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo,
paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo (5).

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
47 straipsnio 2 dalies pirmą bei trečią sakinius ir 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

2

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę ( ),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

(2)

(3)

Dideli nešvarių pinigų srautai gali pakenkti finansų
sektoriaus stabilumui ir reputacijai bei kelia grėsmę
vieningai rinkai, o terorizmas ardo pačius mūsų visuomenės pamatus. Be baudžiamosios teisės priemonių
rezultatų taip pat gali duoti prevencija finansų sistemoje.

Rimta grėsmė kredito įstaigų ir finansų įstaigų tvirtumui,
vientisumui ir stabilumui bei pasitikėjimui visa finansų
sistema gali iškilti dėl nusikaltėlių ir jų bendrininkų
pastangų paslėpti nusikalstamu būdu gautų pajamų
kilmę arba teisėtai ar neteisėtai gautas lėšas skirti terorizmo tikslams. Vadovaujantis teisinės valstybės ir Bendrijos viešosios politikos principų reikalavimais, kad valstybės narės nesiimtų finansų sistemų apsaugos priemonių, kurios nesiderintų su vidaus rinkos veikimu, šioje
srityje priemonių būtina imtis Bendrijos lygiu.

Jeigu Bendrijos lygiu nebus patvirtintos tam tikros suderinimo priemonės, pinigų plovėjai ir teroristų finansuotojai, siekdami palengvinti savo nusikalstamą veiklą, gali
bandyti pasinaudoti kapitalo judėjimo ir finansinių
paslaugų teikimo laisve, kurią suteikia integruota finansų
sritis.

(1) Nuomonė pateikta 2005 m. gegužės 11 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
(2) OL C 40, 2005 2 17, p. 9.
(3) 2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. rugsėjo 19 d. Tarybos
sprendimas.

(4) OL L 166, 1991 6 28, p. 77. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/97/EB (OL L 344,
2001 12 28, p. 76).
(5) OL L 182, 2001 7 5, p. 1.
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Be to, piktnaudžiavimas finansų sistema, siekiant nusikalstamu būdu arba netgi teisėtai gautus pinigus skirti
terorizmo tikslams, kelia aiškų pavojų finansų sistemos
vientisumui, tinkamam funkcionavimui, reputacijai ir
stabilumui. Todėl būtina išplėsti šios direktyvos prevencines priemones, kad jos apimtų ne tik manipuliacijas
nusikalstamu būdu gautais pinigais, bet ir pinigų ar turto
kaupimą terorizmo tikslais.

Nors Direktyvoje 91/308/EEB buvo numatytas reikalavimas identifikuoti klientą, tačiau joje pateikta gana
mažai informacijos apie atitinkamas procedūras. Atsižvelgiant į šio aspekto svarbą pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijai, pagal naujus tarptautinius standartus reikėtų įdiegti konkretesnes ir išsamesnes
nuostatas, susijusias su kliento ir bet kokio tikrojo savininko tapatybės nustatymu ir tapatybės patikrinimu.
Tam būtinas tikslus „tikrojo savininko“ apibrėžimas. Jei
dar nėra nustatytas asmuo, gaunantis naudos iš juridinio
subjekto ar struktūros, tokios kaip fondo ar patikos, ir
todėl neįmanoma identifikuoti asmens, kuris yra tikrasis
savininkas, pakaktų identifikuoti asmenų, kurie gali gauti
naudos iš fondo ar patikos, grupę. Šis reikalavimas
neapima reikalavimo identifikuoti asmenis šioje grupėje.

Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, pagal
šią direktyvą turėtų nustatyti ir patikrinti tikrojo savininko tapatybę. Kad įvykdytų šį reikalavimą, įstaigos ir
asmenys savo nuožiūra gali pasinaudoti viešais įrašais
apie tikrąjį savininką, prašyti atitinkamų duomenų iš
savo klientų arba gauti informacijos kitais būdais, atsižvelgiant į tai, kad tokio vartotojo patikrinimo priemonių mastas priklauso nuo pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo grėsmės, kuri savo ruožtu priklauso nuo
vartotojo pobūdžio, dalykinių santykių, produkto ar
sandorio.

(11)

Paskolų sutartys, kuriose paskolos sąskaita išimtinai
naudojama išmokėti paskolai, o paskolos grąžinimas
vykdomas iš sąskaitos, kliento vardu atidarytos kredito
įstaigoje, kuriai pagal 8 straipsnio 1 dalies a–c punktus
taikoma ši direktyva, paprastai laikytinos mažesnę
grėsmę keliančių sandorių pavyzdžiais.

(12)

Jei asmenys, teikiantys juridiniam subjektui ar struktūrai
turtą, iš esmės kontroliuoja turto naudojimą, jie turėtų
būti laikomi tikraisiais savininkais.

(13)

Patikos santykiai yra plačiai paplitę komercinių produktų
srityje kaip tarptautiniu mastu pripažintas visapusiškai
prižiūrimų didmeninių finansų rinkų požymis. Prievolė
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nustatyti tikrąjį savininką kyla ne vien tik iš fakto, kad
šiuo tam tikru atveju egzistuoja patikos santykiai.

(14)

Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma tuomet, kai į jos
taikymo sritį patenkančios įstaigos ir asmenys vykdo
savo veiklą internetu.

(15)

Kadangi finansų sektoriaus kontrolės sugriežtinimas
paskatino pinigų plovėjus ir teroristų finansuotojus
ieškoti alternatyvių būdų nuslėpti nusikalstamu būdu
gautų lėšų kilmę ir kadangi šie būdai gali būti panaudoti
teroristų finansavimui, įpareigojimai kovoti su pinigų
plovimu ir teroristų finansavimu turi būti pradėti taikyti
gyvybės draudimo tarpininkams ir patikos bei bendrovių
paslaugų teikėjams.

(16)

Subjektai, kuriems jau taikomi draudimo bendrovių teisiniai įpareigojimai ir kurie dėl to patenka į šios direktyvos
taikymo sritį, neturėtų būti įtraukti į draudimo tarpininkų kategoriją.

(17)

Asmuo, vykdantis bendrovės direktoriaus arba sekretoriaus funkcijas, automatiškai netampa patikos arba bendrovių paslaugų teikėju. Ši nuostata taikoma tik asmenims, kurie bendrovės direktoriaus arba sekretoriaus
funkcijas vykdo trečiosios šalies naudai ir verslo tikslais.

(18)

Ne kartą pasitvirtino, kad atsiskaitymai didelėmis grynų
pinigų sumomis ypač didina pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo riziką. Todėl tose valstybėse narėse, kuriose
leidžiama atsiskaityti grynaisiais pinigais sumomis, viršijančiomis nustatytą ribinį jų dydį, visiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, prekiaujantiems verslo tikslais,
jiems gaunant tokias grynųjų pinigų sumas turi būti
taikoma ši direktyva. Asmenims, prekiaujantiems didelės
vertės prekėmis, pvz., brangakmeniais, tauriaisiais metalais arba meno kūriniais, taip pat aukcionų rengėjams
bet kokiu atveju turi būti taikoma ši direktyva, jei jiems
sumokamos 15 000 EUR arba didesnės grynųjų pinigų
sumos. Siekdamos užtikrinti veiksmingą šios potencialiai
didelės tokių įstaigų ir asmenų grupės šios direktyvos
laikymosi stebėseną, valstybės narės, vadovaudamosi
rizika paremtu priežiūros principu, gali nukreipti kontrolės priemones konkrečiai į tuos fizinius ir juridinius
asmenis, su kuriais siejama sąlyginai didelė pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo rizika. Atsižvelgiant
į įvairią padėtį skirtingose valstybėse narėse, valstybės
narės gali nuspręsti nustatyti griežtesnius reikalavimus,
kad būtų atitinkamai reaguojama į riziką, susijusią su
atsiskaitymais didelėmis grynųjų pinigų sumomis.
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Direktyvoje 91/308/EEB Bendrijos pinigų plovimo
prevencijos režimas imtas taikyti ir notarams bei kitiems
nepriklausomiems teisininkams. Tokia nuostata be pakeitimų turėtų išlikti ir šioje direktyvoje. Šiems teisininkams, kaip juos apibrėžia valstybės narės, šios direktyvos
nuostatos taikytinos, kai jie dalyvauja finansų ar verslo
sandoriuose (įskaitant konsultacijas mokesčių klausimais), jeigu egzistuoja labai didelis pavojus, kad šių teisininkų paslaugomis bus piktnaudžiaujama siekiant plauti
lėšas, gautas iš nusikalstamos veiklos, ar siekiant finansuoti teroristus.

Kai nepriklausomų teisines konsultacijas teikiančių
teisiškai pripažįstamų ir kontroliuojamų profesijų nariai,
pvz., advokatai, vertina kliento teisinę padėtį arba atstovauja klientui teismo procese, pagal šią direktyvą
nederėtų reikalauti, kad, vykdydami tokią veiklą, jie
informuotų apie įtariamą pinigų plovimą arba teroristų
finansavimą. Turi būti numatytos išimtys bet kuriam
reikalavimui pateikti informaciją, gautą prieš teismo
procesą, jo metu ar po jo arba vertinant kliento teisinę
padėtį. Todėl teisinėms konsultacijoms ir toliau turi būti
taikomas profesinės paslapties reikalavimas, nebent
teisinis patarėjas pats dalyvauja pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veikloje, teisinės konsultacijos yra
teikiamos pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais arba teisinis patarėjas žino, kad jo klientas nori gauti
teisinę konsultaciją pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais.

Bet kurių specialistų, kuriems taikoma ši direktyva,
teikiamos tiesiogiai palyginamos paslaugos turi būti
vertinamos vienodai. Siekiant užtikrinti Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos sutartyje išdėstytas teises, šioje
direktyvoje numatyti reikalavimai informuoti neturėtų
būti taikomi informacijai, kurią gauna auditoriai, išorės
apskaitininkai ir mokesčių konsultantai, kurie kai kuriose
valstybėse narėse gali ginti klientą ar jam atstovauti
teismo procese arba vertinti kliento teisinę padėtį.

Turėtų būti pripažinta, kad pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo rizika ne visada vienoda. Pagal grėsme
pagrįstą požiūrį Bendrijos teisėje turi būti nustatytas
principas, kad tam tikrais atvejais gali būti atliekamas
supaprastintas deramas kliento tikrinimas.

L 309/17

(23)

Nukrypstanti nuostata, susijusi su bendrų sąskaitų, kurias
valdo notarai ir kiti nepriklausomi teisininkai, tikrųjų
savininkų tapatybės nustatymu, neturi įtakos kitoms
notarų ir kitų nepriklausomų teisininkų pareigoms pagal
šią direktyvą. Prie jų priskiriama šių notarų ir kitų
nepriklausomų teisininkų pareiga patiems nustatyti savininkų, kurių bendras sąskaitas jie valdo, tapatybes.

(24)

Lygiai taip pat Bendrijos teisės aktuose turi būti pripažinta, kad tam tikrose situacijose pinigų plovimo ar teroristų finansavimo grėsmė yra didesnė. Nors yra reikalaujama, kad būtų nustatoma visų klientų tapatybė ir verslo
pobūdis, tam tikrais atvejais būtinos ypač griežtos
klientų identifikavimo ir tikrinimo procedūros.

(25)

Tai ypač taikytina verslo santykiams su asmenimis, kurie
eina arba ėjo svarbias pareigas viešojoje tarnyboje ir
kurie yra iš šalių su plačiai paplitusia korupcija. Dėl
tokių santykių finansų sektoriuje gali kilti ypač didelė
grėsmė reputacijai ir (arba) teisinis pavojus. Tarptautinės
pastangos kovoti su korupcija taip pat pateisina poreikį
skirti ypatingą dėmesį tokiems atvejams ir taikyti visas
įprastinio deramo klientų patikrinimo priemones vietiniams politikoje dalyvaujantiems asmenims arba sustiprintas deramo klientų patikrinimo priemones kitoje
valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje gyvenantiems politikoje dalyvaujantiems asmenims.

(26)

Vyresniosios vadovybės leidimo užmegzti verslo santykius gavimas reiškia ne direktorių valdybos leidimo
gavimą, o leidimo prašančio asmens tiesioginio vadovo
leidimo gavimą.

(27)

Siekiant išvengti pakartotinių klientų tapatybės nustatymo procedūrų, dėl kurių verslui gali kilti vėlavimo ir
neveiksmingumo problemų, klientai, kurių tapatybė
buvo nustatyta kitur, gali būti pristatyti, kartu laikantis
tinkamų apsaugos priemonių. Tais atvejais, kai asmuo
arba įstaiga remiasi trečiąja šalimi, pareiga atlikti deramo
klientų tikrinimo procedūras lieka įstaigai ar asmeniui,
kuriam
klientas
yra
pristatomas.
Trečiajai,
t. y. pristatančiajai šaliai, taip pat lieka pareiga išpildyti
visus šios direktyvos reikalavimus, įskaitant reikalavimą
informuoti apie įtartinus sandorius ir saugoti įrašus, jei
jos santykiai su klientu patenka į šios direktyvos taikymo
sritį.
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LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

tai yra itin svarbus klausimas siekiant užtikrinti pinigų
plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos
sistemų veiksmingumą. Valstybės narės turi žinoti apie
šią problemą ir imtis visų įmanomų priemonių, kad
apsaugotų darbuotojus nuo tokių priešiškų veiksmų.

Tais atvejais, kai tarp įstaigų ar asmenų, kuriems taikoma
ši direktyva, ir kitų fizinių ar juridinių asmenų, kuriems
ji netaikoma, egzistuoja sutartiniai agentavimo arba
užsakomųjų paslaugų teikimo santykiai, bet kokios tų
agentų arba užsakomųjų paslaugų teikėjų, kaip įstaigų ar
asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, dalies, pareigos
kovoje su pinigų plovimu ir teroristų veiklos finansavimu gali kilti tik iš susitarimo, o ne iš šios direktyvos.
Atsakomybė už šios direktyvos laikymąsi išlieka įstaigai
ar asmeniui, kuriam ji taikoma.

Apie įtartinus sandorius turėtų būti pranešama finansinės
žvalgybos padaliniui (FŽP), kuris veikia kaip nacionalinis
centras, gaunantis, analizuojantis ir platinantis kompetentingoms institucijoms pranešimus apie įtartinus
sandorius bei kitą informaciją apie galimą pinigų
plovimą ar teroristų finansavimą. Tai neturėtų priversti
valstybes nares pakeisti jų esamas pranešimų teikimo
sistemas, kai pranešama per prokurorą ar kitą teisėsaugos instituciją, jei informacija FŽP perduodama
skubiai ir nėra filtruojama, leidžiant jiems tinkamai
vykdyti jų veiklą, įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą
su kitais FŽP.

Nukrypstant nuo bendro draudimo vykdyti įtartinus
sandorius, į šios direktyvos taikymo sritį patenkantys
subjektai gali vykdyti įtartinus sandorius prieš pranešdami apie tai atitinkamoms institucijoms, jei nevykdyti
sandorio neįmanoma arba jei tokiu būdu būtų sutrukdyta persekioti asmenis, įtariamus pinigų plovimu arba
teroristų finansavimu. Ši nuostata neturi įtakos valstybių
narių tarptautiniams įsipareigojimams, prisiimtiems
pagal Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijas,
neuždelsiant įšaldyti teroristų, teroristų organizacijų ir
asmenų, kurie finansuoja teroristus, lėšas ir kitą turtą.

Jei valstybė narė nusprendė pasinaudoti 23 straipsnio
2 dalyje numatytomis išimtimis, savireguliavimo įstaigai,
atstovaujančiai tame straipsnyje nurodytiems asmenims,
gali būti leidžiama arba iš jos gali būti reikalaujama
neperduoti FŽP jokios informacijos, gautos iš šių asmenų
tame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

Pasitaikė atvejų, kad darbuotojams, pranešusiems apie
įtariamus pinigų plovimo atvejus, buvo grasinama arba
jie susidūrė su priešiškais veiksmais. Nors ši direktyva
negali liesti valstybių narių teisminių procedūrų, tačiau
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(33)

Informacijos atskleidimas, minimas 28 straipsnyje, turėtų
būti vykdomas remiantis informacijos apie asmenis
perdavimo trečiosioms šalims reikalavimais, apibrėžtais
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo (1). Be to, 28 straipsnis neturi varžyti nacionalinių teisės aktų dėl duomenų apsaugos ir profesinės
paslapties.

(34)

Asmenims, kurie tik keičia popierinius dokumentus elektroniniais duomenimis ir veikia pagal sutartį su kredito
įstaiga arba finansų įstaiga, ši direktyva netaikoma, taip
pat ji netaikoma ir kitiems fiziniams arba juridiniams
asmenims, kurie kredito arba finansų įstaigoms tik teikia
pranešimų arba kitas pagalbines lėšų pervedime naudojamas sistemas arba kliringo ar sureguliavimo sistemas.

(35)

Pinigų plovimas ir teroristų finansavimas yra tarptautinės
problemos, todėl pastangos kovoti su jomis turi būti
visuotinės. Kai Bendrijos kredito ir finansų įstaigos turi
padalinių ir dukterinių įmonių trečiosiose šalyse, kuriose
šios srities teisės aktai yra netobuli, tada, siekdamos
išvengti labai skirtingų standartų vienoje įstaigoje ar jų
grupėje taikymo, jos turėtų taikyti Bendrijos standartus
arba, jeigu tai neįmanoma, apie tai pranešti buveinės
valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

(36)

Svarbu, kad kredito ir finansų įstaigos galėtų greitai
reaguoti į prašymus pateikti informaciją apie tai, ar jos
palaiko verslo santykius su nurodytais asmenimis.
Kredito ir finansų įstaigos turėtų turėti veiksmingas,
verslo dydį ir pobūdį atitinkančias sistemas, kad galėtų
nustatyti tokius verslo santykius ir greitai pateikti minėtą
informaciją. Kredito ir didesnėms finansų įstaigoms būtų
ypač tikslinga turėti elektronines sistemas. Ši nuostata
ypač svarbi procedūrų, kurios susijusios su tokiomis
priemonėmis kaip turto įšaldymas ar konfiskavimas
(įskaitant teroristų turtą) pagal atitinkamus nacionalinės
ar ES teisės aktus dėl kovos su terorizmu, kontekste.

(1) OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
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Ši direktyva nustato išsamias taisykles deramam kliento
patikrinimui, įskaitant sustiprintą deramą kliento patikrinimą didesnę grėsmę keliančių klientų ar verslo
santykių atveju, pvz., atitinkamas procedūras, leidžiančias nustatyti, ar asmuo yra politikoje dalyvaujantis
asmuo, ir kitus išsamesnius reikalavimus, tokius kaip
reikalavimų laikymosi valdymo procedūrų ar politikos
buvimas. Visos įstaigos ir asmenys, patenkantys į šios
direktyvos taikymo sritį, privalės laikytis šių reikalavimų,
o iš valstybių narių tikimasi, kad jos priderins tų
nuostatų įgyvendinimo tvarką atsižvelgdamos į įvairių
profesijų ypatumus ir į šios direktyvos taikymo sritį
patenkančių įvairių įstaigų ir asmenų grupių skirtumus.

(38)

Siekiant užtikrinti, kad įstaigos ir kiti subjektai, kuriems
šioje srityje taikomi Bendrijos teisės aktai, jaustųsi įsipareigoję, būtų naudinga jiems pateikti atsiliepimus apie jų
perduotos informacijos naudingumą ir panaudojimą.
Kad tai būtų įmanoma ir kad būtų galima įvertinti kovos
su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemų veiksmingumą, valstybės narės privalo kaupti ir tobulinti
atitinkamus statistinius duomenis.

(39)

Nacionaliniu mastu registruojant ar išduodant licenciją
valiutos keityklai, patikos ir bendrovių paslaugų teikėjui
ar lošimo namams, kompetentingos institucijos turėtų
įsitikinti, kad asmenys, faktiškai vadovaujantys ar vadovausiantys tokių subjektų veiklai, ir tokių subjektų tikrieji
savininkai yra tinkami ir padorūs asmenys. Kriterijai,
kuriais remiantis nustatoma, ar asmuo yra tinkamas ir
padorus, turėtų būti apibrėžiami pagal nacionalinę teisę.
Šie kriterijai turėtų atspindėti bent jau būtinybę apsaugoti tokias įstaigas ir asmenis, kad jų vadovai ir tikrieji
savininkai nesinaudotų jais nusikalstamais tikslais.

(40)

(41)

Atsižvelgiant į pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
tarptautinį pobūdį, kaip nurodyta 2000 m. spalio 17 d.
Tarybos sprendime 2000/642/TVR dėl valstybių narių
finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija (1), turi būti kiek
įmanoma skatinamas finansinės žvalgybos padalinių
veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas, įskaitant
ES FŽP tinklo įsteigimą. Šiam tikslui pasiekti Komisija
turėtų teikti pagalbą, reikalingą tokiam koordinavimui
palengvinti, įskaitant ir finansinę paramą.

Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu
svarba turi paskatinti valstybes nares nacionalinėje teisėje
numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią
direktyvą, nesilaikymą. Sankcijos turėtų būti numatytos

(1) OL L 271, 2000 10 24, p. 4.
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tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Kadangi
sudėtingose pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
operacijose dažnai dalyvauja juridiniai asmenys, tokios
sankcijos taip pat turėtų būti pakoreguotos atsižvelgiant
į juridinių asmenų vykdomą veiklą.

(42)

Fiziniai asmenys, kurie juridinio asmens struktūroje
užsiima kokia nors 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a ir
b papunkčiuose išvardinta veikla, tačiau tai daro savarankiškai, už šios direktyvos, išskyrus jos 35 straipsnio,
laikymąsi atsako savarankiškai.

(43)

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir pakankamai nuoseklų
šios direktyvos taikymą, atsižvelgiant į skirtingas finansines priemones, profesijas bei riziką skirtingose valstybėse narėse ir kovos su pinigų plovimu bei terorizmo
finansavimu techninius pokyčius, gali reikėti išaiškinti
šioje direktyvoje nustatytų taisyklių techninius aspektus.
Todėl Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti įgyvendinimo priemones, pvz., tam tikrus mažos grėsmės situacijų, kuriose pakaktų supaprastinto deramo patikrinimo,
arba didelės grėsmės situacijų, kuriose būtų tikslinga
atlikti sustiprintą deramą patikrinimą, nustatymo kriterijus, jei šios priemonės nepakeičia pagrindinių šios
direktyvos sudedamųjų dalių ir jei Komisija veikia laikydamasi joje išdėstytų principų, pasikonsultavusi su Pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetu.

(44)

Šios direktyvos įgyvendinimo priemonės turi būti
priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos
sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2).
Tuo tikslu būtina įsteigti naują Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetą, kuris pakeistų
Pinigų plovimo kontaktų komitetą, įsteigtą Direktyva
91/308/EEB.

(45)

Atsižvelgiant į tai, kad Direktyvą 91/308/EEB reikėtų
labai iš esmės pakeisti, aiškumo tikslais ji turi būti panaikinta.

(46)

Kadangi šios direktyvos tikslo, būtent finansinės sistemos
naudojimo pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo
tikslais prevencijos, valstybės narės negali deramai
pasiekti ir kadangi dėl susijusių veiksmų apimties ir
poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu,
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia
direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui
pasiekti.

(2) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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Naudodamasi įgyvendinimo įgaliojimais, šioje direktyvoje nustatyta tvarka Komisija turi laikytis šių principų:
didelio skaidrumo ir konsultavimosi su institucijomis ir
asmenimis, kuriems taikoma ši direktyva, taip pat su
Europos Parlamentu ir Taryba, poreikio; poreikio užtikrinti, kad kompetentingos institucijos būtų pajėgios
garantuoti nuolatinį taisyklių laikymąsi; bet kokių
įgyvendinimo priemonių ilgalaikės kaštų ir naudos pusiausvyros institucijoms ir asmenims, kuriems taikoma ši
direktyva; poreikio laikytis reikalingo lankstumo taikant
įgyvendinimo priemones atsižvelgiant į grėsmės dydį;
poreikio užtikrinti suderinamumą su kitais Bendrijos
teisės aktais šioje srityje; poreikio apsaugoti Bendriją, jos
valstybes nares ir jų piliečius nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo pasekmių.

Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių
teisių chartijoje. Jokia šios direktyvos nuostata negali būti
interpretuojama ar įgyvendinama tokiu būdu, kuris būtų
nesuderinamas su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencija.
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c) turto įsigijimas, turėjimas arba naudojimas, jo gavimo metu
žinant, kad šis turtas gautas iš nusikalstamos veiklos arba
dalyvaujant tokioje veikloje;
d) dalyvavimas, padėjimas, pasikėsinimas įvykdyti ir pagalba,
raginimas, parama ir patarimai vykdant bet kurią iš pirmesniuose punktuose minimų veiksmų.
3. Veikla yra pripažįstama pinigų plovimu net tada, kai
veiksmai, dėl kurių atsirado turtas, skirtas pinigų plovimui,
buvo vykdomi kitos valstybės narės teritorijoje arba trečiosios
valstybės teritorijoje.

4. Šioje direktyvoje teroristų finansavimu laikomas lėšų
pateikimas arba surinkimas bet kokiais būdais, tiesiogiai ar
netiesiogiai, siekiant jį visą arba iš dalies panaudoti (arba žinant,
kad jis bus panaudotas) vykdyti nusikaltimams, apibrėžtiems
2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo
2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (1) 1–4 straipsniuose.

5. Žinojimas, ketinimas arba tikslas – kaip vienas iš būtinų 2
ir 4 dalyse nurodytų veiklos elementų – gali būti numanomas
iš objektyvių faktinių aplinkybių.
PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

2 straipsnis
I SKYRIUS

1.

Ši direktyva yra taikoma:

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKOS

1) kredito įstaigoms;
1 straipsnis
2) finansų įstaigoms;
1.
Valstybės narės privalo užtikrinti, kad pinigų plovimas ir
teroristų finansavimas būtų uždrausti.

2.
Šioje direktyvoje toliau išvardinti tyčia atlikti veiksmai yra
laikomi pinigų plovimu:
a) turto konversija arba perdavimas, žinant, kad šis turtas yra
gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje
veikloje, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto
kilmę arba siekiant padėti kokiam nors asmeniui, kuris dalyvauja nusikalstamoje veikloje, išvengti teisinių šios veikos
pasekmių;
b) turto tikrojo pobūdžio, šaltinio, vietos, disponavimo,
judėjimo, teisių ar nuosavybės teisių į turtą slėpimas arba
užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra gautas iš nusikalstamos veiklos arba dalyvaujant tokioje veikloje;
(1) OL L 164, 2002 6 22, p. 3.

3) šiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kai jie vykdo savo
profesinę veiklą:
a) auditoriams, išorės apskaitininkams ir konsultantams
mokesčių srityje;
b) notarams ir kitiems nepriklausomiems teisininkams,
kurie dalyvauja kokiame nors finansų ar nekilnojamojo
turto sandoryje, tiek veikdami kliento vardu ir jo naudai,
tiek ir padėdami klientui planuoti ar vykdyti sandorius,
susijusius su:
i) nekilnojamojo turto ar verslo subjektų pirkimu ar
pardavimu;
ii) klientų pinigų, vertybinių popierių ar kito turto
valdymu;
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iii) banko, taupomųjų ar vertybinių popierių sąskaitų
atidarymu ar valdymu;
iv) įnašų, reikalingų bendrovių įsteigimui, veikimui ar
valdymui, organizavimu;
v) patikos, bendrovių ar panašių struktūrų sukūrimu,
veikimu ar valdymu;
c) patikos ar bendrovių paslaugų teikėjams, nenumatytiems
a ar b punktuose;
d) nekilnojamojo turto agentams;
e) kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims, prekiaujantiems prekėmis, jeigu mokėjimai atliekami grynaisiais
pinigais, mokama suma yra 15 000 EUR ar daugiau,
o sandoris įvykdomas kaip viena operacija ar kaip keletas
operacijų, kurios atrodo tarpusavyje susijusios;
f) lošimo namams.
2.
Valstybės narės gali nuspręsti, kad juridiniai ir fiziniai
asmenys, kurie finansine veikla užsiima retai arba labai ribotai,
o pinigų plovimo ar teroristų finansavimo grėsmė yra maža,
nepatenka į 3 straipsnio 1 ar 2 dalies taikymo sritį.
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Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (3) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;
d) kolektyvinė investicinė įmonė, prekiaujanti savo vienetais ar akcijomis;
e) draudimo
tarpininkas,
kaip
jis
apibrėžtas
2002 m. gruodžio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2002/92/EB dėl draudimo tarpininkavimo (4)
2 straipsnio 5 dalyje, išskyrus minėtos direktyvos
2 straipsnio 7 dalyje paminėtus tarpininkus, kai jų
veiklos objektas yra gyvybės draudimas ir kitos su
investicijomis susijusios paslaugos;
f) a–e punktuose minimų finansų įstaigų, kurių buveinė
yra Bendrijos teritorijoje arba už jos ribų, filialai,
esantys Bendrijos teritorijoje;
3) „turtas“ yra bet koks fizinis arba ne fizinis, kilnojamasis
arba nekilnojamasis, materialus arba nematerialus turtas ir
bet kokios formos, įskaitant elektronines ar skaitmenines,
teisiniai dokumentai arba priemonės, įrodantys (-čios)
nuosavybės teisę į šį turtą arba su juo susijusias teises;
4) „nusikalstama veikla“ yra bet koks nusikalstamas dalyvavimas darant sunkų nusikaltimą;

3 straipsnis
Šioje direktyvoje vartojamos tokios sąvokos:
1) „kredito įstaiga“ yra kredito įstaiga, kaip ji apibrėžta
2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir
vykdymo (1) 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, įskaitant kredito įstaigų, kurių buveinė yra Bendrijoje ar už jos
ribų, filialus, apibrėžtus minėtos direktyvos 1 straipsnio
3 dalyje ir esančius Bendrijos teritorijoje;
2) „finansų įstaiga“ yra:
a) įmonė, kita nei kredito įstaiga, kuri vykdo vieną ar
daugiau veiklos rūšių, nurodytų Direktyvos 2000/12/EB
I priedo 2–12 punktuose ir 14 punkte, įskaitant
valiutos keityklų (bureaux de change) ir pinigų persiuntimo ar pervedimo įstaigų veiklą;
b) draudimo įmonė, kuriai tinkamai suteiktas leidimas
pagal 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (2), jeigu ji vykdo veiklą, kuriai taikoma ši direktyva;
c) investicinė
įmonė,
kaip
ji
apibrėžta
2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir
(1) OL L 126, 2000 5 26, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Direktyva 2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9).
(2) OL L 345, 2002 12 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Direktyva 2005/1/EB.
(3) OL L 145, 2004 4 30, p. 1.
(4) OL L 9, 2003 1 15, p. 3.

5) „sunkus nusikaltimas“ yra bent jau:
a) veiksmai,
apibrėžti
Pamatinio
2002/475/TVR 1–4 straipsniuose;

sprendimo

b) bet kokie nusikaltimai, apibrėžti 1988 m. Jungtinių
Tautų konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių
priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta
3 straipsnio 1 dalies a punkte;
c) nusikalstamų organizacijų veikla, kaip ji apibrėžta
1998 m. gruodžio 21 d. Tarybos bendrųjų veiksmų
98/733/TVR, prilyginančių dalyvavimą nusikalstamoje
organizacijoje Europos Sąjungos valstybėse narėse
baudžiamajam nusikaltimui (5), 1 straipsnyje;
d) sukčiavimas, bent jau sunkus, kaip jis apibrėžtas
Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų
apsaugos 1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnyje (6);
e) korupcija;
f) visi nusikaltimai, už kuriuos numatyta ilgesnė kaip
vienerių metų maksimali laisvės atėmimo ar įkalinimo
bausmė, arba visi nusikaltimai, už kuriuos numatyta
ilgesnė kaip šešių mėnesių minimali laisvės atėmimo ar
įkalinimo bausmė (valstybėse, kurių teisės sistemose
nusikaltimams yra nustatyta minimali riba);
(5) OL L 351, 1998 12 29, p. 1.
(6) OL C 316, 1995 11 27, p. 49.
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6) „tikrasis savininkas“ yra fizinis asmuo (-enys), kuris (-ie) iš
esmės yra kliento savininkas (-ai) arba jį kontroliuoja, ir
(arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar
veikla. Tikruoju savininku laikoma bent jau:

a) įmonėse:

i) fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) galiausiai turi
arba kontroliuoja juridinį subjektą tiesiogiai arba
netiesiogiai turėdamas (-i) arba kontroliuodamas (i) pakankamą to juridinio subjekto akcijų arba balsavimo teisių procentą, įskaitant per pareikštinių
akcijų valdymą, išskyrus bendroves, listinguojamas
reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi reikalavimai
atskleisti informaciją, atitinkantys Bendrijos teisės
aktus, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai; šiam
kriterijui pasiekti pakanka 25 % ir vienos akcijos;

ii) fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą;

b) juridiniuose subjektuose, pvz., fonduose arba teisinėse
struktūrose, tokiose kaip patika, kurie administruoja ir
skirsto lėšas:

i) jei būsimieji naudos gavėjai yra žinomi, fizinis (-iai)
asmuo (-enys), kuriam (-iems) priklauso 25 % ar
daugiau teisinės struktūros ar juridinio subjekto
turto;
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paslaugas bendrovei, partnerystės subjektui arba bet
kokiam kitam juridiniam asmeniui arba teisinei
struktūrai;
d) veikia kaip tiesioginės patikos ar panašios teisinės
struktūros patikėtinis arba pasirūpina, kad kitas asmuo
eitų tokias pareigas;
e) veikia kaip nominalus akcininkas, veikiantis už kitą
asmenį, jei tai nėra bendrovė, listinguojama reguliuojamoje rinkoje, kurioje taikomi reikalavimai atskleisti
informaciją, atitinkantys Bendrijos teisės aktus, arba
lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba pasirūpina, kad
kitas asmuo eitų tokias pareigas;
8) „politikoje dalyvaujantys asmenys“ – fiziniai asmenys,
kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios
pareigos ir tokių asmenų artimieji šeimos nariai arba artimais pagalbininkais esantys asmenys;
9) „verslo santykiai“ yra verslo, profesiniai arba komerciniai
santykiai, kurie susiję su įstaigų ir asmenų, kuriems
taikoma ši direktyva, profesine veikla ir kuriuos kontaktų
užmezgimo momentu buvo numatyta tęsti tam tikrą laikotarpį;
10) „fiktyvus bankas“ yra kredito įstaiga ar lygiaverte veikla
užsiimanti įstaiga, įsteigta jurisdikcijoje, kurioje tokia
įstaiga fiziškai neegzistuoja, kartu neturėdama joje reikšmingo valdymo ir vadovavimo, ir kuri nėra reguliuojamos
finansų grupės dalis.

ii) jei asmenys, gaunantys naudos iš juridinio subjekto
ar teisinės struktūros, dar nėra žinomi, asmenų,
kurių interesams atstovauti šis juridinis subjektas ar
teisinė struktūra yra sukurta arba kurių interesams
jis šiuo metu atstovauja, grupė;

4 straipsnis

iii) fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) kontroliuoja
25 % ar daugiau teisinės struktūros arba juridinio
subjekto turto;

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos šios direktyvos
nuostatos ar jų dalis būtų taikoma ne tik 2 straipsnio 1 dalyje
nurodytoms įstaigoms ir asmenims, bet ir kitoms profesijų bei
įmonių kategorijoms, kurių veikla ypatingai gali būti panaudojama pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais.

7) „patikos ir bendrovių paslaugų teikėjas“ yra bet koks fizinis
ar juridinis asmuo, kuris verslo tikslais bet kurias iš toliau
išvardytų paslaugų teikia tretiesiems asmenims:

2. Jei valstybė narė nusprendžia taikyti šios direktyvos
nuostatas 2 straipsnio 1 dalyje nenurodytoms profesijų ir
įmonių kategorijoms, ji apie tai informuoja Komisiją.

a) steigia bendroves ar kitokius juridinius asmenis;

b) eina bendrovės direktoriaus ar sekretoriaus, partnerystės
subjekto partnerio ar panašias pareigas bet kokiame
kitame juridiniame asmenyje arba pasirūpina, kad kitas
asmuo eitų tokias pareigas;

c) suteikia registruotą biurą, verslo adresą, korespondencijos ar administracinį adresą ar kitas su tuo susijusias

5 straipsnis

Siekdamos užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, valstybės narės šios direktyvos taikymo srityje gali
priimti arba palikti galioti griežtesnes nuostatas.
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II SKYRIUS
DERAMAS KLIENTŲ TIKRINIMAS
1 SKIRSNIS
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d) tęstinė verslo santykių stebėsena, įskaitant sandorių, kurie
buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų tokios įstaigos ar
asmens turimas žinias apie klientą, jo verslą ir rizikos
pobūdį, prireikus įskaitant žinias apie lėšų šaltinį bei užtikrinant, kad atitinkami dokumentai, duomenys ar informacija
būtų nuolat atnaujinami.

Bendrosios nuostatos
6 straipsnis
Valstybės narės uždraudžia savo kreditų ir finansų įstaigoms
turėti anonimines sąskaitas arba anonimines banko atsiskaitymo knygeles. Nukrypstant nuo 9 straipsnio 6 dalies reikalavimų, valstybės narės kiekvienu atveju privalo reikalauti, kad
egzistuojančių anoniminių sąskaitų arba anoniminių banko
atsiskaitymo knygelių savininkams ir asmenims, gaunantiems
naudos iš jų, kiek galima greičiau ir bet kokiu atveju iki pradedant naudotis sąskaita arba banko atsiskaitymo knygele būtų
taikomos deramo klientų patikrinimo priemonės.

2. Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, taiko
kiekvieną 1 dalyje išdėstytą deramo klientų tikrinimo reikalavimą, tačiau jie gali nustatyti tokių priemonių mastą grėsmės
pagrindu, atsižvelgdami į kliento, verslo santykių, produkto ar
sandorio tipą. Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva,
turėtų galėti 37 straipsnyje nurodytoms institucijoms, įskaitant
savireguliavimo organus, įrodyti, kad priemonių mastas atitinka
pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmę.

9 straipsnis
7 straipsnis
Įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, privalo
taikyti deramo klientų patikrinimo priemones tokiais atvejais:

1. Valstybės narės reikalauja, kad kliento ir tikrojo savininko
tapatybė būtų patikrintos prieš pradedant verslo santykius ar
prieš vykdant sandorį.

a) užmegzdami verslo santykius;
b) vykdydami nenuolatinius sandorius, kurių vertė 15 000
EUR ar daugiau, tiek tuomet, kai sandoris vykdomas kaip
vienas veiksmas, tiek tuomet, kai jis vykdomas kaip keletas
susijusių veiksmų;
c) kai įtariamas pinigų plovimas ar teroristų finansavimas,
nepaisant jokios leidžiančios nukrypti nuostatos, išimties ar
ribos;
d) kai esama abejonių dėl anksčiau gautų klientų tapatybės
duomenų teisingumo ar atitikimo.

8 straipsnis
1.

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali leisti
patikrinti kliento ir tikrojo savininko tapatybę pradedant verslo
santykius, jei tai būtina siekiant netrukdyti įprastam verslui ir
kai yra nedidelė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
grėsmė. Tokiais atvejais šios procedūros užbaigiamos, jei
įmanoma, kuo greičiau po pradinio ryšio užmezgimo.

3. Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, gyvybės draudimo veiklos
atveju valstybės narės gali leisti patikrinti draudimo liudijime
nurodyto naudos gavėjo tapatybę po to, kai verslo santykiai yra
pradėti. Visais šiais atvejais tapatybė turi būti patikrinama išmokant išmokas arba prieš tai, arba naudos gavėjui pareiškus norą
pasinaudoti draudimo liudijime numatytomis teisėmis arba
prieš tai.

Deramo klientų tikrinimo priemones sudaro:

a) kliento tapatybės nustatymas ir patikrinimas, remiantis
dokumentais, duomenimis ar informacija, gauta iš patikimo
ir nepriklausomo šaltinio;
b) tam tikrais atvejais – tikrojo savininko tapatybės nustatymas
ir adekvačių, nuo grėsmės priklausančių priemonių, reikalingų taip patikrinti jo tapatybę, kad įstaigos ir asmenys įsitikintų, kas iš tiesų yra tas tikrasis savininkas, ėmimasis (juridinių asmenų, patikos ir panašių teisinių struktūrų atveju tai
apima adekvačių, nuo grėsmės priklausančių priemonių,
reikalingų suprasti kliento nuosavybės ir kontrolės struktūrą,
ėmimąsi);
c) informacijos apie verslo santykių tikslą ir numatomą pobūdį
gavimas;

4. Nukrypdamos nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės gali leisti
atidaryti banko sąskaitą, su sąlyga, kad yra numatytos adekvačios apsaugos priemonės, užtikrinančios, kad sandoriai nevykdomi paties kliento arba jo vardu tol, kol nebus laikomasi visų
pirmiau minėtų nuostatų.

5. Valstybės narės reikalauja, kad tais atvejais, kai susijusios
įstaigos ar asmenys nesugeba laikytis 8 straipsnio 1 dalies a, b ir
c punktų, jie nevykdytų sandorių per banko sąskaitą, neužmegztų verslo santykių ar nevykdytų sandorio, ar nutrauktų
egzistuojančius verslo santykius ir apsvarstytų galimybę pagal
22 straipsnį apie klientą pranešti finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP).
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Valstybės narės ankstesnės pastraipos neprivalo taikyti tais atvejais, kai notarai, nepriklausomi teisininkai, auditoriai, išorės
apskaitininkai ir patarėjai mokesčių srityje tuo metu vertina
savo kliento teisinę padėtį arba vykdo savo užduotį ginti arba
atstovauti tą klientą teismo procesuose arba nuo jų, įskaitant
teikiamas konsultacijas dėl proceso pradėjimo arba jo vengimo.

6.
Valstybės narės privalo reikalauti, kad įstaigos ir asmenys,
kuriems taikoma ši direktyva, deramo tikrinimo procedūras
taikytų ne tik visiems naujiems klientams, bet ir atitinkamu
metu esamiems klientams, atsižvelgdamos į grėsmės lygį.
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listinguojamoms trečiųjų valstybių bendrovėms, kurioms yra
taikomi reikalavimai atskleisti informaciją, atitinkantys
Bendrijos teisės aktus;

b) bendrų sąskaitų, kurias valdo notarai ir kiti nepriklausomi
teisininkai iš valstybių narių arba iš trečiųjų valstybių, tikriesiems savininkams, jeigu jiems yra taikomi kovos su pinigų
plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimai, atitinkantys
tarptautinius standartus, ir jie yra prižiūrimi dėl šių reikalavimų laikymosi, jei įstaigų, kuriose yra tokios bendros
sąskaitos, prašymu pateikiama informacija apie tikrojo savininko tapatybę;

c) nacionalinėms valdžios institucijoms;
10 straipsnis

1.
Valstybės narės reikalauja, kad būtų nustatoma ir patikrinama visų lošimo namų lankytojų, perkančių ar iškeičiančių
lošimo žetonų už 2 000 EUR ar daugiau, tapatybė.

2.
Laikoma, kad valstybės prižiūrimi lošimo namai visais
atvejais laikosi deramo klientų tikrinimo reikalavimo, jeigu jie
registruoja savo klientus, nustato ir patikrina jų tapatybę prieš
jiems įeinant arba vos įėjus, kad ir kokia būtų suma, už kurią
klientai įsigyja lošimo žetonų.

2 SKIRSNIS

arba bet kuriam kitam klientui, susijusiam su maža pinigų
plovimo ar teroristų finansavimo grėsme, kuris tenkina techninius kriterijus, nustatytus pagal 40 straipsnio 1 dalies b punktą.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais įstaigos ir asmenys bet
kuriuo atveju surenka pakankamai informacijos, kad nustatytų,
ar klientui gali būti taikomos tose dalyse minimos išimtys.

4. Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie
atvejus, kai jos mano, jog trečioji valstybė atitinka 1 ar 2 dalyse
nustatytas sąlygas, arba kitus atvejus, kuriais tenkinami techniniai kriterijai, nustatyti pagal 40 straipsnio 1 dalies b punktą.

Supaprastintas deramas klientų tikrinimas

11 straipsnis

1.
Nukrypstant nuo 7 straipsnio a, b ir d punktų, 8 straipsnio
ir 9 straipsnio 1 dalies, įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma
ši direktyva, nekeliami šiuose straipsniuose numatyti reikalavimai, jei klientas yra kredito ar finansų įstaiga, kuriai taikoma
ši direktyva, arba kredito ar finansų įstaiga, esanti trečiojoje
šalyje, nustačiusioje šios direktyvos reikalavimams lygiaverčius
reikalavimus, ir prižiūrima dėl šių reikalavimų laikymosi.

2.
Nukrypdamos nuo 7 straipsnio a, b ir d punktų,
8 straipsnio ir 9 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti
įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, deramo
klientų tikrinimo neatlikti:
a) listinguojamoms bendrovėms, kurių vertybiniai popieriai yra
priimami prekybai vienos ar kelių valstybių narių reguliuojamose rinkose, kaip apibrėžta Direktyvoje 2004/39/EB, ir

5. Nukrypdamos nuo 7 straipsnio a, b ir d punktų,
8 straipsnio ir 9 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti
įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ši direktyva, deramo
klientų tikrinimo neatlikti:

a) gyvybės draudimo liudijimų, kai metinė įmoka yra ne
didesnė kaip 1 000 EUR arba vienkartinė įmoka yra ne
didesnė kaip 2 500 EUR, atvejais;

b) pensijų programų draudimo liudijimų, jeigu juose nėra
nuostatos dėl išankstinio nutraukimo ir jeigu draudimo
liudijimai negali būti naudojami kaip įkeitimo objektai, atvejais;

c) pensijos, senatvės pensijos ar panašios sistemos, kuri
numato pensijas darbuotojams, kai įmokos yra išskaičiuojamos iš atlyginimų, o sistemų taisyklės neleidžia kitam
asmeniui perduoti nario dalies pagal sistemą, atvejais;
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a) užtikrindamos, kad kliento tapatybė nustatyta panaudojant
papildomus dokumentus, duomenis ar informaciją;

d) elektroninių pinigų, kaip jie apibrėžti 2000 m. rugsėjo 18 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/46/EB dėl
elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros (1) 1 straipsnio 3 dalies b punkte, atveju,
kai elektroninės laikmenos negali būti papildytos,
o didžiausia laikmenose saugoma suma neviršija 150 EUR,
arba kai elektroninės laikmenos gali būti papildytos, tačiau
bendrai per kalendorinius metus sudaromų sandorių vertei
taikoma 2 500 EUR riba, išskyrus atvejus, kai tais pačiais
kalendoriniais metais elektroninės laikmenos turėtojas
pasiima 1 000 EUR ar didesnę sumą, kaip nurodyta Direktyvos 2000/46/EB 3 straipsnyje;

b) papildomas priemones, kuriomis siekiama patikrinti ar patvirtinti pateiktus dokumentus arba kuriomis reikalaujama iš
kredito ar finansų įstaigos, kuriai taikoma ši direktyva,
patvirtinančio pažymėjimo;

arba bet kurio kito produkto ar sandorio, susijusio su maža
pinigų plovimo ar teroristų finansavimo grėsme, kuris tenkina
techninius kriterijus, nustatytus pagal 40 straipsnio 1 dalies
b punktą, atveju.

3. Valstybės narės reikalauja, kad tarptautinių korespondentinės bankininkystės santykių su trečiųjų šalių gaunančiomis
įstaigomis atveju valstybių narių kredito įstaigos:

12 straipsnis

Kai Komisija priima sprendimą pagal 40 straipsnio 4 dalį, valstybės narės uždraudžia įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma
ši direktyva, atlikinėti supaprastintą deramą susijusios trečiosios
valstybės kredito ir finansų įstaigos arba listinguojamos bendrovės, arba kitų subjektų tikrinimą tuomet, kai tenkinami techniniai kriterijai, nustatyti pagal 40 straipsnio 1 dalies b punktą.

c) užtikrindamos, kad pirmas mokėjimas atliekamas per
sąskaitą, kliento vardu atidarytą kredito įstaigoje.

a) surinktų pakankamai informacijos apie gaunančią įstaigą,
kad būtų galima gerai suprasti gaunančios įstaigos verslo
pobūdį ir iš viešai prieinamos informacijos nustatyti įstaigos
reputaciją bei priežiūros kokybę;

b) įvertintų gaunančios įstaigos pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos kontrolės mechanizmus;

c) prieš naujų korespondentinių bankinių santykių užmezgimą
gautų vyresniosios vadovybės pritarimą;

d) dokumentuotų atitinkamus kiekvienos įstaigos įsipareigojimus;
3 SKIRSNIS

Sustiprintas deramas klientų tikrinimas

e) mokėtinų sumų atžvilgiu įsitikintų, kad gaunanti kredito
įstaiga patikrino klientų, turinčių tiesioginį priėjimą prie
korespondento sąskaitų, tapatybę ir atliko jų tęstinį deramą
tikrinimą ir kad tokia įstaiga įstaigos korespondentės
prašymu gali pateikti atitinkamus deramo klientų tikrinimo
duomenis.

13 straipsnis

1.
Valstybės narės reikalauja, kad situacijose, kurios gali
sudaryti didesnę pinigų plovimo arba teroristų finansavimo
grėsmę, ir bent jau situacijose, nurodytose 2, 3, 4 dalyse, bei
kitose situacijose, kurios sudaro didelę pinigų plovimo arba
teroristų finansavimo grėsmę ir kurios atitinka techninius kriterijus, nustatytus pagal 40 straipsnio 1 dalies c punktą, įstaigos
ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, atsižvelgdami
į grėsmės lygį, be priemonių, nurodytų 7 ir 8 straipsniuose bei
9 straipsnio 6 dalyje, taikytų sustiprinto deramo klientų tikrinimo priemones.

4. Sandorių arba verslo santykių su politikoje dalyvaujančiais
asmenimis, kurių gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje
ar trečiojoje valstybėje, atveju valstybės narės reikalauja, kad
įstaigos ir asmenys, kuriems yra taikoma ši direktyva:

a) turėtų atitinkamas prie grėsmės pritaikytas procedūras,
kuriomis nustatoma, ar klientas yra politikoje dalyvaujantis
asmuo;

b) verslo santykių su tokiais klientais užmezgimui gautų vyresniosios vadovybės pritarimą;

2.
Jeigu klientas fiziškai nedalyvavo nustatant tapatybę, valstybės narės reikalauja, kad tos įstaigos ir asmenys imtųsi
konkrečių ir adekvačių priemonių didesnei grėsmei sumažinti,
pvz., taikydamos vieną ar daugiau tokių priemonių:

c) imtųsi atitinkamų priemonių turto ir lėšų, kurie yra susiję su
verslo santykiais arba sandoriu, šaltiniui nustatyti;

(1) OL L 275, 2000 10 27, p. 39.

d) vykdytų sustiprintą nuolatinę verslo santykių stebėseną.

L 309/26

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

5.
Valstybės narės draudžia kredito įstaigoms pradėti ar tęsti
korespondentinės bankininkystės santykius su fiktyviu banku ir
reikalaus, kad kredito įstaigos imtųsi atitinkamų priemonių
užtikrinti, kad jos nevykdo ir netęsia korespondentinių ryšių su
banku, apie kurį žinoma, kad jis leidžia savo sąskaitomis
naudotis fiktyviems bankams.

6.
Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos ir asmenys, kuriems
taikoma ši direktyva, ypatingą dėmesį skirtų bet kokiai pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo grėsmei, galinčiai kilti dėl
produktų ar sandorių, kuriuose linkstama į anonimiškumą, ir
prireikus imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias jų panaudojimui pinigų plovimo ar teroristų finansavimo tikslais.

4 SKIRSNIS
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valstybė narė bet kuriuo atveju jiems leidžia pagal 14 straipsnio
nuostatas pripažinti ir priimti tos pačios kategorijos įstaigos
pagal šią direktyvą kitoje valstybėje narėje įvykdytų ir 16 bei
18 straipsnių reikalavimus atitinkančių 8 straipsnio 1 dalies a–
c punktuose nustatytų deramo klientų patikrinimo reikalavimų
rezultatus, net jei dokumentai ar duomenys, kuriais grindžiami
šie reikalavimai, skiriasi nuo tų, kurių reikalaujama toje valstybėje narėje, į kurią klientas nukreipiamas.

3. Kai valstybė narė leidžia, kad jos asmenimis, nurodytais
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a–c papunkčiuose ir esančiais jos
teritorijoje, valstybės viduje būtų remiamasi kaip trečiosiomis
šalimis, ta valstybė narė bet kuriuo atveju jiems leidžia pagal
14 straipsnio nuostatas pripažinti ir priimti asmens, nurodyto
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a–c papunkčiuose, pagal šią
direktyvą kitoje valstybėje narėje įvykdytų ir 16 bei
18 straipsnių reikalavimus atitinkančių 8 straipsnio 1 dalies a–
c punktuose nustatytų deramo kliento patikrinimo procedūrų
rezultatus, net jei dokumentai ar duomenys, kuriais grindžiami
šie reikalavimai, skiriasi nuo tų, kurių reikalaujama toje valstybėje narėje, į kurią klientas nukreipiamas.

Trečiųjų šalių veikla

14 straipsnis
16 straipsnis
Valstybės narės gali leisti įstaigoms ir asmenims, kuriems
taikoma ši direktyva, vykdant 8 straipsnio 1 dalies a–
c punktuose numatytus reikalavimus, remtis trečiosiomis
šalimis. Tačiau galutinė atsakomybė dėl šių reikalavimų įvykdymo tenka trečiąja šalimi besiremiančiai įstaigai ar asmeniui,
kuriems taikoma ši direktyva.

1. Šiame skirsnyje „trečiosios šalys“ – tai 2 straipsnyje išvardytos įstaigos ir asmenys arba lygiavertės trečiojoje valstybėje
esančios įstaigos ir asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:
a) jiems yra taikomas įstatymais nustatytas privalomas profesinis registravimas;

15 straipsnis

1.
Kai valstybė narė leidžia, kad kredito ir finansų įstaigomis,
nurodytomis 2 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktuose ir esančiomis jos teritorijoje, valstybės viduje būtų remiamasi kaip
trečiosiomis šalimis, ta valstybė narė bet kuriuo atveju leidžia,
kad įstaigos ir asmenys, nurodyti 2 straipsnio 1 dalyje ir esantys
jos teritorijoje, pagal 14 straipsnio nuostatas pripažintų ir
priimtų įstaigos, nurodytos 2 straipsnio 1 dalies 1 ar 2 punktuose (išskyrus valiutos keityklas ir pinigų perdavimo ar
persiuntimo biurus), pagal šią direktyvą kitoje valstybėje narėje
įvykdytų ir 16 bei 18 straipsnių reikalavimus atitinkančių
8 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nustatytų deramo klientų
patikrinimo reikalavimų rezultatus, net jei dokumentai ar
duomenys, kuriais grindžiami šie reikalavimai, skiriasi nuo tų,
kurių reikalaujama toje valstybėje narėje, į kurią klientas nukreipiamas.

2.
Kai valstybė narė leidžia, kad jos valiutos keityklomis ir
pinigų pervedimo ar persiuntimo biurais, nurodytais
3 straipsnio 2 dalies a punkte ir esančiais jos teritorijoje, valstybės viduje būtų remiamasi kaip trečiosiomis šalimis, ta

b) jie taiko šioje direktyvoje nustatytus arba jiems lygiaverčius
deramo klientų tikrinimo reikalavimus ir įrašų saugojimo
reikalavimus, o pagal V skyriaus 2 skirsnį yra prižiūrima,
kaip jie laikosi šios direktyvos reikalavimų, arba jie yra
įsikūrę trečiojoje valstybėje, kuri taiko reikalavimus, lygiaverčius šioje direktyvoje nustatytiems reikalavimams.
2. Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie
atvejus, kai jos mano, jog trečioji valstybė atitinka 1 dalies
b punkte nustatytas sąlygas.

17 straipsnis

Kai Komisija priima sprendimą pagal 40 straipsnio 4 dalį, valstybės narės uždraudžia įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma
ši direktyva, vykdant 8 straipsnio 1 dalies a–c punktuose nustatytus reikalavimus, remtis trečiosiomis šalimis iš susijusios
trečiosios valstybės.
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18 straipsnis

22 straipsnis

1.
Informaciją, prašomą pagal 8 straipsnio 1 dalies a–
c punktuose numatytus reikalavimus, trečiosios šalys privalo
nedelsdamos pateikti įstaigai ar asmeniui, kuriai (-iam) taikoma
ši direktyva ir į kurią (-į) klientas yra nukreipiamas.

1. Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys,
kuriems taikoma ši direktyva, ir atitinkamais atvejais – jų direktoriai ir darbuotojai – visapusiškai bendradarbiautų:

2.
Trečioji šalis, paprašyta, privalo nedelsdama perduoti
tapatybės nustatymo bei tikrinimo duomenų kopijas ir kitus
atitinkamus dokumentus, susijusius su klientu ar tikruoju savininku, įstaigai ar asmeniui, kuriai (-iam) taikoma ši direktyva ir
į kurią (-į) klientas yra nukreipiamas.

19 straipsnis
Šis skirsnis netaikomas užsakomųjų paslaugų ar agentavimo
santykiams, kai pagal sutartinę struktūrą užsakomųjų paslaugų
teikėjas ar agentas laikytinas įstaigos ar asmens, kuriam taikoma
ši direktyva, dalimi.

a) savo iniciatyva skubiai informuodami FŽP, jeigu įstaiga ar
asmuo, kuriems taikoma ši direktyva, žino, įtaria ar turi
pakankamai pagrindo įtarti, kad atliekamas, buvo atliktas ar
mėginta atlikti pinigų plovimą ar teroristų finansavimą;
b) FŽP prašymu taikomuose teisės aktuose nustatyta tvarka
skubiai pateikdami jam visą reikalingą informaciją.
2. 1 straipsnyje nurodyta informacija turi būti perduota valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusi informaciją perduodanti įstaiga ar asmuo, FŽP. Paprastai informaciją perduoda
34 straipsnyje numatyta tvarka paskirti asmuo ar asmenys.

23 straipsnis
III SKYRIUS
PRANEŠIMO PAREIGOS
1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos
20 straipsnis
Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys, kuriems
taikoma ši direktyva, ypatingai atkreiptų dėmesį į tokią veiklą,
kuri, jų nuomone, dėl savo pobūdžio gali būti ypač susijusi su
pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, ir ypač į sudėtingus ar
neįprastai didelius sandorius ir visas neįprastas sandorių
struktūras, kurios neturi akivaizdaus ekonominio ar matomo
teisėto tikslo.

21 straipsnis
1.
Siekdama veiksmingai kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kiekviena valstybė narė įsteigia FŽP.
2.
Toks FŽP įsteigiamas kaip centrinis nacionalinis padalinys.
Jis yra atsakingas už informacijos atskleidimų, susijusių su
galimu pinigų plovimu, galimu teroristų finansavimu ar reikalaujamų pagal nacionalinius teisės aktus, gavimą (ir, kiek yra
leidžiama, prašymą), analizę ir perdavimą kompetentingoms
institucijoms. Tam, kad galėtų vykdyti savo pareigas, jam suteikiami atitinkami ištekliai.
3.
Valstybės narės užtikrina, kad FŽP turi galimybę tiesiogiai
ar netiesiogiai laiku susipažinti su finansine, administracine ir
teisėsaugos informacija, kuri jam reikalinga tinkamam pareigų
atlikimui.

1. Nukrypdamos nuo 22 straipsnio 1 dalies, valstybės narės
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a ir b papunkčiuose nurodytų
asmenų atveju gali tam tikrą atitinkamos profesijos savireguliavimo organą paskirti ta institucija, kuri pirmiausia turi būti
informuojama vietoj FŽP. Nepažeidžiant 2 dalies, tokiais atvejais paskirtasis savireguliavimo organas FŽP informaciją
perduoda skubiai ir nefiltruodamas.
2. Valstybės narės neprivalo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytų
reikalavimų taikyti notarams, nepriklausomiems teisininkams,
auditoriams, išorės apskaitininkams ir konsultantams mokesčių
srityje informacijos, kurią jie gauna iš savo kliento arba apie
savo klientą, kai jie nustatinėja savo kliento teisinę padėtį arba
kai jie gina savo klientą ar jam atstovauja teismo procese ar dėl
tokio proceso, įskaitant konsultacijas dėl proceso inicijavimo ar
vengimo, atžvilgiu, nepaisant to, ar tokia informacija yra
gaunama prieš tokį procesą, tokio proceso metu ar po jo.

24 straipsnis
1. Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys,
kuriems taikoma ši direktyva, nevykdytų sandorių, kurie, kiek
jiems žinoma ar kaip jie įtaria, yra susiję su pinigų plovimu ar
teroristų finansavimu, kol jie neįvykdo būtino veiksmo pagal
22 straipsnio 1 dalies a punktą. Pagal valstybių narių teisės
aktus gali būti duodami nurodymai nevykdyti sandorio.
2. Kai yra įtariama, kad toks sandoris yra pinigų plovimo
arba teroristų finansavimo veiksmas, ir kai taip nevykdyti
sandorio neįmanoma arba kai dėl to gali būti pakenkta pastangoms persekioti asmenis, kurie turėjo naudos iš įtariamos
pinigų plovimo arba teroristų finansavimo operacijos, susijusios
įstaigos ir asmenys privalo pranešti apie tokį sandorį FŽP iškart
po jo.

L 309/28

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

LT

25 straipsnis
1.
Valstybės narės užtikrina, kad jeigu 37 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos, atlikdamos įstaigų ir asmenų,
kuriems taikoma ši direktyva, tikrinimus, arba bet kuriuo kitu
būdu nustato faktus, kurie gali būti susiję su pinigų plovimu ar
teroristų finansavimu, jos skubiai apie tai informuoja FŽP.
2.
Valstybės narės užtikrina, kad priežiūros organai, įstatym̧u
ar kitų teisės aktų įgalioti prižiūrėti akcijų, valiutos keitimo ir
išvestinių finansinių priemonių rinkas, nustatę faktus, kurie gali
būti susiję su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, apie tai
informuoja FŽP.

26 straipsnis
Kai pagal šios direktyvos reikalavimus įstaiga ar asmuo, kuriam
taikoma ši direktyva, arba tokios įstaigos ar asmens darbuotojas
ar direktorius gera valia, kaip tai numatyta 22 straipsnio
1 dalyje ir 23 straipsnyje, atskleidžia 22 ir 23 straipsniuose
nurodytą informaciją, laikoma, kad šitaip nebuvo pažeistas joks
informacijos atskleidimo apribojimas, nustatytas pagal sutartį
arba pagal bet kokią teisės aktų nuostatą, o tokia įstaiga ar
asmuo arba jų direktorius ar darbuotojas nėra traukiami jokion
atsakomybėn.

27 straipsnis
Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad įstaigų ar
asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, darbuotojai, kurie informaciją apie įtariamą pinigų plovimą ar teroristų finansavimą
pateikia pačioje įstaigoje arba FŽP, būtų apsaugoti nuo grasinimų ar priešiškų veiksmų.
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3. 1 dalyje nustatytas draudimas nedraudžia keistis informacija tarp įstaigų, priklausančių tai pačiai grupei, apibrėžtai
2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių
kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros (1) 2 straipsnio 12 dalyje, esančių valstybėse
narėse, taip pat trečiosiose valstybėse, jei pastarosios atitinka
11 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

4. 1 dalyje nustatytas draudimas nedraudžia keistis informacija tarp asmenų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a ir
b papunkčiuose, esančių valstybėse narėse, taip pat trečiosiose
valstybėse, kuriose galioja šiai direktyvai lygiaverčiai reikalavimai, jei minėti asmenys vykdo savo profesinę veiklą kaip
vienas juridinis asmuo ar viename tinkle, nepaisant to, ar jie
veiklą vykdo kaip darbuotojai ar ne. Tinklas šiame straipsnyje
suprantamas kaip platesnė struktūra, kuriai priklauso šis asmuo
ir kuri turi bendrus savininkus ir vadovybę arba kurioje
vykdoma bendra atitinkamų nuostatų laikymosi kontrolė.

5. 1 dalyje nustatytas draudimas nedraudžia keistis informacija tarp 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 2 punkte bei 3 punkto
a ir b papunkčiuose nurodytų įstaigų ir asmenų tokiais atvejais,
kurie yra susiję su tuo pačiu klientu ir tuo pačiu sandoriu,
apimančiu dvi arba daugiau įstaigų ar asmenų, jei jie yra valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje, kurioje galioja šiai direktyvai lygiaverčiai reikalavimai, ir jei jie priklauso tos pačios
kategorijos profesijai ir turi lygiavertes profesinės paslapties ir
asmeninių duomenų saugojimo pareigas. Informacija gali būti
keičiamasi išimtinai siekiant sutrukdyti pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

6. Kai 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a ir b papunkčiuose
nurodyti asmenys siekia įtikinti klientą neužsiimti neteisėta
veikla, tai nelaikoma pirmoje pastraipoje numatytu informacijos atskleidimu.

2 SKIRSNIS

Draudimas atskleisti informaciją
28 straipsnis
1.
Institucijos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva,
o taip pat ir jų direktoriai bei darbuotojai nei susijusiam
klientui, nei kitiems tretiesiems asmenims negali atskleisti, kad
informacija buvo perduota pagal 22 ir 23 straipsnius arba kad
dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo yra ar gali būti
atliekamas tyrimas.
2.
1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas informacijos
atskleidimui 37 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms, įskaitant ir savireguliavimo organus, arba informacijos
atskleidimui teisėsaugos tikslais.
(1) OL L 35, 2003 2 11, p. 1.

7. Valstybės narės informuoja viena kitą ir Komisiją apie
atvejus, kuriuose, jų manymu, trečioji valstybė tenkina 3, 4
arba 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

29 straipsnis

Tais atvejais, kai Komisija priima sprendimą remdamasi
40 straipsnio 4 dalimi, valstybės narės uždraudžia keitimąsi
informacija tarp institucijų ir asmenų, kuriems taikoma ši direktyva, bei institucijų ir asmenų iš susijusios trečiosios šalies.
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IV SKYRIUS

ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS IR STATISTINIAI DUOMENYS

30 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys, kuriems
taikoma ši direktyva, saugotų toliau išvardintus dokumentus ir
informaciją, kad ją būtų galima panaudoti FŽP ar kitai kompetentingai institucijai pagal nacionalinę teisę atliekant bet kokį
tyrimą ar analizę dėl galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo:
a) deramo klientų tikrinimo atveju – reikalaujamų įrodymų
kopijas ar nuorodas į juos ne trumpiau kaip penkerius
metus po to, kai baigiasi verslo santykiai su klientu;
b) verslo santykių ir sandorių atveju – patvirtinančius įrodymus
ir įrašus, kuriuos sudaro dokumentų originalai ar nuorašai,
priimtini teismo procese pagal taikytinus nacionalinius teisės
aktus, ne trumpiau kaip penkerius metus po sandorių įvykdymo ar verslo santykių pabaigos.

L 309/29
32 straipsnis

Valstybės narės reikalauja, kad jų kredito ir finansų įstaigos
turėtų parengusios sistemas, leidžiančias visapusiškai ir greitai
pagal nacionalinę teisę reaguoti į FŽP ar kitos institucijos
paklausimus, ar per praėjusius penkerius metus jos turėjo dalykinių santykių su nurodytais fiziniais ar juridiniais asmenimis ir
koks buvo tokių santykių pobūdis.

33 straipsnis
1. Valstybės narės užtikrina, kad jos būtų pajėgios reguliariai
peržiūrėti savo kovos su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu sistemų veiksmingumą, tuo tikslu kaupdamos išsamius
statistinius duomenis, susijusius su tokių sistemų veiksmingumu.

2. Tokiuose statistiniuose duomenyse turėtų būti nurodyta
bent pranešimų FŽP apie įtartinus sandorius skaičius, priemonės, kurių buvo toliau imtasi pagal tokius pranešimus, taip
pat per metus ištirtų atvejų skaičius, asmenų, kurių atžvilgiu
vykdytas tyrimas, skaičius, už pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veikas nuteistų asmenų skaičius bei kiek turto buvo
užšaldyta, areštuota ar konfiskuota.
3. Valstybės narės pasirūpina, kad būtų skelbiama bendra šių
statistikos pranešimų apžvalga.

31 straipsnis

1.
Valstybės narės reikalauja, kad kredito ir finansų įstaigos,
kurioms taikoma ši direktyva, kai taikytina, trečiosiose valstybėse esančiuose savo padaliniuose ir dukterinėse įmonėse,
kuriose jos turi daugumą akcijų, taikytų priemones, kurios yra
lygiavertės bent jau šioje direktyvoje numatytoms priemonėms,
susijusioms su deramu klientų tikrinimu ir įrašų saugojimu.

Jeigu trečiosios valstybės teisės aktai neleidžia taikyti tokių
lygiaverčių priemonių, valstybės narės reikalauja, kad susijusios
kredito ir finansų įstaigos apie tai atitinkamai informuotų
kompetentingas buveinės valstybės narės institucijas.

2.
Valstybės narės ir Komisija informuoja viena kitą apie
atvejus, kai trečiosios valstybės teisės aktai neleidžia taikyti
1 dalies pirmoje pastraipoje reikalaujamų priemonių,
o sprendimui rasti galima imtis suderintų veiksmų.

3.
Valstybės narės reikalauja, kad tais atvejais, kai trečiosios
valstybės teisės aktai neleidžia taikyti 1 dalies pirmoje pastraipoje reikalaujamų priemonių, kredito ir finansų įstaigos imtųsi
papildomų priemonių, leidžiančių veiksmingai sumažinti pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo grėsmę.

V SKYRIUS

REIKALAVIMŲ VYKDYMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

1 SKIRSNIS

Vidaus procedūros, mokymas ir atsiliepimai

34 straipsnis
1. Siekdamos užbėgti už akių ir užkirsti kelią veiksmams,
susijusiems su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma
ši direktyva, nustatytų adekvačias ir tinkamas politikas bei
procedūras, susijusias su deramu klientų tikrinimu, pranešimu,
įrašų saugojimu, vidaus kontrole, rizikos įvertinimu, rizikos
valdymu, reikalavimų vykdymo valdymu ir komunikacija.
2. Valstybės narės reikalauja, kad kredito ir finansų įstaigos,
kurioms taikoma ši direktyva, jei būtina, praneštų apie specialias politikas ir procedūras trečiosiose šalyse esantiems skyriams
arba dukterinėms įmonėms, kuriose jos turi daugumą akcijų.
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35 straipsnis

1.
Valstybės narės reikalauja, kad įstaigos ir asmenys,
kuriems taikoma ši direktyva, imtųsi tinkamų priemonių, kad
atitinkami jų darbuotojai žinotų apie šios direktyvos pagrindu
galiojančias nuostatas.

Tokios priemonės apima atitinkamų darbuotojų dalyvavimą
specialiose tęstinėse mokymo programose, kuriose jie būtų
mokomi atpažinti veiksmus, galimai susijusius su pinigų
plovimu ar teroristų finansavimu, ir jiems būtų nurodyta, kaip
elgtis tokiais atvejais

Kai fizinis asmuo, priskiriamas vienai iš 2 straipsnio 1 dalies 3
punkte išvardytų kategorijų, vykdo profesinę veiklą kaip juridinio asmens darbuotojas, šio skirsnio reikalavimai yra taikomi
tokiam juridiniam asmeniui, o ne minėtam fiziniam asmeniui.

2.
Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos ir asmenys, kuriems
taikoma ši direktyva, turėtų galimybę naudotis naujausia informacija apie pinigų plovimu ir teroristų finansavimu užsiimančių asmenų veiklą ir požymius, leidžiančius atpažinti įtartinus sandorius.

3.
Valstybės narės užtikrina, kad įmanomais atvejais būtų
laiku pateikti atsiliepimai apie pranešimų, susijusių su įtariamu
pinigų plovimu ar teroristų finansavimu, veiksmingumą ir
toliau taikytinas priemones.
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37 straipsnis

1. Valstybės narės reikalauja iš kompetentingų institucijų
bent jau veiksmingai stebėti bei imtis reikalingų priemonių, kad
įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, laikytųsi šios
direktyvos reikalavimų.
2. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos
turėtų pakankamai galių, įskaitant teisę reikalauti bet kokios
informacijos, reikalingos laikymosi stebėsenai ir vykdymo
patikrinimams, pateikimo, ir turėtų pakankamai išteklių savo
funkcijoms vykdyti.
3. Kredito ir finansų įstaigų bei lošimo namų atžvilgiu atsakingos įstaigos turi padidintus priežiūros įgaliojimus, ypač galimybę patikrinimus atlikti vietoje.
4. 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a–e papunkčiuose minimų
fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu valstybės narės gali leisti
1 dalyje nurodytas funkcijas atlikti priklausomai nuo grėsmės.
5. 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a–b papunkčiuose minimų
asmenų atžvilgiu valstybės narės gali leisti 1 dalyje nurodytas
funkcijas atlikti savireguliavimo organams, jei jie atitinka 2 dalį.

3 SKIRSNIS

Bendradarbiavimas
38 straipsnis

2 SKIRSNIS

Priežiūra

36 straipsnis

Komisija siūlo būtiną paramą, kad palengvintų koordinavimą,
taip pat ir keitimąsi informacija tarp FŽP Bendrijoje.

4 SKIRSNIS

Sankcijos
39 straipsnis

1.
Valstybės narės numato, kad, norėdami legaliai užsiimti
savo veikla, valiutos keityklos, patikos ir bendrovių paslaugų
teikėjai turi būti licencijuojami ar įregistruojami, o lošimo
namai – licencijuojami. Nepažeisdamos būsimų Bendrijos teisės
aktų, valstybės narės numato, kad, norėdami legaliai užsiimti
savo veikla, pinigų persiuntimo ar pervedimo biurai turi būti
licencijuojami arba įregistruojami.

1. Valstybės narės užtikrina, kad fiziniai ir juridiniai
asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, atsakytų už nusižengimus pagal šią direktyvą priimtiems nacionaliniams teisės
aktams. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.
Valstybės narės reikalauja, kad kompetentingos institucijos nesuteiktų licencijos 1 dalyje nurodytiems subjektams ir jų
neįregistruotų, jeigu jos nėra įsitikinusios, kad asmenys, veiksmingai vadovaujantys arba vadovausiantys tokių subjektų
veiklai, arba tikrieji tokių subjektų savininkai yra tinkami ir
padorūs asmenys.

2. Nenusižengdamos valstybių narių teisei
taikyti
baudžiamąsias sankcijas, valstybės narės pagal savo nacionalinę
teisę užtikrina, kad nesilaikant nuostatų, priimtų įgyvendinant
šią direktyvą, kredito ir finansų įstaigoms būtų galima taikyti
atitinkamas administracines priemones arba administracines
sankcijas. Valstybės narės užtikrina, kad šios priemonės ir sankcijos būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
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3.
Juridinių asmenų atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad
juos būtų galima traukti atsakomybėn bent už 1 dalyje
minimus pažeidimus, kuriuos juridinio asmens naudai padarė
bet koks asmuo, veikdamas tiek individualiai, tiek kaip juridinio
asmens organo dalis, tame juridiniame asmenyje turinti vadovaujančią poziciją, kurios pagrindas:
a) įgaliojimas atstovauti juridinį asmenį arba
b) įgaliojimas priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba
c) įgaliojimas vykdyti kontrolę juridinio asmens viduje.

L 309/31

5 dalies a ir d punktuose, kad būtų atsižvelgta į Bendrijos teisės
aktus, į ekonomikos raidą, taip pat į tarptautinių standartų
pokyčius.

4. Jei Komisija nustato, kad trečioji valstybė neatitinka
sąlygų, numatytų 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 28 straipsnio 3, 4
ar 5 dalyse, arba sąlygų, numatytų priemonėse, įdiegtose pagal
šio straipsnio 1 dalies b punktą, ar 16 straipsnio 1 dalies
b punkte, arba kad tokios trečiosios valstybės teisės aktai neleidžia taikyti priemonių, kurių reikalaujama pagal 31 straipsnio
1 dalies pirmą pastraipą, ji, laikydamasi 41 straipsnio 2 dalyje
išdėstytos procedūros, priima tai nurodantį sprendimą.

4.
Be 3 dalyje numatytų atvejų valstybės narės užtikrina, kad
juridinius asmenis būtų galima traukti atsakomybėn, jei 3 dalyje
nurodyto asmens nepakankama priežiūra arba kontrolė suteikė
galimybę to juridinio asmens pavaldžiam asmeniui įvykdyti
1 dalyje numatytą pažeidimą juridinio asmens naudai.

41 straipsnis

1. Komisijai padeda Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
prevencijos komitetas (toliau – Komitetas).
VI SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

40 straipsnis

1.
Kad būtų atsižvelgta į technikos pažangą kovos su pinigų
plovimu ar teroristų finansavimu srityje ir užtikrintas vienodas
šios direktyvos taikymas, Komisija gali 41 straipsnio 2 dalyje
numatyta tvarka imtis tokių įgyvendinimo priemonių:
a) išaiškinti 3 straipsnio 2 dalies a ir d punktuose, 6, 7, 8, 9 ir
10 dalyse pateiktų apibrėžimų techninius aspektus;
b) įdiegti techninius kriterijus, skirtus nustatyti, ar situacijos
sudaro mažą pinigų plovimo ar teroristų finansavimo
grėsmę, kaip nurodyta 11 straipsnio 2 ir 5 dalyse;

2. Kai pateikiama nuoroda į šią straipsnio dalį, yra taikomi
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į to
sprendimo 8 straipsnio nuostatas ir su sąlyga, kad pagal šią
procedūrą priimtos įgyvendinimo priemonės nepakeis esminių
šios direktyvos nuostatų.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.

Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4. Nepažeidžiant jau priimtų įgyvendinimo priemonių, šios
direktyvos nuostatų, susijusių su techninių taisyklių ir sprendimų priėmimu pagal 2 dalyje numatytą procedūrą, taikymas
sustabdomas po ketverių metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.
Komisijos pasiūlymu Europos Parlamentas ir Taryba Sutarties
251 straipsnyje numatyta tvarka gali atnaujinti susijusias
nuostatas ir tuo tikslu peržiūri jas iki ketverių metų laikotarpio
pabaigos.

c) įdiegti techninius kriterijus, skirtus nustatyti, ar situacijos
sudaro didelę pinigų plovimo ar teroristų finansavimo
grėsmę, kaip nurodyta 13 straipsnyje;
d) įdiegti techninius kriterijus, skirtus nustatyti, ar pagal
2 straipsnio 2 dalį pateisinama šios direktyvos netaikyti tam
tikriems juridiniams arba fiziniams asmenims, finansine
veikla užsiimantiems retai arba labai ribotai.
2.
Bet kuriuo atveju pirmąsias priemones 1 dalies b ir
d
punktams
įgyvendinti
Komisija
priima
iki
2006 m. birželio 15 d.

3.
Komisija 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka pritaiko
sumas, nurodytas 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto e papunktyje,
7 straipsnio b punkte, 10 straipsnio 1 dalyje bei 11 straipsnio

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

Iki 2009 m. gruodžio 15 d. ir ne rečiau kaip kas treji metai po
to Komisija privalo parengti pranešimą apie šios direktyvos
įgyvendinimą ir pateikti jį Europos Parlamentui ir Tarybai.
Į pirmąjį pranešimą Komisija įtraukia specialų tyrimą apie tai,
kaip traktuojami advokatai ir kiti nepriklausomi teisininkai.
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43 straipsnis
Iki 2010 m. gruodžio 15 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie 3 straipsnio 6 dalyje nurodytus ribinius procentinius dydžius, atkreipdama ypatingą
dėmesį į galimą naudą ir pasekmes nuo 25 % iki 20 % sumažinus 3 straipsnio 6 dalies a punkto i papunktyje, b punkto i ir
iii papunkčiuose nustatytus procentinius dydžius. Šio
pranešimo pagrindu Komisija gali pateikti pasiūlymą iš dalies
pakeisti šią direktyvą.
44 straipsnis

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą
į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.
2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
46 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Direktyva 91/308/EEB yra panaikinama.
Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią
direktyvą ir pagal Priede pateiktą koreliacijos lentelę.
45 straipsnis
1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 15 d.,
įgyvendina šią direktyvą. Paskui jos nedelsdamos pateikia Komisijai tokių priimtų teisės aktų nuostatų tekstus ir tų nuostatų
bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.
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47 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. spalio 26 d.
Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER
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PRIEDAS
KORELIACIJOS LENTELĖ

Ši direktyva

Direktyva 91/308/EEB

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio C dalis

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio C dalies pirma įtrauka

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio C dalies antra įtrauka

1 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio C dalies trečia įtrauka

1 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio C dalies ketvirta įtrauka

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio C dalies trečia pastraipa

1 straipsnio 4 dalis
1 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio C dalies antra pastraipa

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

2a straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

2a straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto a, b ir d–f papunkčiai

2a straipsnio 3–7 dalys

2 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis
2 straipsnio 2 dalis
3 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio A dalis

3 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio B dalies 1 punktas

3 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio B dalies 2 punktas

3 straipsnio 2 dalies c punktas

1 straipsnio B dalies 3 punktas

3 straipsnio 2 dalies d punktas

1 straipsnio B dalies 4 punktas

3 straipsnio 2 dalies e punktas
3 straipsnio 2 dalies f punktas

1 straipsnio B dalies antra pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio D dalis

3 straipsnio 4 dalis

1 straipsnio E dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 5 dalis

1 straipsnio E dalies antra pastraipa

3 straipsnio 5 dalies a punktas
3 straipsnio 5 dalies b punktas

1 straipsnio E dalies pirma įtrauka
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Ši direktyva

Direktyva 91/308/EEB

3 straipsnio 5 dalies c punktas

1 straipsnio E dalies antra įtrauka

3 straipsnio 5 dalies d punktas

1 straipsnio E dalies trečia įtrauka

3 straipsnio 5 dalies e punktas

1 straipsnio E dalies ketvirta įtrauka

3 straipsnio 5 dalies f punktas

1 straipsnio E dalies penkta įtrauka ir trečia pastraipa

3 straipsnio 6 dalis
3 straipsnio 7 dalis
3 straipsnio 8 dalis
3 straipsnio 9 dalis
3 straipsnio 10 dalis
4 straipsnis

12 straipsnis

5 straipsnis

15 straipsnis

6 straipsnis
7 straipsnio a punktas

3 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio b punktas

3 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio c punktas

3 straipsnio 8 dalis

7 straipsnio d punktas

3 straipsnio 7 dalis

8 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalies b–d punktai
8 straipsnio 2 dalis
9 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2–6 dalys
10 straipsnis

3 straipsnio 5 ir 6 dalys

11 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 9 dalis

11 straipsnio 2 dalis
11 straipsnio 3 ir 4 dalys
11 straipsnio 5 dalies a punktas

3 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 5 dalies b punktas

3 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 5 dalies c punktas

3 straipsnio 4 dalis

11 straipsnio 5 dalies d punktas
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Ši direktyva

Direktyva 91/308/EEB

12 straipsnis
13 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 10 ir 11 dalys

13 straipsnio 3–5 dalys
13 straipsnio 6 dalis

5 straipsnis

14 straipsnis
15 straipsnis
16 straipsnis
17 straipsnis
18 straipsnis
19 straipsnis
20 straipsnis

5 straipsnis

21 straipsnis
22 straipsnis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

23 straipsnis

6 straipsnio 3 dalis

24 straipsnis

7 straipsnis

25 straipsnis

10 straipsnis

26 straipsnis

9 straipsnis

27 straipsnis
28 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

28 straipsnio 2–7 dalys
29 straipsnis
30 straipsnio a dalis

4 straipsnio pirma įtrauka

30 straipsnio b dalis

4 straipsnio antra įtrauka

31 straipsnis
32 straipsnis
33 straipsnis
34 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 1 dalies a punktas

34 straipsnio 2 dalis
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 1 dalies b punkto pirmas sakinys

35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 1 dalies b punkto antras sakinys

35 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Ši direktyva

Direktyva 91/308/EEB

35 straipsnio 2 dalis
35 straipsnio 3 dalis
36 straipsnis
37 straipsnis
38 straipsnis
39 straipsnio 1 dalis

14 straipsnis

39 straipsnio 2–4 dalys
40 straipsnis
41 straipsnis
42 straipsnis

17 straipsnis

43 straipsnis
44 straipsnis
45 straipsnis

16 straipsnis

46 straipsnis

16 straipsnis
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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/66/EB
2005 m. spalio 26 d.
dėl priekinės apsaugos sistemų naudojimo motorinėse transporto priemonėse ir iš dalies keičianti
Tarybos direktyvą 70/156/EEB
EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

(4)

Šių reikalavimų reikia paisyti atsižvelgiant į pėsčiųjų ir
kitų pažeidžiamų eismo dalyvių saugumą ir
į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2003/102/EB dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų
eismo dalyvių apsaugos prieš ir susidūrus su motorine
transporto priemone (4). Ši direktyva turėtų būti
peržiūrėta atsižvelgiant į tolesnius tyrimus ir patirtį, įgytą
per pirmuosius ketverius jos taikymo metus.

(5)

Ši direktyva yra viena iš Direktyva 70/156/EEB nustatytos EB tipo patvirtinimo procedūros sistemos atskirųjų
direktyvų.

(6)

Komisija turėtų stebėti šios direktyvos poveikį ir apie tai
informuoti Europos Parlamentą bei Tarybą. Nusprendus,
kad reikia toliau gerinti pėsčiųjų saugumą, Komisija,
atsižvelgdama į technikos pažangą, turėtų pateikti
pasiūlymų iš dalies keisti šią direktyvą.

(7)

Tačiau pripažįstama, kad tam tikroms transporto priemonėms, kurios įeina į šios Direktyvos taikymo sritį ir
kuriose gali būti įrengtos priekinės apsaugos sistemos,
Direktyva 2003/102/EB nebus taikoma. Yra manoma,
kad šios Direktyvos viršutinės kojų dalies testo reikalavimai tokiose transporto priemonėse gali būti techniškai
negalimi. Siekiant palengvinti pėsčiųjų saugumo
didinimą galvos traumų atžvilgiu, gali būti būtina numatyti alternatyvius viršutinės kojų dalies testo reikalavimus, taikytinus tik toms transporto priemonėms, kartu
užtikrinant, kad bet kokios priekinės apsaugos sistemos
įrengimas nepadidins pėsčiųjų ar kitų pažeidžiamų eismo
dalyvių kojų traumų rizikos.

(8)

Priemonės, kurios reikalingos įgyvendinti šią direktyvą ir
pritaikyti ją prie mokslo ir technikos pažangos, turėtų
būti priimtos pagal 1999 birželio 28 d. Tarybos
sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
95 straipsnį,
atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),
laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

(2)

(3)

Papildomos priekinės motorinių transporto priemonių
apsaugos sistemos vis daugiau naudojamos pastaraisiais
metais. Kai kurios apsaugos sistemos kelia pavojų
pėsčiųjų saugumui ir kitiems eismo dalyviams
susidūrimo metu. Todėl reikia imtis priemonių siekiant
apsaugoti visuomenę nuo tokio pavojaus.

Priekinės apsaugos sistemos gali būti įrengtos transporto
priemonėje arba tiekiamos kaip atskiros techninės
detalės. Siekiant, kad valstybėse narėse nebūtų patvirtinti
skirtingi reikalavimai ir norint užtikrinti, kad tinkamai
veiktų vidaus rinka, turėtų būti suderinti motorinių
transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai visų priekinės apsaugos sistemų, kurios gali būti
įrengtos transporto priemonėse, atžvilgiu. Dėl tų pačių
priežasčių būtina suderinti priekinės apsaugos sistemų,
kaip atskirų techninių detalių, techninius reikalavimus
vadovaujantis 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva
Nr. 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų
tipo patvirtinimą, suderinimo (3).

Būtina kontroliuoti priekinės apsaugos sistemų
naudojimą ir nustatyti bandymo, konstrukcijos ir įrengimo reikalavimus, kurie būtų taikomi visoms transporto
priemonėse įrengtoms arba kaip atskiros techninės
detalės į rinką teikiamoms priekinės apsaugos sistemoms. Bandymais turėtų būti tikrinama, kad priekinės
apsaugos sistemos būtų sukonstruotos taip, jog padidėtų
pėsčiųjų saugumas ir sumažėtų sužalojimų skaičius.

(1) OL C 112, 2004 4 30, p. 18.
(2) 2005 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. spalio 11 d. Tarybos
sprendimas.
(3) OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2005/49/EB (OL L 194, 2005 7 26,
p. 12).

(4) OL L 321, 2003 12 6, p. 15.
(5) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
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Kadangi šios direktyvos tikslo – skatinti pėsčiųjų ir kitų
lengvai pažeidžiamų eismo dalyvių saugumą nustatant
techninius motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimus priekinės apsaugos sistemoms – valstybės narės negali deramai pasiekti veikdamos atskirai, ir
kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu,
laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia
direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui
pasiekti.

2005 11 25
3 straipsnis
Tipo patvirtinimo nuostatos

1. Nuo 2006 m. rugpjūčio 25 d. naujo tipo transporto priemonės, kurioje įrengta priekinės apsaugos sistema, atitinkanti
I ir II prieduose nustatytus reikalavimus, atžvilgiu valstybės
narės dėl priežasčių, susijusių su priekinės apsaugos sistemomis:
a) neatsisako suteikti EB arba nacionalinį tipo patvirtinimą;

(10)

(11)

Ši direktyva yra Europos kelių saugumo veiksmų plano
dalis ir gali būti papildoma nacionalinėmis priemonėmis,
kuriomis, prieš jai įsigaliojant, būtų siekiama uždrausti ar
apriboti jau rinkoje esančių priekinės apsaugos sistemų
naudojimą.
Todėl Direktyva 70/156/EEB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeista,

b) nedraudžia registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti.
2. Nuo 2006 m. rugpjūčio 25 d. naujo tipo priekinės
apsaugos sistemos, kuri tiekiama kaip atskira techninė detalė ir
kuri atitinka I ir II priedų reikalavimus, atžvilgiu valstybės
narės:
a) neatsisako suteikti EB arba nacionalinį tipo patvirtinimą;
b) nedraudžia parduoti arba pradėti naudoti.
3. Nuo 2006 m. lapkričio 25 d. dėl transporto priemonės,
kurioje įrengta priekinės apsaugos sistema, naujo tipo arba
priekinės apsaugos sistemos, tiekiamos kaip atskira techninė
detalė, naujo tipo, kuris neatitinka I ir II priedų reikalavimų,
valstybės narės atsisako suteikti EB ar nacionalinį tipo patvirtinimą.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1straipsnis
Dalykas
Šia direktyva siekiama pasyviomis priemonėmis padidinti
pėsčiųjų ir transporto priemonių saugumą. Joje nustatomi techniniai motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai transporto priemonėje įrengtoms arba kaip atskiros
techninės detalės tiekiamoms priekinės apsaugos sistemoms.

2 straipsnis

4. Nuo 2007 m. gegužės 25 d. transporto priemonių, kurios
neatitinka I ir II priedų reikalavimų, atžvilgiu valstybės narės
dėl priežasčių, susijusių su priekinės apsaugos sistema:
a) atitikties liudijimus naujoms transporto priemonėms pagal
Direktyvą 70/156/EEB laiko negaliojančiais taikant tos direktyvos 7 straipsnio 1 dalį;
b) draudžia registruoti, parduoti ir pradėti eksploatuoti naujas
transporto priemones, kurioms nesuteikti atitikties liudijimai
pagal Direktyvą 70/156/EEB.
5. Nuo 2007 m. gegužės 25 d. I ir II priedų reikalavimai dėl
priekinės apsaugos sistemų, kurios tiekiamos kaip atskiros techninės detalės, taikomi Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio
2 dalies atžvilgiu.

Apibrėžimai
Šioje Direktyvoje vartojami šie sąvokų apibrėžimai ir I priedo
1 dalies sąvokų apibrėžimai:

4 straipsnis
Įgyvendinimo priemonės ir pakeitimai

1) „transporto priemonė“ – tai visos Direktyvoje 70/156/EEB ir
jos II priede apibrėžtos M1 kategorijos transporto priemonės, kurių bendra leidžiama masė neviršija 3,5 tonos ir
visos Direktyvoje 70/156/EEB ir jos II priede apibrėžtos N1
kategorijos motorinės transporto priemonės;
2) „atskira techninė detalė“ – tai bet kuri Direktyvos
70/156/EEB 2 straipsnyje apibūdinta atskira techninė detalė,
skirta įmontuoti ar naudoti vieno ar kelių tipų motorinėse
transporto priemonėse.

1. Komisija,
laikydamasi
Direktyvos
70/156/EEB
13 straipsnio 3 dalyje nurodytos tvarkos, patvirtina išsamius
I priedo 3 dalyje pateiktų bandymų nuostatų techninius reikalavimus.
2. Pakeitimus, kurie būtini pritaikant šią direktyvą, priima
Komisija, laikydamasi Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnio
3 dalyje nurodytos procedūros.
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5 straipsnis
Peržiūrėjimas
Ne vėliau kaip iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. Komisija, atsižvelgdama į techninę pažangą ir patirtį, peržiūri šios Direktyvos
technines nuostatas, ir ypač sąlygas dėl reikalavimo atlikti viršutinės manekeno kojų dalies smūgio į priekinės apsaugos sistemą
bandymą, įtraukti suaugusiojo galvos smūgio į priekinės
apsaugos sistemą bandymą bei vaiko galvos smūgio į priekinės
apsaugos sistemą bandymo sąlygas. Šios peržiūros rezultatai
bus pateikiami Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui ir
Tarybai.

L 309/39

2. Valstybės narės pateikia Komisijai pagrindinių šios direktyvos taikymo srityje priimamų nacionalinės teisės nuostatų
tekstus.
8 straipsnis
Atskiros techninės detalės
Ši direktyva neįtakoja valstybių narių kompetencijos drausti ar
riboti priekinės apsaugos sistemų naudojimo, pateiktų į rinką
kaip atskiros techninės detalės prieš įsigaliojant šiai Direktyvai.

Jeigu pagal peržiūros rezultatus nustatoma, jog reikalinga
patikslinti šios direktyvos technines nuostatas, toks patikslinimas atliekamas pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnio
3 dalyje nustatytą procedūrą.
6 straipsnis

9 straipsnis
Įsigaliojimas
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Direktyvos 70/156/EEB pakeitimai
Direktyvos 70/156/EEB I, III, IV ir XI priedai iš dalies keičiami
pagal šios direktyvos III priedą.

10 straipsnis
Adresatai

7 straipsnis
Perkėlimas
1.
Ne vėliau kaip iki 2006 m. rugpjūčio 25 d. valstybės
narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie
įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsiant apie tai praneša Komisijai.
Jos taiko šias nuostatas nuo 2006 m. rugpjūčio 25 d.
Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą
į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Šis direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2005 m. spalio 26 d.
Europos Parlamento vardu

Tarybos vardu

Pirmininkas

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

D. ALEXANDER
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PRIEDŲ SĄRAŠAS
I PRIEDAS

Techninės nuostatos

II PRIEDAS

Administracinės nuostatos dėl tipo patvirtinimo:

III PRIEDAS

1 priedėlis:

Informacinis dokumentas (transporto priemonė)

2 priedėlis:

Informacinis dokumentas (atskiros techninės detalės)

3 priedėlis:

EB tipo patvirtinimo liudijimas (transporto priemonė)

4 priedėlis:

EB tipo patvirtinimo liudijimas (atskiros techninės detalės)

5 priedėlis:

EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

Direktyvos 70/156/EEB pakeitimai
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I PRIEDAS
TECHNINĖS NUOSTATOS
1.

APIBRĖŽIMAI
Šioje direktyvoje vartojami šie sąvokų apibrėžimai:

1.1.

„Transporto priemonės tipas“ – tai motorinės transporto priemonės kategorija, kuri į priekį nuo priekinių statramsčių nesiskiria tokiais esminiais aspektais:
a) struktūra,
b) pagrindiniais išmatavimais,
c) išorinių transporto priemonių paviršių medžiagomis,
d) komponentų išdėstymu (viduje ar išorėje),
e) priekinės apsaugos sistemos tvirtinimo būdu,
jei jos turi poveikį šioje direktyvoje nurodytų smūgių bandymų rezultatų pagrįstumui.
Siekiant priekinės apsaugos sistemos kaip atskiros techninės detalės tipo patvirtinimo, bet kokią nuorodą
į transporto priemonę galima laikyti kaip nurodančią į rėmą, prie kurio sistema pritvirtinama bandymams ir
kuris turi reikšti konkretaus transporto priemonės tipo, kurio sistemai reikia suteikti tipo patvirtinimą, priekinės dalies išorinius matmenis.

1.2.

„Įprasta važiavimo padėtis“ – tai eksploatuoti parengtos transporto priemonės padėtis ant žemės, padangas
pripūtus iki rekomenduojamo slėgio, priekinius ratus nustačius važiuoti tiesiai į priekį, maksimaliai užpildytoms visoms skysčių, kurie reikalingi transporto priemonės darbui, talpoms, su visa standartine įranga, kurią
sumontavo transporto priemonės gamintojas, 75 kg svoriu ant vairuotojo sėdynės bei 75 kg svoriu ant priekinės keleivio sėdynės ir su pakaba, kuri numatyta važiuoti 40 km/h ar 35 km/h greičiu įprastomis sąlygomis,
nurodytomis gamintojo (ypač transporto priemonėms, turinčioms aktyviąją pakabą ar automatinio lygiavimo
įtaisą).

1.3.

„Išorinis paviršius“ – tai transporto priemonės išorinė pusė už priekinių statramsčių, apimanti variklio dangtį,
sparnus, apšvietimo ir šviesos signalinius įtaisus bei matomas sutvirtinimo dalis.

1.4.

„Kreivės spindulys“ – tai apskritimo, artimiausio nagrinėjamos detalės formos kreivei, lanko spindulys.

1.5.

„Tolimiausias išorinis kraštas“ transporto priemonės šonų atžvilgiu – tai plokštuma, lygiagreti su vidurine išilgine transporto priemonės plokštuma, sutampanti su tolimiausiu išoriniu transporto priemonės kraštu,
o priekio ir galo atžvilgiu – statmena skersinė transporto priemonės plokštuma, sutampanti su jos priekiniu ir
galiniu kraštais, neatsižvelgiant į šias projekcijas:
a) padangų, jų sąlyčio su žeme taške, ir ventilius padangų slėgio matuokliui prijungti,
b) įtaisų, tvirtinamų prie ratų ir apsaugančių nuo slydimo,
c) galinio vaizdo veidrodžių,
d) šoninių posūkio rodyklės žibintų, galinio kontūro gabaritinių žibintų, priekinių ir galinių gabaritinių
(šoninių) žibintų ir stovėjimo šviesos žibintų,
e) priekio ir galo atžvilgiu – ant buferių įmontuotų dalių, buksyravimo įtaisų ir išmetamųjų vamzdžių.

1.6.

„Buferis“ – tai priekinė, apatinė, išorinė patvirtinto transporto priemonės tipo konstrukcija. Į ją įeiną visos
transporto priemonės dalys, skirtos apsaugoti transporto priemonę, įvykus priekiniam susidūrimui su kita
transporto priemone važiuojant nedideliu greičiu, ir jos priedai, pvz., tvirtinami registracijos numeriai.
Į konstrukciją neįeina ta įranga, kuri sumontuota į transporto priemonę po tipo patvirtinimo suteikimo bei
skirta suteikti jai papildomą priekinę apsaugą.

1.7.

„Priekinės apsaugos sistema“ – tai atskira konstrukcija ar konstrukcijos, pvz., metalinis lankas ar papildomas
buferis, skirtas apsaugoti išorinį transporto priemonės paviršių, esantį virš ir (arba) žemiau gamintojo įmontuoto buferio, transporto priemonei susidūrus su kokiu nors objektu. Šis apibrėžimas netaikomas konstrukcijoms, kurių didžiausia masė nesiekia 0,5 kg ir kurios skirtos apsaugoti tik žibintus.
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1.8.

„Variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linija“ – tai geometrinė sąlyčio taškų tarp 1 000 mm tiesės ir priekinio variklio dangčio paviršiaus trajektorija, kai tiesė, laikoma lygiagrečiai vertikaliai išilginei transporto priemonės plokštumai ir palenkta atgal 50o bei žemesniuoju galu esanti 600 mm virš žemės, yra vedama skersai,
jai liečiant variklio dangčio priekinį kraštą. Transporto priemonėms, kurių variklio dangčio viršutinis paviršius
palenktas 50o kampu taip, kad tiesė ne vieną, o daug kartų arba visada su juo liečiasi, atskaitos linija nustatoma taikant tiesę, pasvirusią atgal 40o kampu. Transporto priemonėms, kurių forma yra tokia, kad
pirmiausia liečiasi apatinis tiesės galas, šis taškas yra variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linija šioje
horizontalioje padėtyje. Transporto priemonėms, kurių forma yra tokia, kad pirmiausia liečiasi viršutinis tiesės
galas, 1 000 mm padengimo zonos geometrinė trajektorija, nustatyta 1.13 punkte, bus laikoma variklio
dangčio priekinio krašto atskaitos linija šioje horizontalioje padėtyje. Viršutinis buferio kraštas šioje direktyvoje taip pat laikomas variklio dangčio priekiniu kraštu, jei šios procedūros metu jį liečia tiesė.

1.9.

„Viršutinė priekinės apsaugos sistemos atskaitos linija“ – tai viršutinė svarbiems pėsčiojo kontakto su priekinės
apsaugos sistemos arba transporto priemonės taškais riba. Tai geometrinė aukščiausių kontakto taškų trajektorija tarp 700 mm ilgio tiesės ir transporto priemonės priekinės apsaugos sistemos (priklausomai nuo to, su
kuo turimas kontaktas), kai tiesė, laikoma lygiagrečiai vertikaliai išilginei transporto priemonės plokštumai ir
palenkta atgal 20o kampu, eina skersai transporto priemonės priekio, išlaikant kontaktą su žeme ir priekinės
apsaugos sistemos paviršiumi arba transporto priemone.

1.10.

„Apatinė priekinės apsaugos sistemos atskaitos linija“ – tai apatinė svarbiems pėsčiojo kontakto su priekinės
apsaugos sistemos arba transporto priemonės taškais riba. Tai geometrinė žemiausių kontakto taškų trajektorija tarp 700 mm tiesės ir priekinės apsaugos sistemos, kai tiesė, laikoma lygiagrečiai vertikaliai išilginei transporto priemonės plokštumai ir palenkta į priekį 25o kampu, eina skersai transporto priemonės priekio, išlaikant kontaktą su žeme ir priekinės apsaugos sistemos paviršiumi arba transporto priemone.

1.11.

„Viršutinis priekinės apsaugos sistemos aukštis“ – tai vertikalus atstumas tarp žemės ir viršutinės priekinės
apsaugos sistemos atskaitos linijos, apibrėžtos 1.9 punkte, kai transporto priemonė yra įprastoje važiavimo
padėtyje.

1.12.

„Žemutinis priekinės apsaugos sistemos aukštis“ – tai vertikalus atstumas tarp žemės ir apatinės priekinės
apsaugos sistemos atskaitos linijos, apibrėžtos 1.10 punkte, kai transporto priemonė yra įprastoje važiavimo
padėtyje.

1.13.

„1 000 mm padengimo zona“ – tai geometrinė 1 000 mm ilgio lanksčios juostelės vieno galo trajektorija ant
variklio dangčio paviršiaus, kai ji yra vertikalioje plokštumoje, paralelioje automobilio ašiai, ir skersai kerta
variklio dangčio buferio priekį bei priekinės apsaugos sistemą. Matavimo metu juostelė laikoma įtempta, vieną
galą laikant prie žemės, vertikaliai prieš buferio priekį, kitą galą laikant ant viršutinio variklio dangčio paviršiaus. Transporto priemonė yra įprastoje važiavimo padėtyje.

1.14.

„Priekinės apsaugos sistemos priekinio krašto atskaitos linija“ – tai geometrinė kontakto taškų trajektorija tarp
1 000 mm tiesės ir priekinės apsaugos sistemos priekinio paviršiaus, kai tiesė, laikoma lygiagrečiai vertikaliai
išilginei transporto priemonės plokštumai ir palenkta atgal 50o kampu, eina skersai transporto priemonės
priekio, išlaikant kontaktą su priekinės apsaugos sistemos priekiniu kraštu. Transporto priemonėms, kurių
priekinės apsaugos sistemos viršus palinkęs 50o, o tiesė liečiasi nuolat arba keliose, o ne vienoje vietoje,
atskaitos linija nustatoma taikant tiesę, pasvirusią atgal 40o kampu.

1.15.

„Galvos apsaugos kriterijus (GAK)“ apskaičiuojamas pagal šią išraišką:

kur „a“ reiškia galvos gravitacijos centro pagreitį (m/s, kuris yra „g“ kartotinis, nustatytas laiko atžvilgiu ir
perfiltruotas per 1 000 Hz dažnio klasės kanalą; t1 ir t2 yra dvi laiko vertės, nustatančios atitinkamo matavimo
laikotarpio pradžią ir pabaigą, kurio metu GAK yra didžiausias tarp pirmos ir paskutinės kontakto akimirkos.
Į GAK vertes, kurių laiko intervalas (t1 – t2) yra didesnis negu 15 ms, skaičiuojant didžiausią vertę neatsižvelgiama.
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2.

KONSTRUKCIJOS IR ĮRENGIMO NUOSTATOS

2.1.

Priekinės apsaugos sistemos
Šie reikalavimai taikomi tiek priekinės apsaugos sistemoms, kurios yra įrengtos naujose transporto priemonėse, tiek ir priekinės apsaugos sistemoms, kurios yra atskiros techninės detalės, skirtos konkrečioms transporto priemonėms.
Tačiau, sutinkant kompetentingai patvirtinimo institucijai, 3 dalyje esantys reikalavimai gali būti laikomi
visiškai ar iš dalies įvykdyti atlikus bet kokį kitą lygiavertį priekinės apsaugos sistemos testą, pagal kitą tipo
patvirtinimo direktyvą.

2.1.1.

Priekinės apsaugos sistemos sudėtinės dalys suprojektuojamos taip, kad visų kietų paviršių, kurie gali turėti
kontaktą su 100 mm sritimi, minimalus išlinkimo spindulys būtų 5 mm.

2.1.2.

Priekinės apsaugos sistemos bendra masė, kartu su visomis gembėmis ir pritvirtinimais, neviršija 1,2 proc.
transporto priemonės, kuriai ji sukurta, masės, t. y. ne daugiau kaip 18 kg.

2.1.3.

Priekinės apsaugos sistema ant transporto priemonės bet kuriame taške turi būti įrengta ne aukščiau kaip 50
mm nuo variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linijos, kaip nustatyta 1.8. punkte, matuojant per transporto priemonės vertikalią išilginę plokštumą per tą tašką.

2.1.4.

Priekinės apsaugos sistemos neturi būti platesnės už transporto priemonę, kurioje ji įrengta. Jei bendras priekinės apsaugos sistemos plotis sudaro daugiau kaip 75 proc. transporto priemonės pločio, sistemos galai
išlenkiami išorinio paviršiaus link tam, kad būtų sumažintas susidūrimo pavojus. Ši sąlyga laikoma patenkinta,
jei priekinės apsaugos sistema yra išlenkta, įrengta kėbule arba sistemos galas yra palenktas taip, kad nesiliestų
su 100 mm sritimi, o tarpas tarp sistemos galo ir kėbulo nebūtų didesnis kaip 20 mm.

2.1.5.

Laikantis 2.1.4. punkto, tarpas, esantis tarp priekinės apsaugos sistemos sudėtinių dalių ir po jomis esančiu
išoriniu paviršiumi, neviršija 80 mm. Tai netaikoma kėbulo bendrojo kontūro angoms (pavyzdžiui, angoms
grotelėse, oro įtraukimui, ir t. t.).

2.1.6.

Siekiant išlaikyti transporto priemonės buferio privalumus, išilginis atstumas bet kurioje horizontalioje transporto priemonės padėtyje nuo labiausiai nutolusios buferio dalies iki labiausiai nutolusios priekinės sistemos
dalies neviršija 50 mm.

2.1.7.

Dėl priekinės apsaugos sistemos negali labai sumažėti buferio veiksmingumas. Šis reikalavimas laikomas
patenkintu, jei buferį dengia ne daugiau kaip dvi vertikalios priekinės apsaugos sistemos dalys ir nedengia nei
viena horizontali dalis.

2.1.8.

Priekinės apsaugos sistema neturi būti palinkusi į priekį nuo vertikalios padėties. Kaip numatyta 1.8. punkte,
priekinės apsaugos sistemos viršutinės dalys negali būti išsikišusios aukštyn arba atgal (priekinio stiklo link)
daugiau kaip 50 mm nuo transporto priemonės variklio dangčio priekinio krašto atskaitos linijos, nuėmus
priekinės apsaugos sistemą. Kiekvienas matavimas atliekamas vertikalioje išilginėje transporto priemonės
plokštumoje per tą tašką.

2.1.9.

Įrengiant priekinės apsaugos sistemą neturi būti pažeistos kitos transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimus nustatančios direktyvos.

2.2.

Priekinės apsaugos sistemos, kurios yra atskiros techninės detalės, negali būti platinamos, teikiamos į rinką
arba parduodamos, jei prie jų nepridedamas transporto priemonių tipų, kuriems suteiktas priekinės apsaugos
sistemos tipo patvirtinimas, sąrašas ir aiškios surinkimo instrukcijos. Surinkimo instrukcijose turi būti
pateiktos konkrečios montavimo instrukcijos, įskaitant tvirtinimo būdus, skirtos transporto priemonėms,
kuriems detalė yra patvirtinta ir pagal kurias būtų galima patvirtintas detales sumontuoti transporto priemonėje, kaip nurodyta atitinkamose 2.1. punkto nuostatose.

3.

BANDYMŲ NUOSTATOS

3.1.

Kad būtų leidžiama naudoti priekinės apsaugos sistemas, būtini teigiami šių jų bandymų rezultatai:
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3.1.1.

Apatinės kojų dalies modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą. Šis bandymas atliekamas 40 km/h smūgio
greičiu. Didžiausias dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi viršyti 21,0o, didžiausias dinaminis kelio šlyties
poslinkis neturi viršyti 6,0 mm, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdos dalies galu, neturi viršyti 200
g.

3.1.1.1.

Tačiau kai priekinės apsaugos sistemos patvirtinamos kaip atskiros techninės detalės, naudotinos tik konkrečiose transporto priemonėse, kurių bendra leistina masė neviršija 2,5 tonų ir kurių tipas buvo patvirtintas
prieš 2005 m. spalio 1 d., arba transporto priemonėse, kurių bendra leistina masė viršija 2,5 tonos, 3.1.1.
punkto nuostatos gali būti pakeistos 3.1.1.1.1. arba 3.1.1.1.2. punktų nuostatomis.

3.1.1.1.1. Šis bandymas atliekamas 40 km/h smūgio greičiu. Didžiausias dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi
viršyti 26,0o, o didžiausias dinaminis kelio šlyties poslinkis neturi viršyti 7,5 mm, o pagreitis, matuojamas ties
viršutiniu blauzdos dalies galu, neturi viršyti 250 g.
3.1.1.1.2. Bandymai su priekinės apsaugos sistemą turinčia ir jos neturinčia transporto priemone atliekami 40 km/
h smūgio greičiu. Abu bandymai atliekami tokiose pačiose vietose, dėl kurių susitariama su atitinkama už
bandymus atsakinga institucija. Užfiksuojami didžiausio dinaminio kelio sulinkimo kampo, didžiausio dinaminio kelio šlyties poslinkio ir pagreičio, matuojamo ties viršutiniu blauzdos dalies galu, dydžiai. Kiekvienu
atveju transporto priemonės su priekinės apsaugos sistema užfiksuotas dydis neturi viršyti 90 proc. dydžio,
užfiksuoto transporto priemonėje be priekinės apsaugos sistemos.
3.1.1.2.

Jei žemutinis priekinės apsaugos sistemos aukštis viršija 500 mm, šį bandymą reikia pakeisti viršutinės kojų
dalies modelio smūgio į priekinės apsaugos sistemą bandymu, kaip nustatyta 3.1.2. punkte.

3.1.2.

Viršutinės kojų dalies modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą. Šis bandymas atliekamas smūgiuojant 40
km/h greičiu. Momentinė smūgio jėgų suma laiko atžvilgiu neturi viršyti 7,5 kN, o manekeno lenkimo
momentas neviršija 510 Nm.
Viršutinės kojų dalies modelio smūgio į priekinės apsaugos sistemą bandymas atliekamas jei priekinės
apsaugos sistemos žemutinis aukštis bandymo pozicijoje viršija 500 mm.

3.1.2.1.

Tačiau kai priekinės apsaugos sistemos patvirtinamos kaip atskiros techninės detalės, naudotinos tik konkrečiose transporto priemonėse, kurių bendra leistina masė neviršija 2,5 tonų ir kurių tipas buvo patvirtintas
prieš 2005 m. spalio 1 d., arba transporto priemonėse, kurių bendra leistina masė viršija 2,5 tonos, 3.1.2
punkto nuostatos gali būti pakeistos 3.1.2.1.1 arba 3.1.2.1.2 punktų nuostatomis.

3.1.2.1.1. Šis bandymas atliekamas 40 km/h smūgio greičiu. Momentinė smūgio jėgų suma laiko atžvilgiu neturi viršyti
9,4 kN, o manekeno lenkimo momentas neturi viršyti 640 Nm.
3.1.2.1.2. Bandymai su priekinės apsaugos sistemą turinčia ir jos neturinčia transporto priemone atliekami 40 km/
h smūgio greičiu. Abu bandymai atliekami tokiose pačiose vietose, dėl kurių susitariama su atitinkama už
bandymus atsakinga institucija. Užfiksuojami momentinės smūgio jėgų sumos ir manekeno lenkimo
momento dydžiai. Kiekvienu atveju transporto priemonės su priekinės apsaugos sistema užfiksuotas dydis
neturi viršyti 90 proc. dydžio, užfiksuoto transporto priemonėje be priekinės apsaugos sistemos.
3.1.2.2.

Jei žemutinis priekinės apsaugos sistemos aukštis yra mažesnis negu 500 mm, bandymo atlikti nereikia.

3.1.3.

Viršutinės kojų dalies modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemos priekinį kraštą. Šis bandymas atliekamas
smūgiuojant 40 km/h greičiu. Momentinė smūgio jėgų suma į manekeno viršų ir apačią laiko atžvilgiu
neturėtų viršyti galimo rodiklio – 5,0 kN, o manekeno lenkimo momentas neturėtų viršyti galimo rodiklio –
300 Nm. Abu rezultatai fiksuojami tik stebėsenos tikslu.

3.1.4.

Vaiko ir (arba) smulkaus suaugusiojo galvos modelio smūgis į priekinės apsaugos sistemą. Šis bandymas atliekamas smūgiuojant 35 km/h greičiu į 3,5 kg vaiko ir (arba) smulkaus suaugusiojo manekeno galvą. Galvos
apsaugos kriterijus (GAK), apskaičiuojamas pagal akselerometro užfiksuotą laiką remiantis 1.15 punktu, visais
atvejais neturi viršyti 1 000.
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II PRIEDAS
TIPO PATVIRTINIMO ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS
1.

EB TIPO PATVIRTINIMO PARAIŠKA

1.1.

Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo paraiška priekinės apsaugos sistemos atžvilgiu.

1.1.1. Pagal Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 1 dalį reikalaujamo informacinio dokumento pavyzdys pateikiamas 1
priedėlyje.
1.1.2. Transporto priemonė, atitinkanti transporto priemonės tipą su įrengta priekinės apsaugos sistema, kuriai reikalingas patvirtinimas, siunčiama į atitinkamą techninę tarnybą, atsakingą už tipo patvirtinimą. Techninei tarnybai
pareikalavus pateikiamos konkrečios sudėtinės dalys arba naudotų medžiagų pavyzdžiai.
1.2.

Priekinės apsaugos sistemos kaip atskiros techninės detalės EB tipui patvirtinimo paraiška.

1.2.1. Pagal Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalį reikalaujamo informacinio dokumento pavyzdys pateikiamas 2
priedėlyje.
1.2.2. Vienas priekinės apsaugos sistemos tipo, kuriam reikalingas patvirtinimas, pavyzdys turi būti pateikiamas už tipo
patvirtinimo bandymus atsakingai techninei tarnybai. Jei tarnyba mano, kad būtina, ji gali pareikalauti kitų pavyzdžių. Pavyzdžiai pažymimi aiškiu ir neištrinamu pareiškėjo prekiniu ženklu arba ženklu ir tipo nuoroda. Vėliau
numatomas privalomas EB tipo patvirtinimo ženklinimas.
2.

EB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

2.1.

Pagal Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalį ir, jei taikoma, pagal 4 straipsnio 4 dalį EB tipo patvirtinimo
liudijimų pavyzdžiai pateikiami:
a) 3 priedėlyje – dėl 1.1. punkte nurodytų paraiškų;
b) 4 priedėlyje – dėl 1.2. punkte nurodytų paraiškų.

3.

EB TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLAS

3.1.

Kiekviena priekinės apsaugos sistema, atitinkanti pagal šią direktyvą patvirtintą tipą, žymima EB tipo patvirtinimo
ženklu.

3.2.

Šį ženklą sudaro:

3.2.1. Stačiakampyje įrašyta raidė „e“ ir skiriamasis skaičius arba valstybės narės, kuri suteikė tipo patvirtinimą, kodinis
ženklas:
1

Vokietija

2

Prancūzija

3

Italija

4

Nyderlandai

5

Švedija

6

Belgija

9

Ispanija

11 Jungtinė Karalystė
12 Austrija
13 Liuksemburgas
17 Suomija
18 Danija
21 Portugalija
23 Graikija
IRL Airija
49 Kipras
8

Čekijos Respublika

29 Estija
7

Vengrija

32 Latvija
36 Lietuva
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50 Malta
20 Lenkija
27 Slovakijos Respublika
26 Slovėnija
3.2.2. Šalia stačiakampio „pagrindinio patvirtinimo numerio“, esančio tipo patvirtinimo numerio, nurodyto Direktyvos 70/156/EEB VII priede, 4 skirsnyje, prieš kurį eina du skaičiai, nurodantys naujausio svarbaus techninio šios
direktyvos pakeitimo eilės numerį tą dieną, kai buvo suteiktas EB tipo patvirtinimas. Šioje direktyvoje eilės
numeris yra 01.
Žvaigždute pažymėtas eilės numeris reiškia, kad priekinės apsaugos sistema buvo patvirtina pagal I priedo 3.1.1.1
ar 3.1.2.1 punkte numatytą sąlygą kojų modelio smūginiam bandymui. Jei tvirtinanti institucija neleidžia naudotis
šia sąlyga, žvaigždutė pakeičiama tarpu.
3.3.

EB tipo patvirtinimo ženklas tvirtinamas prie priekinės apsaugos sistemos tokiu būdu, kad jo nebūtų galima
nutrinti ir kad jis būtų aiškiai matomas ir tuomet, kai sistema tvirtinama prie transporto priemonės.

3.4.

EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pateikiamas 5 priedėlyje.
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1 priedėlis
INFORMACINIS DOKUMENTAS Nr. (…)
pagal Tarybos direktyvos 70/156/EEB I priedą dėl transporto priemonių EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į
priekinės apsaugos sistemas
Toliau nurodyta informacija, jei tinkama, turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir prie jos turi būti pridėtas turinys. Visi
brėžiniai turi būti pateikti atitinkamo mastelio ir pakankamai išsamūs, nubraižyti A4 formato lapuose arba A4 formato
bylose. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.
Jei sistemose, sudėtinėse dalyse arba atskirose techninėse detalėse panaudotos specialios medžiagos, turi būti pateikta
informacija apie jų eksploatacines savybes.
0.

BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1.

Markė (gamintojo firmos pavadinimas):

0.2.

Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.3.

Tipo identifikavimo priemonės, jei yra pažymėtos ant transporto priemonės:

0.3.1.

Ženklinimo vieta:

0.4.

Transporto priemonės kategorija:

0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8.

Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

1.

BENDROJI TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKA:

1.1.

Pavyzdinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

2.

MASĖ IR MATMENYS (išreikšta kg ir mm)
(Taikoma brėžiniams, jei jie pateikiami)

2.8.

Didžiausia techniškai leistina gamintojo nurodyta eksploatacinė masė: (didžiausia ir mažiausia vertė)

2.8.1.

Kiekvienai ašiai tenkanti šios masės dalis (didžiausia ir mažiausia vertė):

9.

KĖBULAS

9.1.

Kėbulo tipas:

9.[11].

Priekinės apsaugos sistema:

9.[11].1. Bendra priekinės apsaugos sistemos vietos ir įrengimo konstrukcija (brėžiniai arba nuotraukos):
9.[11].2. Jei tinkama, oro įleidimo grotelių, radiatoriaus grotelių, dekoratyvinių priedų, emblemų ir įpjovų arba kitų
išorinių iškyšų ir išorinio paviršiaus detalių, kurie gali būti laikomi svarbiais (pavyzdžiui, apšvietimo įtaisai),
brėžiniai ir (arba) nuotraukos. Jei pirmiau išvardytos detalės nėra svarbios, dokumentacijai galima pateikti tik
nuotraukas, o prireikus, pridėti matmenų duomenis ir (arba) tekstą:
9.[11].3. Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukamųjų momentų reikalavimus:
9.[11].4. Buferių brėžinys:
9.[11].5 Transporto priemonės priekinės dalies dugno linijos brėžinys:
Data:
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2 priedėlis
INFORMACINIS DOKUMENTAS Nr. (…)
dėl priekinės apsaugos sistemų kaip atskirų techninių detalių EB tipo patvirtinimo (2005/66/EB)
Toliau nurodyta informacija, jei tinkama, turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir prie jos turi būti pridėtas turinys. Visi
brėžiniai turi būti pateikti atitinkamo mastelio ir pakankamai išsamūs, nubraižyti A4 formato lapuose arba A4 formato
bylose. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.
Jei sistemose, sudėtinėse dalyse ar atskirose techninėse detalėse panaudotos specialios medžiagos, turi būti pateikta informacija apie jų eksploatacines savybes.
0.

BENDROSIOS NUOSTATOS

0.1. Markė (gamintojo firmos pavadinimas):
0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):
0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:
0.7. EB tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas:
1.

PRIETAISO APRAŠYMAS

1.1 Išsamus techninis apibūdinimas (įskaitant nuotraukas ir brėžinius):
1.2. Surinkimo ir montavimo nurodymai, įskaitant reikalaujamus sukamuosius momentus:
1.3. Transporto priemonių tipų, kuriems tinka ši įranga, sąrašas:
1.4. Naudojimo apribojimai ir įrengimo sąlygos:
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3 priedėlis
(PAVYZDYS)
(didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))
EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS
ADMINISTRACIJOS
ANTSPAUDAS
Pranešimas dėl transporto priemonės tipo su įrengta priekinės apsaugos sistema:
— tipo patvirtinimo
— tipo galiojimo patvirtinimo pratęsimo
— atsisakymo suteikti tipo patvirtinimą
— tipo patvirtinimo paskelbimo negaliojančiu
vadovaujantis Direktyva 2005/66/EB.
Tipo patvirtinimo numeris:
Galiojimo pratęsimo priežastis:
I SKIRSNIS
0.1.

Markė (gamintojo firmos pavadinimas):

0.2.

Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.3.

Tipo identifikavimo priemonės, jei yra pažymėtos ant transporto priemonės:

0.3.1. Ženklinimo vieta:
0.4.

Transporto priemonės kategorija:

0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.

Jei yra priekinės apsaugos sistema, EB tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas:

0.8.

Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

II SKIRSNIS
1. Papildoma informacija (jei tinkama): žr. papildymą.
2. Už bandymus atsakinga techninė tarnyba:
3. Bandymų ataskaitos data:
4. Bandymų ataskaitos numeris:
5. Pastabos (jei jų yra): žr. papildymą.
6. Vieta:
7. Data:
8. Parašas:
9. Pridedama tipo patvirtinimo institucijoje saugomų ir pareikalavus pateikiamų informacinių dokumentų rodyklė.
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EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr. (…)
dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo atsižvelgiant į priekinės apsaugos sistemos įrengimą
papildymas
1. Papildoma informacija, jei būtina:
2. Pastabos:
3. I priedo 3 dalyje nurodytų bandymų rezultatai
Bandymas

Apatinės kojų dalies modelio
į priekinės apsaugos sistemą.
— 3 bandymų padėtys
(jei išbandyta)

Gautos vertės

smūgis

Išlaikyta/Neišlaikyta

Sulinkimo kampas

……
…… laipsniai
……

Šlyties poslinkis

……
…… mm
……

Pagreitis ties blauzdikauliu

……
…… g
……

Smūgio jėgų suma

……
…… kN
……

Sulinkimo momentas

……
…… Nm
……

Viršutinės kojų dalies modelio smūgis
į priekinės apsaugos sistemos priekinį
kraštą.
— 3 bandymų padėtys
(tik priežiūra)

Smūgio jėgų suma

……
…… kN
……

Sulinkimo momentas

……
…… Nm
……

Vaiko ir (arba) smulkaus suaugusiojo (3,5
kg) galvos modelio smūgis į priekinės
apsaugos sistemą

HPC vertės
(mažiausiai 3 vertės)

……
……
……

Viršutinės kojų dalies modelio smūgis
į priekinės apsaugos sistemą.
— 3 bandymų padėtys
(jei išbandyta)
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4 priedėlis
(PAVYZDYS)
(didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))
EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS
ADMINISTRACIJOS ANTSPAUDAS
Pranešimas dėl priekinės apsaugos sistemos kaip atskiros techninės detalės:
— tipo patvirtinimo
— tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimo
— atsisakymo suteikti tipo patvirtinimą
— tipo patvirtinimo paskelbimo negaliojančiu
vadovaujantis Direktyva 2005/66/EB.
Tipo patvirtinimo numeris:
Galiojimo pratęsimo priežastis:
I SKIRSNIS
0.1.

Markė (gamintojo firmos pavadinimas):

0.2.

Tipas ir bendras komercinis aprašymas (-ai):

0.3.

Tipo identifikavimo priemonės, jeigu yra pažymėtos ant transporto priemonės:

0.3.1. Ženklinimo vieta:
0.5.

Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.

EB tipo patvirtinimo ženklinimo vieta ir būdas:

0.8.

Surinkimo gamyklos adresas (-ai):

II SKIRSNIS
1. Papildoma informacija: žr. papildymą.
2. Už bandymus atsakingas techninė tarnyba:
3. Bandymų ataskaitos data:
4. Bandymų ataskaitos numeris:
5. Pastabos (jei jų yra): žr. papildymą.
6. Vieta:
7. Data:
8. Parašas:
9. Pridedama tipo patvirtinimo institucijos saugomų ir pareikalavus pateikiamų informacinių dokumentų rodyklė.
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EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr. [...]
dėl priekinės apsaugos sistemos tipo patvirtinimo pagal Direktyvą 2005/66/EB
papildymas
1.

Papildoma informacija:

1.1. Pritvirtinimo metodas:
1.2. Surinkimo ir montavimo nurodymai:
1.3. Transporto priemonių, kuriose gali būti įrengtos priekinės apsaugos sistemos, sąrašas, naudojimo apribojimai ir
būtinos įrengimo sąlygos:
2.

Pastabos:

3.

I priedo 3 dalyje nurodytų bandymų rezultatai
Bandymas

Apatinės kojų dalies modelio
į priekinės apsaugos sistemą
— 3 bandymų padėtys
(jei išbandyta)

Gautos vertės

smūgis

Išlaikyta/Neišlaikyta

Sulinkimo kampas

……
…… laipsniai
……

Šlyties poslinkis

……
…… mm
……

Pagreitis ties blauzdikauliu

……
…… g
……

Viršutinės kojų dalies modelio smūgis
į priekinės apsaugos sistemą
— 3 bandymų padėtys
(jei išbandyta)

Smūgio jėgų suma

……
…… kN
……

Sulinkimo momentas

……
…… Nm
……

Viršutinės kojų dalies modelio smūgis
į priekinės apsaugos sistemos priekinį
kraštą
— 3 bandymų padėtys
(tik priežiūra)

Smūgio jėgų suma

……
…… kN
……

Sulinkimo momentas

……
…… Nm
……

Vaiko ir (arba) smulkaus suaugusiojo (3,5
kg) galvos modelio smūgis į priekinės
apsaugos sistemą

HPC vertės
(mažiausiai 3 vertės)

……
……
……
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5 priedėlis
EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

(a ≥ 12mm)
Šis prietaiso EB tipo patvirtinimo ženklinimas reiškia, kad priekinės apsaugos sistemos tipas patvirtintas Vokietijoje (e1),
pagal šią Direktyvą (01), suteikiant pagrindinį patvirtinimo numerį 1471.
Žvaigždutė parodo, kad priekinės apsaugos sistema buvo patvirtinta pagal I priedo 3.1.1.1 arba 3.1.2.1 punkte numatytą
sąlygą kojų modelio smūginiam bandymui. Jei tvirtinanti institucija neleidžia naudotis šia sąlyga, žvaigždutė pakeičiama
tarpu.
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III PRIEDAS
DIREKTYVOS 70/156/EEB PAKEITIMAI
Direktyvos 70/156/EEB priedai iš dalies keičiami taip:
1.

I priede įterpiami šie punktai:
„9.[24].

Priekinės apsaugos sistemos

9.[24].1 Pateikiamas išsamus transporto priemonės priekinės apsaugos sistemos ir transporto priemonės priekio
struktūros, matmenų, svarbių atskaitos linijų ir sudėtinių medžiagų aprašymas, įskaitant nuotraukas ir
(arba) brėžinius.
9.[24].2 Pateikiamas išsamus priekinės apsaugos sistemos įrengimo transporto priemonėje metodo aprašymas,
įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius. Šiame aprašyme nurodomi visi varžtų matmenys ir reikalaujami sukamieji momentai.“
2.

III priedo I dalyje A skirsnyje įterpiami šie punktai:
9.[24].
„9.[24].1 Pateikiamas išsamus transporto priemonės priekinės apsaugos sistemos ir transporto priemonės priekio
struktūros, matmenų, svarbių atskaitos linijų ir sudėtinių medžiagų aprašymas, įskaitant nuotraukas ir
(arba) brėžinius.
9.[24].2 Pateikimas išsamus priekinės apsaugos sistemos įrengimo transporto priemonėje metodo aprašymas,
įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius. Šiame aprašyme nurodomi visi varžtų matmenys ir reikalaujami sukamieji momentai.“

3.

IV priedo I dalis papildoma šiuo punktu:
Direktyvos
numeris

Įranga

„[60]. Priekinės apsaugos
sistema

2005/66/EB†

Nuoroda
į Oficialųjį
leidinį

L 309,
25.11.2005,
p. 37

Taikymas
M1

M2

M3

N1

N2

N3

X (*)

-

-

X

-

-

O1

O2

O3

O4

(*) Neviršijant 3,5 tonų bendros leistinos masės.“

4.

XI priedas iš dalies keičiamas taip:
a) 1 priedėlis papildomas šiuo punktu:
Punktas

„[60]

Direktyvos
numeris

Įranga

Priekinės apsaugos
sistema

M1 ≤ 2 500(1)kg

M1 > 2 500(1)kg

M2

M3

X

X (*)

-

-

2005/66/EB

(*) Neviršijant 3,5 tonų bendros leistinos masės.“

b) 2 priedėlis papildomas šiuo punktu:
Punktas

„[60]

Direktyvos
numeris

Įranga

Priekinės apsaugos
sistema

2005/66/EB

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-“

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

-

-

-

-

-

-

-

-

-“

c) 3 priedėlyje įterpiamas šis punktas:
Punktas

„[60]

Įranga

Priekinės apsaugos
sistema

Direktyvos
numeris

2005/66/EB

