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Neîndeplinirea obligațiilor: Comisia trimite România, Grecia și Irlanda în fața
Curții de Justiție pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de
combatere a spălării banilor
Bruxelles, 19 iulie 2018
Comisia a trimis astăzi România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea
obligației de a transpune în legislația lor națională cea de A patra directivă privind
combaterea spălării banilor.
Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor și, prin urmare, este de asemenea trimisă în
fața Curții de Justiție. Comisia a propus impunerea de către Curte a plății unei sume forfetare, precum
și a unor penalități zilnice până când cele trei țări vor lua măsurile necesare.
Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Spălarea banilor
și finanțarea terorismului au consecințe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio țară din
UE să devină veriga slabă. Banii spălați într-o țară pot fi – și adesea chiar sunt – folosiți pentru a
comite infracțiuni în altă țară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare
pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activități infracționale și
teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape și în mod prioritar punerea în aplicare a
acestor norme de către statele membre.”
Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislațiile lor naționale a celei de A patra
directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017. Aceste norme consolidează normele
anterioare prin:
- întărirea obligației de evaluare a riscurilor pentru bănci, juriști și contabili;
- stabilirea unor cerințe de transparență bine definite cu privire la proprietarii reali ai societăților
comerciale;
- facilitarea cooperării și a schimbului de informații între unitățile de informații financiare din diferite
state membre pentru a identifica și a monitoriza transferurile de bani suspecte, astfel încât să se
prevină și să se depisteze spălarea banilor sau finanțarea activităților teroriste;
- instituirea unei politici coerente față de țările din afara UE care au norme deficitare în materie de
combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
- extinderea competențelor de sancționare ale autorităților relevante.
Între timp, în urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers și a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a
propus A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva
spălării banilor și a finanțării terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de
garanții pentru fluxurile financiare provenite din țări terțe cu risc ridicat, îmbunătățirea accesului la
informații al unităților de informații financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare și
contracararea riscurilor de finanțare a terorismului legate de monedele virtuale și de cardurile
preplătite. Noile norme au intrat în vigoare la 9 iulie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, iar statele membre vor trebui să transpună în legislațiile lor naționale A cincea directivă
privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.
Etapele următoare
În ceea ce privește A patra directivă privind combaterea spălării banilor, Comisia a inițiat până în
prezent proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru necomunicarea măsurilor de
transpunere împotriva a 20 de state membre: trei proceduri se află în etapa sesizării Curții, nouă în
etapa avizului motivat, iar opt în etapa scrisorii de punere în întârziere (a se vedea cele opt avize
motivate trimise în decembrie 2017 și cele două suplimentare trimise în martie 2018).
Între timp, majoritatea statelor membre ale UE au adoptat legislația relevantă. În prezent, Comisia
analizează cu atenție dacă legislația respectivă transpune integral dispozițiile celei de A patra directive
privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea
procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise împotriva unor state membre.
Context

În iulie 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru
necomunicarea măsurilor de transpunere și a trimis scrisori de punere în întârziere unui număr de 16
state membre, care fie nu notificaseră niciun fel de măsuri (Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Finlanda,
Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Țările de Jos, Ungaria), fie notificaseră
măsuri nesatisfăcătoare (Irlanda, Lituania, Slovacia).
În noiembrie 2017 (împotriva Belgiei și a Spaniei) și în ianuarie 2018 (împotriva Austriei și a Franței),
Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru necomunicarea măsurilor de
transpunere, deoarece măsurile notificate de statele membre respective reprezentau doar o
transpunere parțială.
În decembrie 2017, opt state membre (Bulgaria, Cipru, Grecia, Luxemburg, Malta, Polonia, România și
Țările de Jos) încă nu notificaseră nicio măsură de transpunere. Prin urmare, Comisia le-a adresat un
aviz motivat.
De asemenea, în martie 2018, Comisia a trimis un aviz motivat Slovaciei și Irlandei, care, deși
notificaseră Comisiei o transpunere parțială, încă nu transpuseseră în legislația lor națională obligațiile
principale prevăzute de A patra directivă privind combaterea spălării banilor.
În urma acestor măsuri, majoritatea statelor membre au adoptat legislația relevantă. În prezent,
Comisia analizează cu atenție dacă legislația respectivă transpune integral dispozițiile celei de A patra
directive privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea
procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise împotriva unor state membre.
De asemenea, Comisia a trimis astăzi avize motivate Letoniei și Spaniei, precum și un aviz motivat
suplimentar Maltei, pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația națională cea de A
patra directivă privind combaterea spălării banilor, deoarece din legislația de transpunere notificată de
aceste state reiese că transpunerea nu este completă.
Informații suplimentare
- A 4-a directivă privind combaterea spălării banilor și Regulamentul privind transferurile de fonduri
- Raportul privind evaluarea la nivel supranațional a riscurilor
- Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind unitățile de informații financiare
- A cincea directivă privind combaterea spălării banilor și fișa informativă
- Referitor la principalele decizii cuprinse în pachetul din ianuarie 2018 privind procedurile de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/18/4486.
- Pentru informații generale privind procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea
MEMO/12/12.
- Procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor
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