
 

 
   

 

 

 

 

 

 

Legal Alert 

Nowy plan walki z praniem  

brudnych pieniędzy 
 
 
14 maja 2020 

 

Komisja Europejska przedstawiła 7 maja 2020 r. nowy plan walki  
z praniem brudnych pieniędzy w ramach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z komunikatem KE plan ma na celu wyeliminowanie wszelkich 
istniejących jeszcze luk prawnych i słabych ogniw w unijnych przepisach, 
a także wzmocnienie współpracy państw członkowskich w tym zakresie.  

 
Zgodnie z założeniami planu w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy 
wprowadzone zostaną daleko idące zmiany, które opierać się będą  
na sześciu filarach: 
 
1. Skuteczne stosowanie przepisów UE, w tym lepsze monitorowanie ich 

wdrażania przez KE, a także zachęcanie EBA do korzystania z nowych uprawnień 

w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 

2. Jednolity zbiór przepisów UE, który zostanie zaproponowany przez KE  
w pierwszym kwartale 2021 r. Ma on zapobiec rozbieżnym interpretacjom 
przepisów przez państwa członkowskie, co prowadzi często do luk prawnych, 
wykorzystywanych przez przestępców. 

3. Nadzór na szczeblu UE, tj. w pierwszym kwartale 2021 r. KE przedstawi 

wniosek w sprawie utworzenia unijnego organu nadzoru (obecnie za nadzór nad 
stosowaniem przepisów UE w tej dziedzinie odpowiedzialne są poszczególne 
państwa członkowskie, co  zdaniem KE może prowadzić do powstawania luk 
w zakresie nadzoru). 

4. Nowy mechanizm koordynacji i wsparcia jednostek analityki 
finansowej państw członkowskich, który zostanie zaproponowany przez  
KE w pierwszym kwartale 2021 r.  

5. Egzekwowanie przepisów prawa karnego i wymiana informacji  
na poziomie UE, przy założeniu wzmocnienia współpracy publiczno-prywatnej,  
w szczególności w zakresie wymiany danych pomiędzy podmiotami. 

6. Rola UE w międzynarodowym zwalczaniu prania pieniędzy  
i finansowania terroryzmu powinna ulec pewnej modyfikacji, która polegać 
będzie na jej zwiększeniu w stosunkach z państwami trzecimi, których 

ustawodawstwo w tym zakresie wykazuje braki stwarzające zagrożenia  
dla jednolitego rynku. 

Dodatkowo, 7 maja 2020 r. KE zaktualizowała listę państw wysokiego 
ryzyka, uwzględniając zmiany, jakie zaszły na szczeblu międzynarodowym  
od 2018 r. Nowa lista zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r.  

Instytucje obowiązane powinny wziąć tę zmianę pod uwagę  
i uwzględnić ją zarówno w procesie KYC, jak i własnej ocenie ryzyka. 
Wspieramy w czasie kryzysu   
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