
DECYZJA KOMISJI

z dnia 8 grudnia 2008 r.

upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zawarcia umowy z Baliwatem Jersey, Baliwatem
Guernsey i wyspą Man w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy Zjednoczonym
Królestwem a każdym z tych terytoriów jak przekazów pieniężnych w obrębie Zjednoczonego

Królestwa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7812)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2008/982/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie
informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom
pieniężnym (1), w szczególności jego art. 17,

uwzględniając wniosek Zjednoczonego Królestwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 grudnia 2006 r. Zjednoczone Królestwo
wystąpiło zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr
1781/2006 o odstępstwo dotyczące przekazów pienięż
nych pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Baliwatem
Jersey, Baliwatem Guernsey i wyspą Man.

(2) Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1781/2006 przekazy pieniężne pomiędzy Zjednoczonym
Królestwem a (odpowiednio) Baliwatem Jersey, Baliwatem
Guernsey i wyspą Man są od dnia 1 stycznia 2007 r.
traktowane tymczasowo jak przekazy pieniężne
w obrębie Zjednoczonego Królestwa.

(3) Podczas posiedzenia Komitetu ds. Zapobiegania Praniu
Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w dniu 18 kwietnia
2008 r. państwa członkowskie zostały poinformowane,
że Komisja uznała, że dysponuje wszystkimi informa
cjami koniecznymi do rozpatrzenia wniosku Zjednoczo
nego Królestwa.

(4) Baliwat Jersey, Baliwat Guernsey i wyspa Man nie
stanowią części terytorium Wspólnoty, określonego
zgodnie z art. 299 Traktatu WE, ale wchodzą w skład
obszaru walutowego Zjednoczonego Królestwa i w
związku z tym spełniają kryterium zawarte w art. 17
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1781/2006.

(5) Dostawcy usług płatniczych w Baliwacie Jersey, Baliwacie
Guernsey i na wyspie Man uczestniczą bezpośrednio
w systemach płatności i rozrachunków w Zjed-
noczonym Królestwie i będą w przyszłości uczestniczyć
w systemie „Faster Payments” (szybszych płatności).
W związku z tym dostawcy ci spełniają kryterium
zawarte w art. 17 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr
1781/2006.

(6) Baliwat Jersey, Baliwat Guernsey i wyspa Man włączyły
do swoich odpowiednich porządków prawnych przepisy
odpowiadające przepisom rozporządzenia (WE) nr
1781/2006, za pomocą takich aktów prawnych jak:
„Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regula
tions 2007”, „Transfers of Funds Ordinances for
Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)”,
„Isle of Man's European Communities (Wire Transfers
Regulation) (Application) Order 2007” oraz „Isle of
Man's EC Wire Transfer Regulations 2007”.

(7) Rozporządzenie (Jersey) z 2008 r. w sprawie prania
pieniędzy, uzupełnione informatorem w sprawie zapobie
gania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
i wykrywania takich praktyk, Baliwatu Guernsey
z 2007 r. w sprawie wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych (dochody pochodzące
z przestępstwa), uzupełnione informatorem dla przedsię
biorstw świadczących usługi finansowe w sprawie zapo
biegania przestępstwom finansowym i finansowaniu
terroryzmu oraz kodeks wymiaru sprawiedliwości
wyspy Man w sprawach karnych (pranie pieniędzy)
z 2007 r., uzupełniony informatorem zawierającym
instrukcje w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy,
przyczyniają się do stworzenia w tych trzech jurysdyk
cjach należycie działającego systemu zapobiegającego
praniu pieniędzy.

(8) Rozporządzenie (Wysp Normandzkich) z 2001 r.
w sprawie terroryzmu (środki Narodów Zjednoczonych)
(SI 2001 nr 3363) oraz rozporządzenie (wyspy Man)
z 2001 r. w sprawie terroryzmu (środki Narodów Zjed
noczonych) (SI 2001 nr 3364), a także rozporządzenie
(Wysp Normandzkich) z 2002 r. w sprawie Al-Kaidy
i talibów (środki Narodów Zjednoczonych) (SI 2002 nr
258) oraz rozporządzenie (wyspy Man) z 2002 r.
w sprawie Al-Kaidy i talibów (środki Narodów Zjedno
czonych) (SI 2002 nr 259), w połączeniu z korzystaniem

PLL 352/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2008

(1) Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1.



z wydanego przez Zjednoczone Królestwo skonsolidowa
nego wykazu aktywów, które mają zostać zamrożone,
obejmującego przedmioty sankcji finansowych znajdujące
się na wykazach Narodów Zjednoczonych, Unii Europej
skiej i Zjednoczonego Królestwa, zapewniają istnienie
w Baliwacie Jersey, Baliwacie Guernsey i na wyspie Man
odpowiednich środków umożliwiających nakładanie kar
finansowych na podmioty lub osoby znajdujące się na
wykazach Narodów Zjednoczonych lub Unii Europej
skiej.

(9) Baliwat Jersey, Baliwat Guernsey i wyspa Man przyjęły
zatem takie same zasady jak te, które zostały ustano
wione w rozporządzeniu (WE) nr 1781/2006,
i wymagają ich stosowania od dostawców usług płatni
czych podlegających ich jurysdykcji, w związku z tym
spełniają kryterium zawarte w art. 17 ust. 1 lit. c) tego
rozporządzenia.

(10) W związku z tym właściwe jest udzielenie Zjednoczo
nemu Królestwu odstępstwa, w sprawie którego złożyło
wniosek.

(11) Środki ustanowione niniejszą decyzją są zgodne z opinią
Komitetu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
i Finansowaniu Terroryzmu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zjednoczone Królestwo jest upoważnione do zawarcia umów
z (odpowiednio) Baliwatem Jersey, Baliwatem Guernsey i wyspą
Man w sprawie traktowania przekazów pieniężnych pomiędzy
Zjednoczonym Królestwem a (odpowiednio) Baliwatem Jersey,
Baliwatem Guernsey i wyspą Man jak przekazów pieniężnych
w obrębie Zjednoczonego Królestwa dla celów rozporządzenia
(WE) nr 1781/2006.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Charlie McCREEVY

Członek Komisji
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