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KOMISJA EUROPEJSKA

Komunikat Komisji na podstawie art. 11 ust. 5 Układu monetarnego pomiędzy Unią Europejską 
a Księstwem Monako

(2018/C 148/01)

Wspólny komitet, w którego skład wchodzą przedstawiciele Księstwa Monako i Republiki Francuskiej, uaktualnił wykaz 
znajdujący się w załączniku B do układu monetarnego zgodnie z art. 11 ust. 5 Układu monetarnego pomiędzy Unią 
Europejską a Księstwem Monako (1).

(1) Dz.U. C 23 z 28.1.2012, s. 13.
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK B

 Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia

Zapobieganie praniu pieniędzy

1 Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. 
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz 
finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15),

 

 zmieniona:  

2 dyrektywą 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w spra
wie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniającą dyrektywy 97/7/WE, 
2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylającą dyrektywę 97/5/WE, w odniesieniu do 
przepisów tytułów I i II dyrektywy 2007/64/WE (Dz.U. L 319 z 5.12.2007, s. 1);

 

3 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/20/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmienia
jącą dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do uprawnień wyko
nawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 46);

 

4 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. 
w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicz
nego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającą dyrektywy 
2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (Dz.U. L 267 
z 10.10.2009, s. 7);

 

5 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/78/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w spra
wie zmiany dyrektyw 98/26/WE, 2002/87/WE, 2003/6/WE, 2003/41/WE, 2003/71/WE, 
2004/39/WE, 2004/109/WE, 2005/60/WE, 2006/48/WE, 2006/49/WE i 2009/65/WE 
w odniesieniu do uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego), Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europej
skiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 120);

 

 uzupełniona i wdrożona:  

6 rozporządzeniem (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty 
lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 9);

 

7 dyrektywą Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającą środki wykonawcze 
do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby 
zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych 
kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłącze
nia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ogra
niczonym zakresie (Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 29);

 

8 rozporządzeniem (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 
2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym 
(Dz.U. L 345 z 8.12.2006, s. 1).

 

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. 
w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporzą
dzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 1).

30 czerwca 
2017 r. (2)

10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w spra
wie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowa
nia terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz 
dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73),

30 czerwca 
2017 r. (2)
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 Przepisy wymagające wdrożenia Termin wdrożenia

 uzupełniona i wdrożona:  

11 rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniają
cym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw 
trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1).

1 grudnia 
2017 r. (3)

Przeciwdziałanie oszustwom i fałszowaniu pieniędzy

12 Decyzja ramowa Rady 2001/413/WSiSW z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fał
szowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (Dz.U. L 149 
z 2.6.2001, s. 1).

 

13 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiające środki 
niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6),

 

 zmienione:

14 rozporządzeniem Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporzą
dzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowa
niem, (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 1).

15 Decyzja Rady 2001/887/WSiSW z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie ochrony euro przed fał
szowaniem (Dz.U. L 329 z 14.12.2001, s. 1).

 

16 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żeto
nów podobnych do monet euro (Dz.U. L 373 z 21.12.2004, s. 1),

 

 zmienione:

17 rozporządzeniem Rady (WE) nr 46/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporzą
dzenie (WE) nr 2182/2004 dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro 
(Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 5).

18 Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd 
Policji (Europol) (Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37).

 

19 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem, zastępująca decy
zję ramową Rady 2000/383/WSiSW (Dz.U. L 151 z 21.5.2014, s. 1).

30 czerwca 
2016 r. (1)

Prawodawstwo w dziedzinie bankowości i finansów

20 Dyrektywa 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 1997 r. w sprawie sys
temów rekompensat dla inwestorów (Dz.U. L 84 z 26.3.1997, s. 22).

 

(1) Wspólny  komitet  uzgodnił  ten  termin  w  2014  r.  na  podstawie  art.  11  ust.  5  Układu  monetarnego  pomiędzy  Unią  Europejską 
a Księstwem Monako.

(2) Wspólny  komitet  uzgodnił  ten  termin  w  2015  r.  na  podstawie  art.  11  ust.  5  Układu  monetarnego  pomiędzy  Unią  Europejską 
a Księstwem Monako.

(3) Wspólny  komitet  uzgodnił  ten  termin  w  2017  r.  na  podstawie  art.  11  ust.  5  Układu  monetarnego  pomiędzy  Unią  Europejską 
a Księstwem Monako.”
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