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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 

της οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 156 της 19ης Ιουνίου 2018) 

Στη σελίδα 55, άρθρο 1, για την τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο v) 

αντί: 

«v) τη διαθεσιμότητα ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με 

την πραγματική κυριότητα των νομικών προσώπων και μορφωμάτων·», 

διάβαζε: 

«v) τη διαθεσιμότητα ακριβών και έγκαιρων πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με 

τον πραγματικό δικαιούχο των νομικών προσώπων και μορφωμάτων·». 
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Στη σελίδα 55, άρθρο 1 για την τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

αντί: 

«β) τις εξουσίες των αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν με 

στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων επαρκώς αποτελεσματικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, καθώς και τις πρακτικές της τρίτης χώρας 

σχετικά με τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών·», 

διάβαζε: 

«β) τις εξουσίες των αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν με 

στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων επαρκώς αποτελεσματικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων, καθώς και τις πρακτικές της τρίτης χώρας 

σχετικά με τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριώνμε τις αρμόδιες αρχές των 

κρατών μελών·». 
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