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EUROPAPARLAMENTETS OCH  

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr …/2005 

av den 

 

om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen 

 

 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 

FÖRORDNING 

 

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95 

och 135, 

 

med beaktande av kommissionens förslag,1 

 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2, 

 

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och 

 

                                                 
1  EGT C 227 E, 24.9.2002, s. 574. 
2  EUT … 
3  Europaparlamentets yttrande av den 15 maj 2003 (EUT C 67 E 17.3.2004, s. 259), rådets 

gemensamma ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT) och Europaparlamentets 
ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT). 
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av följande skäl: 

 

(1) En av gemenskapens uppgifter är att främja harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling 

av ekonomiska verksamheter i hela gemenskapen genom att inrätta en gemensam marknad 

och en ekonomisk och monetär union. Den inre marknaden omfattar därför ett område utan 

inre gränser, i vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs. 

 

(2) Att vinning av olaglig verksamhet förs in i det finansiella systemet och investeras efter att 

ha varit föremål för tvätt är till skada för en sund och hållbar ekonomisk utveckling. Genom 

rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det 

finansiella systemet används för tvättning av pengar1 har därför en gemenskapsmekanism 

införts för att förebygga penningtvätt genom övervakning av transaktioner som utförs genom 

kredit- och finansinstitut och vissa typer av yrken. Eftersom det finns en risk för att 

tillämpningen av denna mekanism kommer att leda till ökad förflyttning av kontanta medel i 

olagliga syften, bör direktiv 91/308/EEG kompletteras genom ett kontrollsystem för kontanta 

medel som förs in i eller ut ur gemenskapen. 

 

                                                 
1  EGT L 166, 28.6.1991, s. 77. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/97/EG (EGT L 344, 28.12.2001, s. 76). 
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(3) Sådana kontrollsystem tillämpas för närvarande av endast ett fåtal medlemsstater, i enlighet 

med nationell lagstiftning. Olikheterna i lagstiftningen är till skada för en väl fungerande 

inre marknad. De grundläggande inslagen bör därför harmonieras på gemenskapsnivå för 

att garantera en likvärdig kontrollnivå när det gäller förflyttningar av kontanta medel över 

gemenskapens gränser. En sådan harmonisering bör dock inte påverka möjligheten för 

medlemsstaterna att i enlighet med de befintliga bestämmelserna i fördraget tillämpa 

nationella kontroller av förflyttningar av kontanta medel inom gemenskapen. 

 

(4) Hänsyn bör även tas till det kompletterande arbete som bedrivs inom andra internationella 

forum, särskilt Finansiella aktionsgruppen mot penningtvätt (FATF), som bildades vid det 

G 7-toppmöte som hölls i Paris 1989. I FATF:s särskilda rekommendation IX av 

den 22 oktober 2004 uppmanas staterna att genomföra åtgärder i syfte att spåra fysiska 

förflyttningar av kontanta medel, inbegripet ett anmälningssystem eller annan 

meddelandeplikt. 

 

(5) Därför bör kontanta medel som medförs av fysiska personer som reser in i eller ut ur 

gemenskapen omfattas av principen om anmälningsplikt. Denna princip skulle göra det 

möjligt för tullmyndigheterna att samla information om sådana förflyttningar av kontanta 

medel och vid behov överföra denna information till andra myndigheter. Tullmyndigheter 

finns vid gemenskapens gränser, där kontrollerna är mest effektiva, och vissa av dem har 

redan skaffat sig praktisk erfarenhet på detta område. Rådets förordning (EG) nr 515/97 

av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa 

myndigheter och om samarbetet mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en 

korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen1 bör tillämpas. Detta ömsesidiga 

bistånd bör säkerställa dels en korrekt tillämpning av kontroller av kontanta medel dels 

överföring av information som skulle kunna bidra till att målen för direktiv 91/308/EEG 

uppnås. 

 

                                                 
1 EGT L 82, 22.3.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 807/2003  

(EUT L 122, 16.5.2003, s. 36). 
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(6) Med hänsyn till att anmälningsplikten har ett förebyggande och avskräckande syfte, bör 

den fullgöras vid inresa till eller utresa från gemenskapen. För att myndigheternas åtgärder 

skall inriktas på betydande förflyttningar av kontanta medel, bör dock endast förflyttningar 

motsvarande ett belopp av minst 10 000 EUR omfattas av anmälningsplikten. Dessutom bör 

det anges att anmälningsplikten åligger den fysiska person som medför de kontanta medlen, 

oavsett om denne är ägare till dem. 

 

(7) En gemensam standard för den information som skall lämnas bör användas. Detta kommer 

att underlätta behöriga myndigheters informationsutbyte. 

 

(8) För en enhetlig tolkning av denna förordning är det önskvärt att fastställa de definitioner som 

behövs. 

 

(9) Information som samlas in enligt denna förordning av de behöriga myndigheterna bör 

överlämnas till de myndigheter som avses i artikel 6.1 i direktiv 91/308/EEG. 

 

(10) Om det finns tecken på att kontantbeloppen har samband med sådan olaglig verksamhet i 

anknytning till förflyttningen av kontanta medel som avses i direktiv 91/308/EEG, får den 

information som samlas in i enlighet med denna förordning av de behöriga myndigheterna 

överlämnas till behöriga myndigheter i andra medlemsstater och/eller till kommissionen. Det 

bör dessutom fastställas att vissa uppgifter bör överföras vid tecken på förflyttningar av 

summor av kontanta medel under det tröskelvärde som fastställs i denna förordning. 
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(11) Behöriga myndigheter bör ges de befogenheter som är nödvändiga för att kunna utöva en 

effektiv kontroll av förflyttningar av kontanta medel. 

 

(12) De behöriga myndigheternas befogenheter bör kompletteras med en skyldighet för 

medlemsstaterna att fastställa påföljder. Det finns dock endast anledning att föreskriva 

påföljder för utebliven anmälan i enlighet med denna förordning. 

 

(13) Eftersom målet för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna och de därför, på grund av penningtvättens gränsöverskridande karaktär 

inom den inre marknaden, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 

åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är 

nödvändigt för att uppnå detta mål. 

 

(14) Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som 

erkänns framför allt i Europeiska unionens stadga om grundläggande rättigheter. 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 
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Artikel 1 

 

Mål 

 

1. Denna förordning kompletterar bestämmelserna i direktiv 91/308/EEG när det gäller 

transaktioner som utförs genom finans- och kreditinstitut och vissa yrken med harmoniserade regler 

för de behöriga myndigheternas kontroll av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen. 

 

2. Denna förordning påverkar inte nationella åtgärder för att kontrollera förflyttningar av 

kontanta medel inom gemenskapen, om de vidtas i enlighet med artikel 58 i fördraget. 

 

 

Artikel 2 

 

Definitioner 

 

I denna förordning avses med 

 

1. behöriga myndigheter: medlemsstaternas tullmyndigheter eller alla andra myndigheter som 

har bemyndigats av medlemsstaterna att tillämpa denna förordning, 
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2. kontanta medel: 

 

a) överlåtbara innehavarpapper, inbegripet penninginstrument utställda på innehavaren, 

t.ex. resecheckar, överlåtbara värdepapper (inbegripet checkar, reverser eller skuldebrev 

samt postanvisningar), som antingen är utställda på innehavaren, har endosserats utan 

inskränkning, är utställda på en fiktiv betalningsmottagare eller annars har en sådan 

form att rätten till dem övergår vid leverans, samt ofullständiga instrument (inbegripet 

checkar, reverser eller skuldebrev samt postanvisningar), som är undertecknade, men 

där betalningsmottagarens namn är utelämnat, 

 

b) kontanter (sedlar och mynt som är i omlopp som betalningsmedel). 

 

 

Artikel 3 

 

Anmälningsplikt 

 

1. Varje fysisk person som reser in i eller ut ur gemenskapen och medför kontanta medel 

till ett värde av minst 10 000 EUR skall anmäla detta belopp till de behöriga myndigheterna i den 

medlemsstat genom vilken denne reser in i eller ut ur gemenskapen i enlighet med denna 

förordning. Anmälningsplikten har inte uppfyllts om informationen är oriktig eller ofullständig. 
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2. Den anmälan som avses i punkt 1 skall innehålla uppgifter om 

 

a) anmälaren, däribland fullständigt namn, födelsedatum och födelseort samt nationalitet, 

 

b) de kontanta medlens ägare, 

 

c) den avsedda mottagaren av de kontanta medlen, 

 

d) beloppet och typen av kontanta medel, 

 

e) de kontanta medlens ursprung och avsedda användning, 

 

f) transportvägen, 

 

g) transportmedlet. 

 

3. Informationen skall lämnas skriftligt, muntligt eller elektroniskt, vilket fastställs av den 

medlemsstat som avses i punkt 1. På begäran av anmälaren skall denne dock ha rätt att lämna 

informationen skriftligt. Om en skriftlig anmälan har inlämnats, skall en styrkt kopia på begäran 

överlämnas till anmälaren. 
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Artikel 4 

 

Behöriga myndigheters befogenheter 

 

1. För att kontrollera att anmälningsplikten enligt artikel 3 fullgörs skall tjänstemän vid de 

behöriga myndigheterna ha rätt att, i enlighet med villkoren i den nationella lagstiftningen, 

kontrollera fysiska personer, deras bagage och deras transportmedel. 

 

2. Om anmälningsplikten enligt artikel 3 inte uppfylls, får kontanta medel kvarhållas genom 

administrativt beslut i enlighet med villkoren i nationell lagstiftning. 

 

 

Artikel 5 

 

Registrering och bearbetning av information 

 

1. Den information som erhålls enligt artikel 3 och/eller artikel 4 skall registreras och bearbetas 

av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som avses i artikel 3.1 och göras tillgänglig för de 

myndigheter som avses i artikel 6.1 i direktiv 91/308/EEG i den medlemsstaten. 
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2. Om det framgår av de kontroller som föreskrivs i artikel 4 att en fysisk person reser in i eller 

ut ur gemenskapen med kontanta medel som uppgår till ett belopp som understiger tröskelvärdet 

enligt artikel 3 och om det finns tecken på sådan olaglig verksamhet i anknytning till förflyttningen 

av kontanta medel som avses i direktiv 91/308/EEG, får denna information, den personens 

fullständiga namn, födelsedatum, födelseort och nationalitet samt uppgifter om det transportmedel 

som används också registreras och bearbetas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat avses 

i artikel 3.1 och göras tillgängliga för de myndigheter som avses i artikel 6.1 i direktiv 91/308/EEG 

i den medlemsstaten. 

 

 

Artikel 6 

 

Informationsutbyte 

 

1. Om det finns tecken på att kontantbeloppen har samband med sådan olaglig verksamhet i 

anknytning till förflyttningen av kontanta medel som avses i direktiv 91/308/EEG, får den 

information som erhålls genom den anmälan som föreskrivs i artikel 3 eller de kontroller som 

föreskrivs i artikel 4 överlämnas till behöriga myndigheter i andra medlemsstater. 

 

Förordning (EG) nr 515/97 skall gälla i tillämpliga delar. 

 

2. Om det finns tecken på att kontantbeloppen har samband med bedrägeri eller annan olaglig 

verksamhet som är till skada för gemenskapens ekonomiska intressen, skall informationen även 

överlämnas till kommissionen. 
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Artikel 7 

 

Informationsutbyte med tredjeländer 

 

Inom ramen för ömsesidigt administrativt bistånd får den information som erhålls enligt denna 

förordning översändas av medlemsstaterna eller av kommissionen till ett tredjeland, under 

förutsättning att de behöriga myndigheter som erhåller denna information i enlighet med artikel 3 

och/eller artikel 4 samtycker till detta och med respekt för relevanta nationella bestämmelser och 

gemenskapsbestämmelser för överföring av personuppgifter till tredjeländer. Medlemsstaterna skall 

underrätta kommissionen om detta informationsutbyte, när detta är av särskilt intresse för 

förordningens tillämpning. 

 

 

Artikel 8 

 

Påföljder 

 

1. Varje medlemsstat skall införa påföljder, som skall tillämpas om den anmälningsplikt 

som avses i artikel 3 inte fullgörs. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionerliga och 

avskräckande. 

 

2. Medlemsstaterna skall senast den ...∗ meddela kommissionen vilka påföljder som är 

tillämpliga vid underlåtenhet att fullgöra den anmälningsplikten som föreskrivs i artikel 3. 

 

                                                 
∗  18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft. 
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Artikel 9 

 

Utvärdering 

 

Fyra år efter det att denna förordning trätt i kraft skall kommissionen översända en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av förordningen. 

 

 

Artikel 10 

 

Ikraftträdande 

 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.  

 

Den skall tillämpas från och med den ...∗. 

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

 

Utfärdad i Bryssel den 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

 

________________________ 

 

                                                 
∗  18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft. 
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I. INLEDNING 

 

Den 25 juni 2002 förelade kommissionen rådet sin rapport om övervakning av 

gränsöverskridande förflyttningar av kontanta medel, åtföljd av ett förslag till 

Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande av penningtvätt genom 

tullsamarbete som bygger på artikel 135 i fördraget.1 

 

Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid första behandlingen den 15 maj 20032 och 

antog 23 ändringsförslag. 

 

Kommissionen förelade den 3 juli 2003 rådet ett ändrat förslag om ovanstående ärende.3 

 
Den 17 februari 2005 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 251.2 

i fördraget. 

 

II. SYFTE 

 

Syftet med ovannämnda förslag är att införa en skyldighet för fysiska personer att vid EU:s 

yttre gränser anmäla förflyttningar av kontanta medel som överskrider ett visst belopp. 

Dessutom syftar förslaget till att stärka gränskontrollerna av förflyttningar av kontanta medel 

och att förbättra informationsutbytet mellan de berörda myndigheterna.  

                                                 
1  Dok. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823 – 

KOM(2002) 328 slutlig 
2  Dok. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37 
3  Dok. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948 
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

 

1. Allmänt 

 

Syftet med rådets gemensamma ståndpunkt, enligt kommissionens förslag, är att införa 

harmoniserade gränskontroller av förflyttningar av kontanta medel, varigenom 

direktiv 91/308/EEG4 kompletteras och en väl fungerande inre marknad säkerställs 

genom att nuvarande skillnader i nationell lagstiftning undanröjs. 

 

2. Rådets ståndpunkt i detalj 

 

Rådet intog följande ståndpunkt om Europaparlamentets antagna ändringar: 

 

a) Rättslig grund 

 

I linje med Europaparlamentets yttrande (ändring 2) lade rådet till artikel 95 som 

rättslig grund för förslaget. Rådet ansåg att utkastet till förordning i huvudsak inte 

bör syfta till att förhindra penningtvätt (vilket skulle kräva en annan rättslig 

grund) utan att införa harmoniserade gränskontroller av förflyttningar av kontanta 

medel, varvid artikel 95 i fördraget, som reglerar tillnärmningen av 

medlemsstaternas lagar och andra författningar i samband med den inre 

marknadens funktion, utgör lämplig rättslig grund. 

                                                 
4  Rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att 

det finansiella systemet används för tvättning av pengar. 
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b) Omvandling till direktiv 

 

Rådet kunde inte godta Europaparlamentets ändringar avseende omvandlingen av 

förslaget till direktiv (ändringarna 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22 och 23), eftersom rådet 

ansåg att en tillräcklig grad av harmonisering på förhållandevis kort tid endast kan 

uppnås genom en förordning som är allmänt tillämplig, till alla delar bindande och 

direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

 

c) Anmälningsplikt 

 

I sin gemensamma ståndpunkt stödde rådet kommissionens förslag om ett system 

med anmälningsplikt. Rådet förespråkade inte tanken på att låta medlemsstaterna 

välja mellan ett system med anmälnings- eller meddelandeplikt, vilket föreslås av 

Europaparlamentet (ändringarna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18 och 19). Ett sådant 

val mellan två system skulle strida mot en enhetlig tillämpning inom 

gemenskapen av de föreslagna åtgärderna. Rådet införde dock viss flexibilitet 

genom att överlåta till medlemsstaterna att välja mellan en anmälningsplikt i 

skriftlig, muntlig eller elektronisk form. Rådet samtyckte därför till att slopa 

anmälningsblanketten i bilagan till förslaget och införa en bestämmelse om vilka 

uppgifter som skall lämnas i de skriftliga, muntliga eller elektroniska 

anmälningarna (se även punkt 3 b nedan). 

 

d) Tröskel för anmälan 

 

Rådet valde en tröskel på 10 000 euro, vilket är lägre än trösklarna 

i kommissionens förslag och i Europaparlamentets yttrande (ändringarna 3 och 7). 

Genom en lägre tröskel beaktas att avsevärt lägre trösklar för närvarande anges 

i många medlemsstaters lagstiftning och att den ursprungligen föreslagna nivån 

(15 000 euro) skulle leda till att kontrollerna i dessa medlemsstater i hög grad 

mattas av. 
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En lägre tröskel sänder även en tydlig signal på internationell nivå om att rådet är 

villigt att vidta åtgärder för att övervaka förflyttningar av kontanta medel genom 

att införa ett exakt och enhetligt gränsbelopp inom hela gemenskapen, vilket är 

lätt att genomföra och klart och tydligt framgår för resande till eller från 

gemenskapen. 

 

e) Behöriga myndigheters befogenheter 

 

När det gäller de behöriga myndigheternas befogenheter delade rådet 

Europaparlamentets åsikt (ändringarna 10 och 17) att denna bestämmelse bör ingå 

i ett annat sammanhang och flyttade den därför till artikeln omedelbart efter 

bestämmelsen om anmälningsplikt. Beträffande innehållet i bestämmelsen ansåg 

rådet att delegeringen av befogenheter till de nationella myndigheterna bör ske i 

enlighet med villkoren i den nationella lagstiftningen. De nationella 

myndigheterna bör även ha befogenhet att undersöka transportmedlen för att 

kontrollera att anmälningsplikten fullgörs. Rådet behöll emellertid inte den 

tidsfrist på högst tre dagar då kontanta medel får kvarhållas, såsom anges i 

förslaget och förordas i ändring 11, eftersom rådet ansåg att en sådan begränsning 

inte skulle ge myndigheterna den flexibilitet som krävs i samband med kontroller 

och efterföljande utredningar för att avgöra om det i ett visst fall behöver inledas 

ett straffrättsligt förfarande. 

 

f) Definition av "kontanta medel" 

 

Finansiella aktionsgruppen mot penningtvätt (FATF)  antog den 22 oktober 2004 

sin särskilda rekommendation IX om kurirer. Rekommendationen, som har 

godkänts på internationell nivå, innehåller en definition av "kontanta medel" som 

rådet har infört i nuvarande utkast till förordning för att garantera största möjliga 

enhetlighet mellan bestämmelserna på gemenskapsnivå och internationell nivå. 

I enlighet med ändring 13 utvidgas definitionen av kontanta medel till att omfatta 

fler typer av checkar än vad som ursprungligen föreslagits. 
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g) Informationsutbyte 

 

Rådet förtydligade och omarbetade bestämmelserna om informationsutbyte 

mellan myndigheterna (ändring 15): 

 

− För det första klargörs det att den information som erhålls genom 

anmälningar eller kontroller skall registreras och bearbetas av de behöriga 

myndigheterna i en medlemsstat och inom samma medlemsstat göras 

tillgänglig för finansunderrättelseenheten (FIU), vilket även uttryckligen 

nämns i FATF:s särskilda rekommendation IX. När det gäller personer som 

reser in i eller lämnar gemenskapen med mindre än 10 000 euro får, då det 

finns tecken på olaglig verksamhet, viss information om denna person också 

registreras och bearbetas av de behöriga myndigheterna i en medlemsstat 

och göras tillgänglig för den medlemsstatens FIU. 

 

− För det andra får information som erhålls genom anmälningar eller 

kontroller utbytas mellan medlemsstaterna. För sådant informationsutbyte 

mellan medlemsstaterna skall rådets förordning (EG) nr 515/97 av 

den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas 

administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och 

kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och 

jordbrukslagstiftningen gälla i tillämpliga delar. 

 

− Slutligen får information utbytas med tredjeländer inom ramen för ett avtal 

om ömsesidigt administrativt bistånd. Information får dock endast 

överlämnas under förutsättning att den myndighet som ursprungligen 

samlade in informationen samtycker till detta, varvid bestämmelserna om 

skydd av personuppgifter skall respekteras. Kommissionen skall underrättas 

om sådana informationsutbyten som har särskild betydelse för tillämpningen 

av förordningen. 
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h) Gemensam databas 

 

Rådet godtog inte tanken på att överföra den erhållna informationen till en databas 

som medlemsstaterna gemensamt ansvarar för och som skall finnas hos 

Europeiska polisbyrån (Europol) (ändring 16). Rådet ansåg att en sådan 

bestämmelse inte skulle omfattas av den rättsliga grunden för utkastet till 

förordning. 

 

i) Rapport från kommissionen 

 

I sin gemensamma ståndpunkt godtog rådet den underliggande tanken 

i ändring 22 och införde en bestämmelse om att kommissionen skall förelägga 

Europaparlamentet och rådet en rapport fyra år efter det att förordningen har trätt i 

kraft. 

 

3. Nya inslag som införts av rådet 

 

Utöver de punkter som Europaparlamentet har yttrat sig om och som återspeglas i rådets 

gemensamma ståndpunkt ovan införde rådet följande nya inslag i förslaget: 

 

a) Förordningens tillämpningsområde 

 

Kontroller inom gemenskapen av kontanta medel kan behållas om dessa åtgärder 

överensstämmer med fördraget. 

 

Rådet anpassade dessutom förordningens geografiska täckning, eftersom det anser 

att − för att klargöra för de resande vad som gäller och underlätta för de behöriga 

myndigheterna att tillämpa förordningen − kontrollen av förflyttningar av 

kontanta medel bör göras när en fysisk person reser in i eller lämnar 

gemenskapens territorium. Denna lösning garanterar även geografisk 

överensstämmelse vid tillämpningen av direktiv 91/308/EEG och detta utkast till 

förordning. 
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b) Anmälningsblankett 

 

Den enhetliga anmälningsblankett som har föreslagits av kommissionen godtogs 

inte av rådet. I stället föredrog rådet att ange vilka uppgifter som skall lämnas i 

anmälan. Avsikten är att på så sätt begränsa den administrativa bördan till ett 

strikt minimum när de behöriga myndigheterna samlar in uppgifter från de 

resande, samtidigt som det garanteras att ett minsta antal uppgifter om 

förflyttningar av kontanta medel samlas in för att sedan utbytas med andra 

myndigheter. 

 

c) Kopia på skriftlig anmälan 

 

När det gäller en skriftlig anmälan som lämnas in av anmälaren har rådet infört en 

bestämmelse om att anmälaren skall ha rätt att på begäran få en styrkt kopia av 

anmälan. 

 

d) Påföljder 

 

Rådet förenklade bestämmelsen om påföljder genom att anpassa den till liknande 

bestämmelser i jämförbara rättsakter.5 Medlemsstaterna skall därför införa 

effektiva, avskräckande och proportionella påföljder för åsidosättande av 

skyldigheten att anmäla kontanta medel vid förflyttning över gemenskapens yttre 

gränser. Rådet godtog ändring 19 om förlängning av tidsfristen för att meddela 

kommissionen gällande påföljder. En period på 18 månader efter det att 

förordningen har trätt i kraft fastställdes. 

 

                                                 
5 Jfr t.ex. artikel 18 i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om 

tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella 
rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa 
immateriella rättigheter. 
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IV. SLUTSATS 

 

Syftet med den förordning som föreslås för att införa harmoniserade gränskontroller av 

förflyttningar av kontanta medel och stärka samarbetet mellan behöriga myndigheter stöds 

genom rådets gemensamma ståndpunkt. Eftersom det finns risk för att skärpta kontroller inom 

den finansiella sektorn till följd av antagandet av direktiv 91/308/EEG kommer att leda till en 

ökning av förflyttningar av kontanta medel i olagliga syften, betonar gemenskapen sitt 

engagemang i kampen mot problemet med olagliga förflyttningar av kontanter genom att 

införa en skyldighet för fysiska personer att anmäla förflyttning av kontanta medel över en 

tröskel på 10 000 euro vid gemenskapens gränser, samtidigt som man undviker eventuella 

negativa återverkningar på den inre marknadens funktion genom att med hjälp av en 

förordning se till att dessa åtgärder vidtas på ett harmoniserat sätt inom hela gemenskapen. 

 

 

 

________________________ 

 





 
16047/04 ADD 1  mw/AGS/na 1 
 DG C I   SV 

 

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 18 januari 2005 (19.1) 
(OR. en) 

Interinstitutionellt ärende: 
2002/0132 (COD)  

16047/04 
ADD 1 
 
 
 

  

UD 195 
EF 63 
ECOFIN 422 
CODEC 1339 

 
ADDENDUM TILL I/A-PUNKTSNOT 
från: Generalsekretariatet 
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet 
Komm. förslag nr: 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823 – 

KOM(2002) 328 slutlig 
Ärende: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av 

kontanta medel som kommer in i eller lämnar gemenskapen 
– Antagande av den gemensamma ståndpunkten 

 
 

UTTALANDE TILL RÅDETS PROTOKOLL 

 

Uttalande från rådet om användningen av ordet "penalties" i den engelska versionen av 
Europeiska gemenskapens rättsliga instrument 
 

"När ordet "penalties" används i den engelska versionen av Europeiska gemenskapens rättsliga 

instrument har ordet, enligt rådets mening, en neutral betydelse och avser inte särskilt straffrättsliga 

påföljder utan kan även innefatta såväl administrativa och ekonomiska påföljder som påföljder av 

annat slag. När medlemsstaterna enligt en gemenskapsrättsakt föreskrivs att införa "penalties" kan 

de själva välja lämplig form av påföljd i överensstämmelse med EG-domstolens rättspraxis. 
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I gemenskapens språkdatabas ges följande översättningar av ordet "penalty" på några andra språk: 

 

På spanska "sanciones", på danska "sanktioner", på tyska "Sanktionen", på ungerska 

"jogkövetkezmények", på italienska "sanzioni", på lettiska "sankcijas", på litauiska "sankcijos", på 

nederländska "sancties", på portugisiska "sanções", på slovakiska "sankcie" och på svenska 

"sanktioner". Om i reviderade engelska versioner av rättsakter där ordet "sanctions" tidigare har 

använts, detta ord ersätts med ordet "penalties", innebär detta inte någon skillnad i sak." 

 

________________________ 
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SV 2   SV 

2002/0132 (COD) 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN 
TILL EUROPAPARLAMENTET 

 
enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 

 
om 

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur 

gemenskapen 

1. BAKGRUND 

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2002) 328 slutlig – 2002/0132 COD): 

25 juni 2002 

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 15 maj 2003 

Överlämnande av det ändrade förslaget (KOM(2003) 371 slutlig – 
2002/0132 COD): 

1 juli 2003 

Antagande av den gemensamma ståndpunkten: 17 februari 2005 

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Huvudsyftet med kommissionens förslag är att bestämmelserna i direktiv 
91/308/EEG (genom vilket det inrättas ett system för övervakning av och 
information om penningtransaktioner som utförs genom kredit- och finansinstitut) 
skall kompletteras genom bestämmelser om ett harmoniserat förfarande för kontroll 
av och information om betydande förflyttningar av kontanta medel till eller från 
gemenskapen. Enligt förslaget kommer de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna att ha befogenhet att vidta lämpliga administrativa åtgärder och 
medlemsstaterna att vara skyldiga att införa påföljder. 

Förordningen i fråga kommer därför att vara till hjälp när det gäller att förhindra 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1. ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR 

Kommissionen noterar med tillfredsställelse att rådet stöder huvudprinciperna i dess 
förslag. 
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3.2. BEAKTANDE AV DE ÄNDRINGAR SOM PARLAMENTET FÖRESLOG VID FÖRSTA 
BEHANDLINGEN 

Rådet har i sin gemensamma ståndpunkt tagit fasta på ett antal av parlamentets 
ändringar, bl.a. följande väsentliga ändringar: 

Ändring 2: förordningens rättsliga grund utvidgas till att även omfatta artikel 95 i 
EG-fördraget. 

Ändring 13: antalet typer av checkar som omfattas av förordningen utvidgas. 

Ändring 15: de behöriga myndigheternas roller förtydligas. 

Rådet tog inte fasta på bl.a. följande ändringar: 

Ändringarna 1, 20, 21 och 23. I syfte att sörja för en effektivare och mer enhetlig 
tillämpning av förfarandet för kontroll av förflyttningar av kontanta medel anser 
rådet och kommissionen att det bör antas en förordning i stället för, som parlamentet 
föreslagit, ett direktiv. 

Ändringarna 3, 4-8, 12, 14 och 18. I syfte att sörja för rättssäkerhet och särskilt för 
lika behandling av personer som reser in i eller ut ur gemenskapen med stora belopp i 
kontanta medel anser rådet och kommissionen att man bör ta fasta på ett enda, 
obligatoriskt förfarande i stället för att, som parlamentet föreslagit, låta 
medlemsstaterna använda antingen ett system med anmälningsplikt eller ett system 
som grundar sig på meddelande av uppgifter på de behöriga myndigheternas 
begäran. 

Ändring 16. Rådet och kommissionen ansluter sig inte till parlamentets förslag om 
att uppgifter som erhållits genom anmälningsförfarandet eller i samband med 
kontroller skall vidarebefordras till en central databas som medlemsstaterna och 
Europol förvaltar gemensamt. Tullinformationssystemet (TIS) enligt avdelningarna 
V och VI i förordning (EG) nr 515/97 (rörande ömsesidigt bistånd) är likvärdigt med 
det instrument som parlamentet föreslagit. 

3.3. NYA BESTÄMMELSER SOM RÅDET INFÖRT 

Rådet har ändrat ett flertal bestämmelser. De viktigaste ändringarna anges nedan. 

I likhet med parlamentet anser rådet att förordningens rättsliga grund utöver 
artikel 135 (om tullsamarbete) i EG-fördraget även bör omfatta artikel 95 (om 
harmonisering av sådana bestämmelser som rör den inre marknadens funktion) i 
fördraget, i syfte att klargöra att de enhetliga åtgärder för kontroll vid gemenskapens 
yttre gränser som tas upp i förordningen även har att göra med den inre marknadens 
funktion. Kommissionen kan godta detta. 

Det geografiska tillämpningsområdet för förordningen ändras så att det skall 
motsvara tillämpningsområdet för direktiv 91/308/EEG. Kommissionen kan godta 
detta. 
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I syfte att sörja för effektiva kontroller och samtidigt begränsa byråkratin till ett 
minimum föreskrivs en skyldighet att anmäla stora belopp men får anmälan göras 
skriftligt, muntligt eller elektroniskt. Rådet delade parlamentets betänkligheter över 
att byråkratin skulle kunna bli alltför omfattande med en allmän skyldighet att göra 
en skriftlig anmälan, men ville ändå ha ett enhetligt system grundat på 
anmälningsplikt. Bördan för förvaltningarna och anmälarna minskas genom 
möjligheten att välja formen för anmälan. Kommissionen förordar ett system med 
anmälningsplikt och kan godta denna ändring. 

Bestämmelserna om påföljderna vid underlåtenhet att fullgöra anmälningsplikten har 
anpassats till de som finns i andra rättsakter (påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande). Kommissionen stöder detta. 

Det anges ingen fast tidsgräns för myndigheternas befogenhet att kvarhålla kontanta 
medel vid underlåtenhet att fullgöra anmälningsplikten. Befogenheten att kvarhålla 
kontanta medel och den period under vilken medel får kvarhållas avgörs genom 
administrativa beslut som fattas i enlighet med villkoren i nationell lagstiftning. 
Kommissionen kan godta detta. 

Det anges att kommissionen skall lägga fram en utvärderingsrapport för parlamentet 
och rådet fyra år efter förordningens ikraftträdande. Detta ligger i linje med en 
liknande begäran i parlamentets ändring 22. Kommissionen kan godta detta. 

Det tröskelbelopp från och med vilket personer omfattas av anmälningsplikten har 
sänkts från 15 000 euro till 10 000 euro. Detta skiljer sig från kommissionens 
ursprungliga förslag vilket var identiskt med det tröskelbelopp som gäller enligt 
direktiv 91/308/EEG. Rådet anser emellertid att det är berättigat att fastställa ett lägre 
tröskelbelopp, eftersom det är lättare att förflytta kontanta medel över gränserna än 
att föra över pengar via kredit- och finansinstitut och eftersom det finns risk för att 
även lägre belopp kan användas för att finansiera terrorverksamhet. Kommissionen 
kan godta ändringen. 

I syfte att penningtvätt och finansiering av terrorism skall kunna bekämpas på ett så 
effektivt sätt som möjligt, ges medlemsstaterna möjlighet att i enlighet med 
bestämmelserna i EG-fördraget även i fortsättningen tillämpa nationella kontroller av 
förflyttningar av kontanta medel inom gemenskapen. Kommissionen kan godta detta. 

4. SLUTSATS 

Rådet har inte tagit fasta på alla ändringar som parlamentet föreslagit, men den 
gemensamma ståndpunkten utgör enligt kommissionens uppfattning en godtagbar 
kompromiss. 

Kommissionen är hur som helst övertygad om att rådet och parlamentets 
uppfattningar ligger tillräckligt nära varandra för att en överenskommelse skall 
kunna nås inom en nära framtid, särskilt med tanke på att det ligger i alla parters 
intresse att förbättra kontrollerna i syfte att stoppa flödet av finansiella medel till 
terrorister och kriminella organisationer. 
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5. RÅDETS UTTALANDE TILL PROTOKOLLET 

Av det allmänna uttalandet, om användningen av begreppet ”påföljder” i 
gemenskapsrättsakter, framgår tydligt att begreppet i texten används i neutral 
bemärkelse och kan omfatta administrativa och finansiella påföljder och andra typer 
av påföljder. Kommissionen kan godta detta. 




