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ÆNDRINGSFORSLAG 

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 

Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Hvidvaskning af penge og den 

relaterede finansiering af terrorisme og 

organiseret kriminalitet er fortsat 

væsentlige problemer på EU-plan, der 

således skader den finansielle sektors 

stabilitet og omdømme og truer den interne 

sikkerhed og EU's indre marked. For at 

tackle disse problemer samt styrke 

anvendelsen af direktiv 2015/849/EU1 er 

formålet med dette direktiv strafferetlig 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge med 

henblik på at sikre et bedre 

grænseoverskridende samarbejde mellem 

de kompetente myndigheder. 

(1) Hvidvaskning af penge og den 

relaterede finansiering af terrorisme og 

organiseret kriminalitet er fortsat meget 

væsentlige problemer på EU-plan, der 

således skader den finansielle sektors 

stabilitet og omdømme, truer den interne 

sikkerhed og EU's indre marked og 

underminerer tilliden blandt aktørerne på 

markedet. For at tackle disse alvorlige og 

presserende problemer samt styrke 

anvendelsen af direktiv 2015/849/EU er 

formålet med dette direktiv strafferetlig 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge med 

henblik på at sikre et bedre, hurtigere og 

mere effektivt grænseoverskridende 

samarbejde mellem de kompetente 

myndigheder. 

_______________ ___________________ 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om 

forebyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til 

hvidvask af penge eller finansiering af 

terrorisme, om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 

2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

(EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om 

forebyggende foranstaltninger mod 

anvendelse af det finansielle system til 

hvidvask af penge eller finansiering af 

terrorisme, om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 

2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 
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73). 73). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Unionen bør ved sin indsats fortsat 

tage særligt hensyn til anbefalingerne fra 

Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og 

instrumenter fra andre internationale 

organer, som er aktive inden for 

bekæmpelse af hvidvask af penge og 

finansiering af terrorisme. De relevante 

EU-retsakter bør, hvis det er relevant, 

afstemmes yderligere med de 

internationale standarder om forebyggelse 

af hvidvask af penge samt finansiering af 

terrorisme og masseødelæggelsesvåben, 

der blev vedtaget af FATF i februar 2012 

(de "reviderede anbefalinger fra FATF"). 

Som underskriver af Europarådets 

konvention om hvidvaskning, 

efterforskning samt beslaglæggelse og 

konfiskation af udbyttet af strafbare 

handlinger og finansiering af terrorisme 

(CETS nr. 198) bør Unionen gennemføre 

kravene i denne konvention i sin 

lovgivning. 

(3) Unionen bør gå videre end 

anbefalingerne fra Den Finansielle 

Aktionsgruppe (FATF) og instrumenter fra 

andre internationale organer, som er aktive 

inden for bekæmpelse af hvidvask af penge 

og finansiering af terrorisme. 

Kommissionen bør foretage sin egen 

vurdering med hensyn til effektiviteten af 

foranstaltninger foreslået af FATF og 

gennemførelsen og effektiviteten af 

forholdsregler mod hvidvaskning af penge 

i almindelighed. FATF bør foretage en 

revision af de eksisterende standarder og 

en vurdering af sine egne resultater, og 

den bør sikre regional repræsentation, 

troværdighed, effektivitet og bedre 

anvendelse af finansielle efterretninger. 

De relevante EU-retsakter bør, hvis det er 

relevant, afstemmes yderligere med de 

internationale standarder om forebyggelse 

af hvidvask af penge samt finansiering af 

terrorisme og masseødelæggelsesvåben, 

der blev vedtaget af FATF i februar 2012 

(de "reviderede anbefalinger fra FATF"). 

Som underskriver af Europarådets 

konvention om hvidvaskning, 

efterforskning samt beslaglæggelse og 

konfiskation af udbyttet af strafbare 

handlinger og finansiering af terrorisme 

(CETS nr. 198) bør Unionen gennemføre 

kravene i denne konvention i sin 

lovgivning. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Definitionen af kriminelle 

handlinger, der udgør prædikatforbrydelser 

for hvidvaskning af penge, bør være 

tilstrækkelig ensartet i alle 

medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør 

inkludere en række forskellige 

overtrædelser i de enkelte kategorier 

udpeget af FATF. Hvis der er fastlagt 

kategorier af overtrædelser såsom 

terrorisme og miljøkriminalitet i EU-retten, 

henvises i dette direktiv til denne 

lovgivning. Dette sikrer, at hvidvaskningen 

af udbyttet fra finansiering af terrorisme og 

handel med vilde dyr og planter kan 

straffes i medlemsstaterne. I de tilfælde 

hvor EU-retten giver medlemsstaterne 

mulighed for at indføre andre sanktioner 

end strafferetlige sanktioner, bør dette 

direktiv ikke pålægge medlemsstaterne at 

definere disse tilfælde som 

prædikatforbrydelser med henblik på dette 

direktiv. 

(5) Definitionen af kriminelle 

handlinger, der udgør prædikatforbrydelser 

for hvidvaskning af penge, bør være 

tilstrækkelig bred og ensartet i alle 

medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør 

inkludere en række forskellige 

overtrædelser i de enkelte kategorier 

udpeget af FATF, herunder 

skatteunddragelse, skattesvig og 

skatteundgåelse samt enhver svigagtig 

adfærd, der involverer at skjule indtægter 

eller fortjenester. Hvis der er fastlagt 

kategorier af overtrædelser såsom 

terrorisme og miljøkriminalitet i EU-retten, 

henvises i dette direktiv til denne 

lovgivning. Dette sikrer, at hvidvaskningen 

af udbyttet fra finansiering af terrorisme og 

handel med vilde dyr og planter kan 

straffes i medlemsstaterne. I de tilfælde 

hvor EU-retten giver medlemsstaterne 

mulighed for at indføre andre sanktioner 

end strafferetlige sanktioner, bør dette 

direktiv ikke pålægge medlemsstaterne at 

definere disse tilfælde som 

prædikatforbrydelser med henblik på dette 

direktiv. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at sikre, at hvidvaskning af 

penge er et effektivt redskab til 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør 

det ikke være nødvendigt at identificere de 

nærmere omstændigheder for den strafbare 

handling, der frembragte formuegoderne, 

og heller ikke at kræve en tidligere eller 

samtidig domfældelse for denne strafbare 

handling. Retsforfølgning af hvidvaskning 

af penge bør heller ikke forhindres alene på 

grund af den omstændighed, at 

prædikatforbrydelsen blev begået i en 

(9) For at sikre, at hvidvaskning af 

penge er et effektivt redskab til 

bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bør 

det ikke være nødvendigt at identificere de 

nærmere omstændigheder for den strafbare 

handling, der frembragte formuegoderne, 

eller alle de omstændigheder og faktuelle 

forhold, der har forbindelse til den 

kriminelle aktivitet, og heller ikke at kræve 

en tidligere eller samtidig domfældelse for 

denne strafbare handling. Retsforfølgning 

af hvidvaskning af penge bør heller ikke 
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anden medlemsstat eller i et tredjeland, 

forudsat at det er en strafbar handling i 

medlemsstaten eller i tredjelandet. De 

enkelte medlemsstater kan fastsætte en 

betingelse om, at prædikatforbrydelsen 

ville have udgjort en strafbar handling i 

den nationale lovgivning, hvis den var 

begået der. 

forhindres alene på grund af den 

omstændighed, at prædikatforbrydelsen 

blev begået i en anden medlemsstat eller i 

et tredjeland, forudsat at det er en strafbar 

handling i medlemsstaten eller i 

tredjelandet. Medlemsstaterne bør også 

have mulighed for at fastsætte en 

betingelse om, at den pågældende adfærd 

ville have udgjort en prædikatforbrydelse i 

den nationale lovgivning, hvis den var 

begået der. Men for så vidt som den 

pågældende adfærd består af en vis type 

af grov kriminalitet, bør medlemsstaterne 

ikke kræve, at den pågældende adfærd er 

en strafbar handling i den medlemsstat 

eller det land, hvor adfærden fandt sted. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) For at forebygge hvidvaskning af 

penge i hele EU bør medlemsstaterne 

fastlægge mindsteregler om straftyper og 

strafniveauer for de i dette direktiv 

omhandlede strafbare handlinger. Når den 

strafbare handling er begået inden for 

rammerne af en kriminel organisation som 

defineret i Rådets rammeafgørelse 

2008/841/RIA37, eller hvor 

gerningsmanden har misbrugt sin stilling 

til at muliggøre hvidvaskning af penge, bør 

medlemsstaterne fastlægge skærpende 

omstændigheder i overensstemmelse med 

de gældende bestemmelser i deres 

retssystemer. 

(11) For at forebygge hvidvaskning af 

penge i hele EU bør medlemsstaterne i et 

katalog fastlægge mindsteregler om klart 

definerede straftyper og strafniveauer for 

de i dette direktiv omhandlede strafbare 

handlinger. Et minimum af sanktionstyper 

og straffeniveauer bør også fastsættes for 

så vidt angår anstiftelse, medvirken og 

tilskyndelse til at begå sådanne strafbare 

handlinger. Medlemsstaterne bør 

fastsætte skærpende omstændigheder i 

overensstemmelse med de regler, som 

deres retssystem fastlægger, hvor følgende 

omstændigheder foreligger: 
lovovertrædelsen er begået inden for en 

kriminel organisation i betydningen i 

rammeafgørelse 2008/841/RIA37; 

gerningsmanden misbruger sin stilling til 

at muliggøre hvidvaskning af penge; 

pengene eller formuegoderne, der 

hvidvaskes, stammer fra terrorhandlinger 

som defineret i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2017/54137a eller ulovlig 

våbenhandel; gerningsmanden er en 
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politisk eksponeret person som defineret i 

direktiv 2015/849 eller er involveret i 

korruption af politikere. Medlemsstaterne 

bør beregne størrelsen af bøder i 

overensstemmelse med bruttoprincippet, 

dvs. på grundlag af den fortjeneste, der 

stammer fra den strafbare handling uden 

fradrag af eventuelle omkostninger for at 

sikre, at bødestraffen er højere end den 

økonomiske værdi af den pågældende 

forbrydelse. Medlemsstaterne træffer 

foranstaltninger til effektiv gennemførelse 

af disse bødestraffe. 

_________________ _________________ 

37 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 

24. oktober 2008 om bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 

11.11.2008, s. 42). 

37Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 

24. oktober 2008 om bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 

11.11.2008, s. 42). 

 37aEuropa-Parlamentets og Rådets 

direktiv (EU) 2017/541 af 15. marts 2017 

om bekæmpelse af terrorisme og om 

erstatning af Rådets rammeafgørelse 

2002/475/RIA og ændring af Rådets 

afgørelse 2005/671/RIA (EUT L 88 af 

31.3.2017, s. 6). 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11a) Unionen og medlemsstaterne bør 

tilvejebringe de nødvendige juridiske 

foranstaltninger til beskyttelse af 

whistleblowere, der rapporterer 

oplysninger i relation til hvidvaskning af 

penge, herunder i tredjelande. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 –  litra p a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 pa) skattemæssige lovovertrædelser i 

forbindelse med direkte og indirekte 

skatter, herunder at undgå beskatning ved 

at skjule indkomst, der er tjent lovligt eller 

ulovligt, for skattemyndighederne, så de 

ikke opdager og opkræver skat af den; 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr.  1 – litra v 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

v) alle lovovertrædelser, herunder 

skattemæssige lovovertrædelser, som 

defineret i medlemsstaternes nationale ret, 

i forbindelse med direkte og indirekte 

skatter, som kan medføre en frihedsstraf 

eller en sikkerhedsforanstaltning af en 

maksimal varighed på over et år, eller for 

de medlemsstaters vedkommende, der i 

deres retssystem har en minimumstærskel 

for lovovertrædelser, alle lovovertrædelser, 

der kan medføre en frihedsstraf eller en 

sikkerhedsforanstaltning af en minimal 

varighed på over seks måneder. 

"formuegoder": 

v) alle lovovertrædelser, som kan 

medføre en frihedsstraf eller en 

sikkerhedsforanstaltning af en maksimal 

varighed på over et år, eller for de 

medlemsstaters vedkommende, der i deres 

retssystem har en minimumstærskel for 

lovovertrædelser, alle lovovertrædelser, der 

kan medføre en frihedsstraf eller en 

sikkerhedsforanstaltning af en minimal 

varighed på over seks måneder. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) erhvervelse, besiddelse eller 

anvendelse af formuegoder, vel vidende – 

ved modtagelsen af disse goder – at de 

stammer fra en kriminel handling eller fra 

medvirken i en sådan handling. 

c) erhvervelse, besiddelse eller 

anvendelse af formuegoder, vel vidende – 

enten ved modtagelsen eller anvendelsen 

af disse goder eller efterfølgende – at de 

stammer fra en kriminel handling eller fra 

medvirken i en sådan handling. 

 

Ændringsforslag  10 
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Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en tidligere eller samtidig 

domfældelse for den kriminelle handling, 

der frembragte formuegoderne 

a) en tidligere eller samtidig 

domfældelse for den kriminelle handling, 

som formuegoderne hidrørte fra, som 

omhandlet i stk. 1. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) alle omstændigheder eller 

faktuelle elementer vedrørende en 

kriminel aktivitet, hvis det fastslås, at 

formuegoderne hidrører fra en sådan 

handling som omhandlet i stk. 1. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) om den kriminelle handling, der 

frembragte formuegoderne, blev 

gennemført på en anden medlemsstats eller 

et tredjelands område, når den 

pågældende adfærd er en strafbar handling 

i henhold til lovgivningen i den 

medlemsstat eller det tredjeland, hvor den 

strafbare handling var begået, og ville 

have udgjort en strafbar handling i 

henhold til lovgivningen i den 

medlemsstat, der gennemfører eller 

anvender denne artikel, hvis den var 

begået der. 

c) om den kriminelle handling, der 

frembragte formuegoderne, blev 

gennemført på en anden medlemsstats 

område eller i et tredjeland, hvis den 

pågældende adfærd ville have udgjort en 

kriminel handling i henhold til den 

nationale lovgivning, der gennemfører 
eller anvender denne artikel, hvis den 

pågældende handling var blevet udøvet 

dér. Medlemsstaterne kan dog kræve, at 

den pågældende adfærd, såfremt den ikke 

falder ind under de kategorier, der er 

omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a) til d) 

og litra h), l) og pa), udgør en strafbar 

handling i henhold til lovgivningen i den 

anden medlemsstat eller i tredjelandet 
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Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) om den kriminelle handling, der 

frembragte formuegoderne, blev 

gennemført i et område af et land, hvor 

risikoen er stor, jf. direktiv 2015/849, hvis 

den pågældende adfærd ville have udgjort 

en kriminel handling i henhold til den 

nationale lovgivning i den stat, der 

gennemfører eller anvender denne artikel, 

hvis den var blevet udøvet dér. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den i 

artikel 3 og 4 omhandlede adfærd kan 

straffes med strafferetlige sanktioner, der 

er effektive, står i et rimeligt forhold til 

den strafbare handling og har 

afskrækkende virkning. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den 

adfærd, der er omhandlet i artiklerne 3 og 

4, straffes med effektive, proportionale og 

afskrækkende strafferetlige sanktioner, 

herunder bøder på grundlag af 

bruttoværdien af de samlede beløb, der 

stammer fra strafbare handlinger. 

Medlemsstaterne sikrer respekt for de 

grundlæggende rettigheder og de 

almindelige strafferetlige principper, der 

beskytter retten til forsvar samt tiltaltes 

rettigheder. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i 2. Medlemsstaterne sikrer, at de i 
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artikel 3 omhandlede strafbare handlinger 

kan straffes med fængsel i op til fire år, i 

hvert fald i alvorlige tilfælde. 

artikel 3 omhandlede strafbare handlinger 

kan straffes med fængsel i op til fem år. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at de i 

artikel 4 omhandlede strafbare 

handlinger kan straffes med fængsel i op 

til tre år. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. hver medlemsstat sikrer, at de 

lovovertrædelser, der er omhandlet i 

artikel 3 og 4 også kan være strafbare 

efter dommerens skøn i form af 

supplerende, midlertidige eller 

permanente sanktioner, herunder: 

 a) et forbud mod at indgå kontrakter med 

offentlige myndigheder 

 b) et forbud mod at udøve visse former for 

erhvervsvirksomhed og 

 c) et forbud mod at stille op til valg. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) pengene eller formuegoderne, der 

er hvidvasket, stammer fra 



 

PE613.264v01-00 12/20 AD\1138268DA.docx 

DA 

terrorhandlinger som defineret i direktiv 

2017/541 eller ulovlig våbenhandel 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) gerningsmanden er en politisk 

eksponeret person som defineret i direktiv 

2015/849 eller er involveret i korruption 

af politikere, eller 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bc)  den kriminelle aktivitet blev begået 

og finansieret af offshore-selskaber; 

skuffeselskaber er involveret i de 

kriminelle handlinger; der er fundet 

ulovlig overførsel af penge sted; 

pengekurerer og NGO'er er involveret; 

der er formodning om erhvervsmæssig 

virksomhed som hvidvasker af penge, 

fordi den pågældende person eksempelvis 

er aktiv i mere end to 

pengehvidvaskersyndikater eller 

kriminelle grupper, der hvidvasker penge. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat sikrer, at 

juridiske personer kan stilles til ansvar for 

de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare 

handlinger, som er begået til de 

1. Hver medlemsstat sikrer, at 

juridiske personer kan stilles til ansvar for 

de i artikel 3 og 4 omhandlede strafbare 

handlinger, som er begået til deres fordel 
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pågældende juridiske personers fordel af 

en fysisk person, der har en ledende stilling 

hos den juridiske person, og som handler 

individuelt eller som en del af en enhed hos 

den juridiske person, på grundlag af: 

eller til en tredje persons fordel, der har en 

ledende stilling hos den juridiske person, 

og som handler individuelt eller som en del 

af en enhed hos den juridiske person, på 

grundlag af: 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 

personer kan drages til ansvar, når 

manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i 

stk. 1 omhandlede personers side har gjort 

det muligt for en person, der er underlagt 

den juridiske persons myndighed, at begå 

en af de strafbare handlinger, der er 

omhandlet i artikel 3 og 4, for at skaffe den 

juridiske person vinding. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at juridiske 

personer kan drages til ansvar, når 

manglende tilsyn eller kontrol fra en af de i 

stk. 1 omhandlede personers side har gjort 

det muligt for en person, der er underlagt 

den juridiske persons myndighed, at begå 

en af de strafbare handlinger, der er 

omhandlet i artikel 3 og 4, for at skaffe den 

pågældende juridiske  person eller en 

tredjeperson, der er underlagt den 

juridiske persons myndighed, vinding. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver medlemsstat sikrer, at der over for en 

juridisk person, der kendes ansvarlig for 

strafbare handlinger i henhold til artikel 6, 

kan iværksættes sanktioner, der er 

effektive, står i et rimeligt forhold til den 

strafbare handling og har afskrækkende 

virkning, herunder bødestraf eller 

administrativt idømte bøder og eventuelt 
andre sanktioner, f.eks.: 

Hver medlemsstat sikrer under streng 

efterlevelse af de grundlæggende 

rettigheder og de generelle strafferetlige 

principper, der beskytter retten til forsvar 

og anklagedes rettigheder, at der over for 

en juridisk person, der kendes ansvarlig for 

strafbare handlinger i henhold til artikel 7, 

kan iværksættes sanktioner, der er 

effektive, forholdsmæssige og har 

afskrækkende virkning, hvilket skal 

omfatte strafferetlige eller ikke-

strafferetlige bøder på grundlag af 

bruttoværdien af de samlede beløb, der 

stammer fra kriminel aktivitet, og som 

efter dommerens skøn omfatter andre 
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midlertidige eller permanente sanktioner, 

herunder: 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) udelukkelse af den pågældende 

juridiske person fra offentlige ydelser eller 

tilskud 

1) udelukkelse af den pågældende 

juridiske person fra retten til at bestride 

offentlige stillinger, indgå offentlige 

kontrakter og modtage offentlige tilskud, 

herunder EU-relaterede ydelser eller 

tilskud 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) udelukkelse af den pågældende 

person fra ret til EU-midler 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b) et forbud mod at indgå kontrakter 

med offentlige myndigheder 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) midlertidigt eller varigt forbud mod 2) midlertidigt eller varigt forbud mod 
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den pågældende juridiske persons udøvelse 

af erhvervsvirksomhed 

den pågældende juridiske persons udøvelse 

af erhvervsvirksomhed, herunder 

inddragelse af erhvervslicenser 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) handlingen helt eller delvis er 

begået på dens område 

a) handlingen helt eller delvis er 

begået på dens område eller 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) gerningsmanden er statsborger i 

medlemsstaten. 

b) gerningsmanden er statsborger i 

medlemsstaten eller 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) lovovertrædelsen er begået uden 

for dens område, men gerningsmanden 

har sædvanligt opholdssted på dens 

område, eller 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) lovovertrædelsen er begået uden 

for dens område, men lovovertrædelsen er 
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begået til fordel for en juridisk person, 

som har hjemsted på dens område. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Når en lovovertrædelse er omfattet 

af mere end én medlemsstats jurisdiktion, 

og når en af de berørte medlemsstater kan 

rejse tiltale på grundlag af de samme 

faktiske omstændigheder, skal 

medlemsstaterne tage hensyn til følgende 

faktorer, angivet i prioriteret rækkefølge, 

for at afgøre, hvem af dem der skal 

retsforfølge lovovertræderne: 

 a)  den medlemsstat, hvor 

lovovertrædelsen er begået 

 b)  lovovertræderens nationalitet eller 

bopæl 

 c)  ofrenes hjemland 

 d)  medlemsstaten, hvor 

lovovertræderen blev konstateret. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Medlemsstaterne kan betjene sig 

af Eurojust for at lette samarbejdet 

mellem deres retlige myndigheder og 

koordinationen af deres indsats. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. En medlemsstat underretter 

Kommissionen, når den beslutter at 

udvide sin kompetence med hensyn til de i 

artikel 3 og 4 nævnte strafbare 

handlinger, der er begået uden for dens 

område, når: 

udgår 

a) gerningsmanden har sædvanligt 

opholdssted i den pågældende 

medlemsstat 

 

b)  den strafbare handling er begået 

til fordel for en juridisk person, som har 

sit hjemsted på dens område. 

 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Efterforskningsredskaber Efterforskningsredskaber og samarbejde 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver medlemsstat sikrer, at personer, 

enheder og tjenester, som er ansvarlige for 

efterforskning eller retsforfølgning af de i 

artikel 3 og 4 omhandlede strafbare 

handlinger, råder over effektive 

efterforskningsredskaber såsom dem, der 

anvendes i forbindelse med organiseret 

kriminalitet eller anden alvorlig 

kriminalitet. 

1.  Hver medlemsstat sikrer, at 

personer, enheder og tjenester, som er 

ansvarlige for efterforskning eller 

retsforfølgning af de i artikel 3 og 4 

omhandlede strafbare handlinger, råder 

over effektive efterforskningsredskaber 

såsom dem, der anvendes i forbindelse med 

organiseret kriminalitet eller anden alvorlig 

kriminalitet. 

 2.  Hver medlemsstat sikrer, at der så 

hurtigt som muligt afsættes passende og 

tilstrækkelige finansielle og menneskelige 

ressourcer, og at disse sikres den 

tilstrækkelige uddannelse til at efterforske 

og retsforfølge de strafbare handlinger, 
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der er omhandlet i stk. 3 og 4. 

 3.  Hver medlemsstat sørger for 

effektivt samarbejde mellem de relevante 

myndigheder i hvert land og sørger for, at 

deres nationale myndigheder, der 

efterforsker eller retsforfølger de 

lovovertrædelser, der er omhandlet i 

artiklerne 3 og 4, er bemyndiget til at 

samarbejde med andre nationale 

myndigheder og deres modparter i andre 

medlemsstater og EU's institutioner. 
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