
 

AD\1133772DA.docx  PE604.691v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Retsudvalget 
 

2016/0414(COD) 

15.9.2017 

UDTALELSE 

fra Retsudvalget 

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om strafferetlig 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge 

(COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos 

 



 

PE604.691v02-00 2/20 AD\1133772DA.docx 

DA 

PA_Legam 



 

AD\1133772DA.docx 3/20 PE604.691v02-00 

 DA 

KORT BEGRUNDELSE 

I. Indledning 

De seneste terrorangreb understreger behovet for at forhindre og bekæmpe terrorisme. At 

afskære terrororganisationer fra deres finansieringskilder er et afgørende bidrag til 

bekæmpelsen af terrorisme og organiseret kriminalitet. Den Europæiske Union har allerede 

redskaberne til at tackle dette, herunder den eksisterende strafferetlige lovgivning, samarbejde 

mellem retshåndhævende myndigheder og processer for udveksling af relevante oplysninger 

samt lovgivning om forebyggelse af hvidvaskning af penge, som styrkes løbende. Formålet 

med dette forslag til direktiv er strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Ifølge 

direktivforslaget opfyldes dette mål ved at gennemføre internationale forpligtelser på dette 

område på grundlag af Europarådets konvention om hvidvaskning, efterforskning samt 

beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet af strafbare handlinger og finansiering af 

terrorisme fra 2005, CETS nr. 198 ("Warszawakonventionen"), såvel som de relevante 

anbefalinger fra Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF).  

II. Ordførerens holdning 

Generelt er Kommissionen forslag velafbalanceret, men der er nogle få områder, som giver 

anledning til yderligere overvejelser. Et af dem omfatter gennemsigtighed og åbenhed samt 

spørgsmål vedrørende privatlivets fred. Et andet er spørgsmålet om, hvordan man på korrekt 

vis håndterer tilsyn med finansielle institutioner. Et yderligere spørgsmål, der fortjener at 

blive overvejet, er, hvordan det sikres, at direktivet på korrekt vis overholder grundlæggende 

rettigheder. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Retsudvalget 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 

(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 supplere og 
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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. 

styrke anvendelsen af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv EU 

2015/8491 er formålet med dette direktiv 

strafferetlig bekæmpelse af hvidvaskning 

af penge, idet der sikres et bedre 

grænseoverskridende samarbejde mellem 

de kompetente myndigheder og med de 

ansvarlige EU-agenturer, for at forbedre 

informationsudveksling og identificere 

dem, der anstifter terrorisme. 

_________________ _________________ 

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. 

73). 

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. 

73). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Foranstaltninger, som udelukkende 

træffes på nationalt plan eller endog på 

EU-plan uden hensyntagen til koordinering 

og samarbejde på internationalt plan, vil 

kun få meget begrænsede virkninger. De 

foranstaltninger, som Unionen træffer til 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bør 

derfor være forenelige med og mindst lige 

så strenge som andre forholdsregler, der 

træffes i de internationale fora. 

(2) Foranstaltninger, som udelukkende 

træffes på nationalt plan eller endog på 

EU-plan uden hensyntagen til koordinering 

og samarbejde på internationalt plan, har 

kun meget begrænsede virkninger. Den 

nuværende retlige ramme på EU-plan er 

hverken omfattende eller tilstrækkelig 

sammenhængende til at være fuldt ud 

effektiv. Medlemsstaterne har ganske vist 

kriminaliseret hvidvaskning af penge, 

men der er betydelige forskelle mellem 

dem hvad angår definitionen af, hvad 

hvidvaskning af penge er, og hvad 

prædikatforbrydelser er, såvel som hvad 

angår sanktionernes niveauer. 

Forskellene i de nationale retlige rammer 
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kan udnyttes af kriminelle og terrorister, 

som kan vælge at gennemføre deres 

finansielle transaktioner i de 

medlemsstater, hvor foranstaltningerne til 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge 

efter deres opfattelse er svagest. De 

foranstaltninger, som Unionen træffer til 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bør 

derfor være forenelige med og mindst lige 

så strenge som andre forholdsregler, der 

træffes i de internationale fora. Dermed 

skabes en styrket retlig ramme på EU-

plan, der gør det muligt at tackle 

finansiering af terrorisme mere effektivt 

og mindske truslen fra 

terrororganisationer ved at gøre det 

vanskeligere for dem at finansiere deres 

aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  3 

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 

(3) Unionen bør ved sin indsats fortsat 

tage særligt hensyn til anbefalingerne fra 

Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) og 

instrumenter fra andre internationale 

organisationer og 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 
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lovgivning. lovgivning. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Dette direktiv bør ikke finde 

anvendelse på hvidvaskning af penge i 

forbindelse med formuegoder, der stammer 

af handlinger til skade for Unionens 

finansielle interesser, som er omfattet af 

specifikke bestemmelser som fastsat i 

direktiv 2017/XX/EU3. I medfør af artikel 

325, stk. 2, i TEUF træffer 

medlemsstaterne de samme 

foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der 

skader Unionens finansielle interesser, som 

til bekæmpelse af svig, der skader deres 

egne finansielle interesser. 

(7) Dette direktiv bør ikke finde 

anvendelse på hvidvaskning af penge i 

forbindelse med formuegoder, der stammer 

af handlinger til skade for Unionens 

finansielle interesser, som er omfattet af 

specifikke bestemmelser som fastsat i 

direktiv 2017/XX/EU3. Ikke desto mindre 

bør det stadigvæk være muligt for 

medlemsstaterne at gennemføre dette 

direktiv og direktiv 2017/XX/EU ved at 

vedtage en enkelt omfattende retsakt på 

nationalt plan. I medfør af artikel 325, stk. 

2, i TEUF skal medlemsstaterne træffe de 

samme foranstaltninger til bekæmpelse af 

svig, der skader Unionens finansielle 

interesser, som til bekæmpelse af svig, der 

skader deres egne finansielle interesser. 

_________________ _________________ 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2017/XX/EU af X X 2017 om strafferetlig 

beskyttelse af Unionens finansielle 

interesser (EUT L x af xx.xx.2017, s. x). 

3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2017/XX/EU af X X 2017 om strafferetlig 

beskyttelse af Unionens finansielle 

interesser (EUT L x af xx.xx.2017, s. x). 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Når hvidvaskning af penge ikke 

blot omfatter besiddelse eller anvendelse, 

men også involverer overførsel eller 

fortielse eller tilsløring af formuegoder 

gennem det finansielle system og resulterer 

i yderligere skade end den, der allerede er 

forvoldt af prædikatforbrydelsen, f.eks. 

(8) Medlemsstaterne bør derfor sikre, 

at visse typer af 

pengehvidvaskningsaktiviteter også er 

strafbare, når de begås af den person, der 

har foretaget den kriminelle handling, 

hvorved formuegoderne blev opnået 

(selvhvidvaskning af penge). Når 
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skade på det finansielle systems integritet, 

bør denne handling straffes særskilt. 

Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 

denne adfærd også er strafbar, når den 

begås af den person, der har begået den 

kriminelle handling, som frembragte 

formuegoderne (såkaldt hvidvaskning af 

egne penge). 

hvidvaskning af penge i sådanne tilfælde 

ikke blot omfatter besiddelse eller 

anvendelse, men også involverer 

overførsel, konvertering, fortielse eller 

tilsløring af formuegoder gennem det 

finansielle system og resulterer i yderligere 

skade end den, der allerede er forvoldt af 

prædikatforbrydelsen, såsom skade på det 

finansielle systems integritet, f.eks. ved at 

bringe udbyttet af den kriminelle handling 

i omsætning og derved skjule udbyttets 

ulovlige herkomst, bør sådanne aktiviteter 

også være strafbare. 

 

Ændringsforslag  6 

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 

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. 

(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 

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. Dette bør ikke fortolkes som en 

begrænsning af retten til retfærdig 

rettergang. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Det er i retfærdighedens interesse, 

at personer, der anklages for en strafbar 

handling efter dette direktiv, har 

mulighed for at fremlægge deres sag og 

afvise anklager mod sig samt har adgang 

til indlæg og beviser, der fremlægges imod 

dem. Sager om terrorisme og finansiering 

af terrorisme er af alvorlig karakter, men 

det er ikke desto mindre af overordnet 

interesse, at de pågældende personer 

oplyses om kernen i sagen mod dem, når 

de må forvente tvangsindgreb fra 

medlemsstatens side, således at de kan 

give deres advokat eller den særlige 

advokat effektive instrukser. Dette direktiv 

bør også overholde princippet om 

processuel ligestilling mellem parterne. 

 

Ændringsforslag  8 

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/RIA4, 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 

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/RIA4, eller når gerningsmanden 

har misbrugt sin stilling til at muliggøre 

hvidvaskning af penge, eller når 

gerningsmanden er en politisk eksponeret 

person, bør medlemsstaterne fastlægge 

skærpende omstændigheder i 

overensstemmelse med de gældende 

bestemmelser i deres retssystemer. 

_________________ _________________ 

4 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 4 Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 
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24. oktober 2008 om bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 

11.11.2008, s. 42). 

24. oktober 2008 om bekæmpelse af 

organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 

11.11.2008, s. 42). 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Medlemsstaterne bør sikre, at 

dommere og domstole har mulighed for at 

tage skærpende omstændigheder som 

fastlagt i dette direktiv i betragtning ved 

udmålingen af straffe for lovovertrædere, 

omend der ikke er nogen forpligtelse til at 

skærpe straffen. Det er op til dommerne 

og domstolene at afgøre, under 

hensyntagen til samtlige kendsgerninger i 

sagen, hvorvidt skærpende 

omstændigheder skal tages i betragtning. 

Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at 

påberåbe sig skærpende omstændigheder 

i sager, hvor straffene for strafbare 

handlinger som defineret i 

rammeafgørelse 2008/841/RIA fastsættes 

særskilt under national ret og kan 

resultere i hårdere straffe. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) I betragtning af gerningsmændenes 

mobilitet og udbyttet fra strafbart forhold 

samt den komplicerede og 

grænseoverskridende karakter af de 

efterforskninger, der kræves, bør alle 

medlemsstater fastsætte deres 

straffemyndighed for disse handlinger for 

at give de kompetente myndigheder 

mulighed for at efterforske og retsforfølge 

disse aktiviteter. Medlemsstaterne bør 

(12) I betragtning af gerningsmændenes 

mobilitet og udbyttet fra strafbart forhold 

samt den komplicerede og 

grænseoverskridende karakter af de 

efterforskninger, der kræves, bør alle 

medlemsstater fastsætte deres 

straffemyndighed for disse handlinger for 

at give de kompetente myndigheder 

mulighed for at efterforske og retsforfølge 

disse aktiviteter. Medlemsstaterne bør 
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således sikre, at deres jurisdiktion også 

omfatter tilfælde, hvor en strafbar handling 

er begået ved brug af informations- og 

kommunikationsteknologi, hvortil der er 

opnået adgang fra deres område, uanset om 

teknologien befinder sig på deres område. 

således sikre, at deres jurisdiktion også 

omfatter tilfælde, hvor en strafbar handling 

er begået ved brug af informations- og 

kommunikationsteknologi, hvortil der er 

opnået adgang fra deres område, uanset om 

teknologien befinder sig på deres område. I 

medfør af jurisdiktionsbegrebet i den 

humanitære folkeret er en stat, som har 

undertegnet en 

menneskerettighedserklæring, forpligtet 

til at sikre rettighederne for de personer, 

der er omfattet af den pågældende stats 

jurisdiktion, selv om sådanne personer 

befinder sig uden for den pågældende 

stats område. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) For at sikre, at efterforskning og 

retsforfølgelse af hvidvaskning af penge 

lykkes, bør de ansvarlige for 

efterforskningen og retsforfølgelsen af 

sådanne strafbare handlinger have 

adgang til effektive 

efterforskningsredskaber som dem, der 

anvendes til bekæmpelse af organiseret 

kriminalitet og anden alvorlig 

kriminalitet. Anvendelsen af sådanne 

redskaber bør, i overensstemmelse med 

national ret, tage hensyn til 

proportionalitetsprincippet og arten og 

grovhedsgraden af de overtrædelser, der 

efterforskes, og respektere retten til 

beskyttelse af personoplysninger. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 b (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12b) Kompetente myndigheder, der 

fører tilsyn med kreditinstitutters og andre 

finansielle institutioners overholdelse af 

dette direktiv, bør være i stand til at 

samarbejde med hinanden og udveksle 

fortrolige oplysninger, uanset deres art 

eller status. Med henblik herpå bør 

sådanne kompetente myndigheder have et 

tilstrækkeligt retsgrundlag for udveksling 

af fortrolige oplysninger og bør 

samarbejde i videst muligt omfang, og det 

i overensstemmelse med gældende 

internationale standarder på området. 

Skatteoplysninger, der omfatter registre 

over reelle ejere, bør danne grundlag for 

den automatiske udveksling af 

oplysninger mellem skattemyndighederne 

og andre relevante offentlige regulerende 

og håndhævende myndigheder. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 c (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12c) I forbindelse med strafferetlig 

bekæmpelse af hvidvaskning af penge bør 

man sikre en høj grad af retssikkerhed for 

så vidt angår respekt for de 

grundlæggende rettigheder og især 

respekt for den anklagedes rettigheder. 

Hvad det angår bør enhver 

foranstaltning, som en medlemsstat 

træffer, være forholdsmæssig og 

velafbalanceret. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 d (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12d) Princippet om tavshedspligt og 

retten til privatlivets fred og en retfærdig 

rettergang bør hverken undermineres 

eller krænkes i forbindelse med, at der ud 

fra en mistanke indsamles og fremsendes 

data eller oplysninger om almindelige 

transaktioner, der forekommer i 

enkeltpersoners privatliv. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. I dette direktiv fastsættes 

minimumsregler om afgrænsningen af 

strafbare handlinger og om sanktioner 

herfor i forbindelse med hvidvaskning af 

penge. 

1. I dette direktiv fastsættes 

minimumsregler om afgrænsningen af 

strafbare handlinger og om sanktioner 

herfor i forbindelse med hvidvaskning af 

penge med henblik på at ajourføre 

eksisterende lovgivning og afhjælpe 

identificerede mangler. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Dette direktiv overholder til fulde 

Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder og 

konventionen til beskyttelse af 

menneskerettigheder og grundlæggende 

frihedsrettigheder. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra g 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(g) ulovlig handel med stjålne varer og 

andre varer 

g) ulovlig handel med stjålne varer og 

andre varer, f.eks. handel med råolie, 

våben, narkotika, tobak og 

tobaksprodukter, ædelmetaller og -

mineraler, kulturelle objekter og andre 

objekter af arkæologisk, historisk, 

kulturel og religiøs betydning eller 

sjælden videnskabelig værdi samt 

elfenben og vilde dyr og planter 

 

 

Ændringsforslag  18 

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, forvaltning 

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. 

 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. For at en handling som omhandlet 

i stk. 1 kan være strafbar, er det ikke 

nødvendigt at fastslå: 

2. I forbindelse med gennemførelsen 

af stk. 1 sikrer hver medlemsstat, at 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(a) en tidligere eller samtidig 

domfældelse for den kriminelle handling, 

der frembragte formuegoderne 

a) det ikke er nødvendigt, at 

fastslåelse af en tidligere eller samtidig 

domfældelse for den kriminelle handling, 

der frembragte formuegoderne, er en 

forudsætning for at domfælde den, der 

har begået en i stk. 1 nævnt strafbar 

handling 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) hvem der har begået den kriminelle 

handling, der frembragte formuegoderne, 

eller denne kriminelle handlings øvrige 

omstændigheder 

b) det ikke er nødvendigt at fastslå, 

hvem der har begået den kriminelle 

handling, der frembragte formuegoderne, 

eller denne kriminelle handlings øvrige 

omstændigheder 

 

Ændringsforslag  22 

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) det ikke er nødvendigt at fastslå, 

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. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt) 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Den viden, den hensigt eller det 

formål, som skal foreligge som et element 

i en strafbar handling som omhandlet i 

stk. 1, kan udledes af objektive, faktuelle 

omstændigheder. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hver medlemsstat sikrer, at det er strafbart 

at anstifte, medvirke og tilskynde til og 

gøre forsøg på at begå en strafbar handling 

som omhandlet i artikel 3. 

Hver medlemsstat træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at det er 

strafbart at anstifte, medvirke og tilskynde 

til, rådgive med henblik på, deltage i en 

sammensværgelse om og gøre forsøg på at 

begå en strafbar handling som omhandlet i 

artikel 3. 

 

Ændringsforslag  25 

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 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 og samtidig er i fuld 

overensstemmelse med grundlæggende 

rettigheder. 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i 

artikel 3 omhandlede strafbare handlinger 

kan straffes med fængsel i op til fire år, i 

hvert fald i alvorlige tilfælde. 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de i 

artikel 3 omhandlede strafbare handlinger 

kan straffes med fængsel i op til fire år, i 

hvert fald i alvorlige tilfælde, svarende til 

den strafbare handlings grovhed. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne sikrer, at den 

maksimale fængselsstraf i tilfælde af 

skærpende omstændigheder tilpasses i 

overensstemmelse hermed. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) gerningsmanden er en politisk 

eksponeret person i den forstand, som 

fremgår af artikel 3, nr. 9, i direktiv EU 

2015/849. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) penge eller formuegoder anvendes 

direkte til at finansiere eller fremme 

yderligere kriminelle aktiviteter såsom 

terrorisme. 
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Ændringsforslag  30 

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, at der over for en 

juridisk person, der kendes ansvarlig for 

strafbare handlinger i henhold til artikel 7, 

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.: 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – nr. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) udelukkelse af den pågældende 

juridiske person fra offentlige ydelser eller 

tilskud 

1)  udelukkelse fra offentlige ydelser 

eller tilskud 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) midlertidigt eller varigt forbud mod 

den pågældende juridiske persons 
udøvelse af erhvervsvirksomhed 

2) midlertidigt eller varigt forbud mod 

udøvelse af erhvervsvirksomhed 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – nr. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(4) likvidation efter retskendelse (4) (Vedrører ikke den danske version) 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Hver medlemsstat søger at 

samarbejde med de andre medlemsstater, 

der er berørt af samme strafbare 

handling, under overholdelse af 

principperne om godt retligt samarbejde 

på det civile og handelsmæssige område. 
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