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KORTFATTAD MOTIVERING 

I. Inledning 

Den senaste tidens terrorattacker har visat behovet av att förebygga och bekämpa terrorism. 

Genom att strypa finansieringskällorna för terroristorganisationer bidrar man på ett avgörande 

sätt till kampen mot terrorism och organiserad brottslighet. Europeiska unionen förfogar redan 

över verktyg för att bekämpa sådan finansiering, inbegripet befintlig straffrättslig lagstiftning, 

samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter och förfaranden för utbyte av relevant 

information samt lagstiftning, som ständigt förstärks, för att förebygga och bekämpa 

penningtvätt. Syftet med förslaget till direktiv är att motverka penningtvätt genom 

straffrättsliga bestämmelser. Genom förslaget till direktiv uppnås detta mål genom att 

internationella förpliktelser på detta område genomförs, på grundval av Europarådets 

konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och 

om finansiering av terrorism av 2005, CETS nr 198 (nedan kallad Warszawakonventionen) 

samt genom de relevanta rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder 

(FATF).  

II. Föredragandens ståndpunkt 

Kommissionens förslag är överlag välavvägt, men det finns några aspekter som ger upphov 

till ytterligare eftertanke. En av dem är transparens och öppenhet, och frågor som rör 

personlig integritet. En annan är hur man på ett korrekt sätt hanterar tillsynen av finansinstitut. 

En annan fråga som bör uppmärksammas är hur man kan se till att direktivet på ett korrekt 

sätt respekterar grundläggande rättigheter. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Penningtvätt och därtill kopplad 

finansiering av terrorism och organiserad 

brottslighet utgör fortfarande betydande 

problem på unionsnivå; följaktligen skadas 

finanssektorns integritet, stabilitet och 

anseende samt hotas den inre säkerheten 

och den inre marknaden i unionen. I syfte 

att gripa sig an dessa problem och också 

skärpa tillämpningen av direktiv 

2015/849/EU1 riktar man i detta direktiv in 

(1) Penningtvätt och därtill kopplad 

finansiering av terrorism och organiserad 

brottslighet utgör fortfarande betydande 

problem på unionsnivå; följaktligen skadas 

finanssektorns integritet, stabilitet och 

anseende samt hotas den inre säkerheten 

och den inre marknaden i unionen. I syfte 

att gripa sig an dessa problem och 

komplettera och skärpa tillämpningen av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
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sig på att bekämpa penningtvätt genom 

straffrättsliga bestämmelser, vilket 

möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande 

samarbete mellan behöriga myndigheter. 

2015/849/EU1 riktar man i detta direktiv in 

sig på att bekämpa penningtvätt genom 

straffrättsliga bestämmelser, vilket 

möjliggör ett förbättrat gränsöverskridande 

samarbete mellan behöriga myndigheter 

och med ansvariga EU-organ, för att 

förbättra informationsutbytet och 

identifiera personer som uppmanar till 

terrorism. 

_________________ _________________ 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 

åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism, om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 648/2012 och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/60/EG och kommissionens direktiv 

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

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om 

åtgärder för att förhindra att det finansiella 

systemet används för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism, om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 648/2012 och om upphävande av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2005/60/EG och kommissionens direktiv 

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

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Att anta åtgärder enbart på nationell 

nivå eller unionsnivå, utan att beakta 

internationell samordning och 

internationellt samarbete, skulle få mycket 

begränsad verkan. De åtgärder som 

antagits av unionen när det gäller 

bekämpning av penningtvätt bör därför 

vara förenliga med, och minst lika stränga 

som, andra åtgärder som vidtagits i 

internationella forum. 

(2) Att anta åtgärder enbart på nationell 

nivå eller unionsnivå, utan att beakta 

internationell samordning och 

internationellt samarbete, har mycket 

begränsad verkan. Unionens gällande 

lagstiftningsram är varken heltäckande 

eller tillräckligt konsekvent för att vara 

fullt effektiv. Även om penningtvätt är ett 

brott i medlemsstaterna finns det 

betydande skillnader mellan 

medlemsstaternas definitioner av 

penningtvätt, vad som är förbrott och 

nivån på påföljderna. Skillnaderna 

mellan de rättsliga ramarna kan utnyttjas 

av brottslingar och terrorister, som kan 

välja att genomföra sina finansiella 

transaktioner i medlemsstater där de 

uppfattar att åtgärderna mot penningtvätt 

är svagast. De åtgärder som antagits av 
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unionen när det gäller bekämpning av 

penningtvätt bör därför vara förenliga med, 

och minst lika stränga som, andra åtgärder 

som vidtagits i internationella forum. 

Därigenom skapas en starkare rättslig 

ram på unionsnivå, som gör det möjligt 

att hantera finansiering av terrorism på 

ett mer effektivt sätt och minska hotet från 

terroristorganisationer genom att göra det 

svårare för dem att finansiera sin 

verksamhet. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Vid unionens insatser bör man även 

i fortsättningen särskilt beakta 

rekommendationerna från arbetsgruppen 

för finansiella åtgärder (nedan kallad 

FATF) och instrumenten hos andra 

internationella organ som är verksamma i 

kampen mot penningtvätt och finansiering 

av terrorism. De av unionens rättsakter som 

är relevanta i sammanhanget bör om 

lämpligt anpassas ytterligare till de 

internationella standarderna för 

bekämpning av penningtvätt och 

finansiering av terrorism och spridning 

som antogs av FATF i februari 2012 

(nedan kallade de reviderade FATF-

rekommendationerna). Som signatär till 

Europarådets konvention om penningtvätt, 

efterforskning, beslag och förverkande av 

vinning av brott och om finansiering av 

terrorism (CETS nr 198) bör unionen 

införliva kraven i den konventionen i sin 

rättsordning. 

(3) Vid unionens insatser bör man även 

i fortsättningen särskilt beakta 

rekommendationerna från arbetsgruppen 

för finansiella åtgärder (nedan kallad 

FATF) och instrumenten hos andra 

internationella organisationer och organ 

som är verksamma i kampen mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. 

De av unionens rättsakter som är relevanta 

i sammanhanget bör om lämpligt anpassas 

ytterligare till de internationella 

standarderna för bekämpning av 

penningtvätt och finansiering av terrorism 

och spridning som antogs av FATF i 

februari 2012 (nedan kallade de reviderade 

FATF-rekommendationerna). Som signatär 

till Europarådets konvention om 

penningtvätt, efterforskning, beslag och 

förverkande av vinning av brott och om 

finansiering av terrorism (CETS nr 198) 

bör unionen införliva kraven i den 

konventionen i sin rättsordning. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Detta direktiv bör inte vara 

tillämpligt på penningtvätt när det gäller 

egendom som härrör från brott som riktar 

sig mot unionens ekonomiska intressen, 

vilket omfattas av särskilda regler som 

fastställs i direktiv 2017/XX/EU3. I 

enlighet med artikel 325.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt ska 

medlemsstaterna vidta samma åtgärder för 

att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot 

unionens ekonomiska intressen, som de 

vidtar för att bekämpa bedrägerier som 

riktar sig mot deras egna ekonomiska 

intressen. 

(7) Detta direktiv bör inte vara 

tillämpligt på penningtvätt när det gäller 

egendom som härrör från brott som riktar 

sig mot unionens ekonomiska intressen, 

vilket omfattas av särskilda regler som 

fastställs i direktiv 2017/XX/EU3. 

Medlemsstaterna bör dock ännu kunna 

införliva detta direktiv och direktiv 

2017/XX/EU genom att anta ett enda 

övergripande ramverk på nationell nivå. I 

enlighet med artikel 325.2 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt ska 

medlemsstaterna vidta samma åtgärder för 

att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot 

unionens ekonomiska intressen, som de 

vidtar för att bekämpa bedrägerier som 

riktar sig mot deras egna ekonomiska 

intressen. 

_________________ _________________ 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2017/XX/EU av den x x 2017 om skydd av 

unionens ekonomiska intressen genom 

straffrättsliga bestämmelser (EUT L xx 

xx.2017, s. x). 

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2017/XX/EU av den x x 2017 om skydd av 

unionens ekonomiska intressen genom 

straffrättsliga bestämmelser (EUT L xx 

xx.2017, s. x). 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) I de fall där penningtvätten utöver 

innehav eller användning även inbegriper 

överlåtelse eller döljande och maskering av 

egendom via det finansiella systemet och 

resulterar i ytterligare skada jämfört med 

den skada som redan har orsakats av 

förbrottet, till exempel en skada på det 

finansiella systemets integritet, bör den 

verksamheten bestraffas separat. 

Medlemsstaterna bör alltså säkerställa att 

sådana handlingar också är straffbara 

när de begås av samma person som begått 

det brott som gav upphov till egendomen 

(8) Medlemsstaterna bör alltså 

säkerställa att vissa typer av penningtvätt 

också är straffbara när de begås av 

samma person som begått det brott som 

gav upphov till egendomen (så kallad 

självtvätt). I de fall där penningtvätten 

utöver innehav eller användning även 

inbegriper överlåtelse, omvandling, 

döljande eller maskering av egendom via 

det finansiella systemet och resulterar i 

ytterligare skada jämfört med den skada 

som redan har orsakats av förbrottet, till 

exempel en skada på det finansiella 
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(så kallad självtvätt). systemets integritet, exempelvis genom att 

sätta vinningen av brott i omlopp och 

därigenom dölja det illegala ursprunget, 

bör den verksamheten också bestraffas. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) För att bekämpning av penningtvätt 

ska kunna vara ett effektivt verktyg mot 

organiserad brottslighet bör det inte vara 

nödvändigt att fastställa den exakta 

beskaffenheten av det brott som gav 

upphov till egendomen eller kräva en 

föregående eller samtidig dom för det 

brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte 

heller hindras enbart av det faktum att 

förbrottet begåtts i en annan medlemsstat 

eller i ett tredjeland, under förutsättning att 

det är ett brott i den medlemsstaten eller 

det tredjelandet. Medlemsstaterna får som 

nödvändig förutsättning kräva att förbrottet 

skulle ha varit ett brott i landets nationella 

lagstiftning om det hade begåtts där. 

(9) För att bekämpning av penningtvätt 

ska kunna vara ett effektivt verktyg mot 

organiserad brottslighet bör det inte vara 

nödvändigt att fastställa den exakta 

beskaffenheten av det brott som gav 

upphov till egendomen eller kräva en 

föregående eller samtidig dom för det 

brottet. Åtal avseende penningtvätt bör inte 

heller hindras enbart av det faktum att 

förbrottet begåtts i en annan medlemsstat 

eller i ett tredjeland, under förutsättning att 

det är ett brott i den medlemsstaten eller 

det tredjelandet. Medlemsstaterna får som 

nödvändig förutsättning kräva att förbrottet 

skulle ha varit ett brott i landets nationella 

lagstiftning om det hade begåtts där. Detta 

bör inte tolkas som en begränsning av 

rätten till en rättvis rättegång. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Det ligger i rättvisans intresse att 

personer som anklagas för brott enligt 

detta direktiv dels får en möjlighet att 

lägga fram sin sak och bemöta det de 

anklagas för, dels får tillgång till inlagor 

och bevisning mot dem. Eftersom fall som 

rör terrorism och finansiering av 

terrorism är allvarliga till sin karaktär är 

det av absolut intresse att informera 
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personer som riskerar att utsättas för 

tvångsåtgärder från medlemsstaten om 

det väsentliga innehållet i fallet mot dem, 

så att de kan ge sin advokat eller särskilda 

advokat ändamålsenliga instruktioner. 

Detta direktiv bör också respektera 

principen om jämlikhet i medel mellan 

parterna. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att motverka penningtvätt i hela 

unionen bör medlemsstaterna fastställa 

minimibestämmelser när det gäller typ av 

påföljd och påföljdsnivå för de brott som 

fastställs i detta direktiv. Om brottet begås 

inom ramen för en kriminell organisation i 

den mening som avses i rådets rambeslut 

2008/841/RIF4 eller om den person som 

begått brottet har missbrukat sin befattning 

för att möjliggöra penningtvätt bör 

medlemsstaterna lagstifta om att detta ska 

utgöra försvårande omständigheter i 

enlighet med de tillämpliga regler som 

fastställts i deras rättssystem. 

(11) För att motverka penningtvätt i hela 

unionen bör medlemsstaterna fastställa 

minimibestämmelser när det gäller typ av 

påföljd och påföljdsnivå för de brott som 

fastställs i detta direktiv. Om brottet begås 

inom ramen för en kriminell organisation i 

den mening som avses i rådets rambeslut 

2008/841/RIF4 eller om den person som 

begått brottet har missbrukat sin befattning 

för att möjliggöra penningtvätt eller är en 

person i politiskt utsatt ställning, bör 

medlemsstaterna lagstifta om att detta ska 

utgöra försvårande omständigheter i 

enlighet med de tillämpliga regler som 

fastställts i deras rättssystem. 

_________________ _________________ 

4 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 

24 oktober 2008 om kampen mot 

organiserad brottslighet (EUT L 300, 

11.11.2008, s. 42). 

4 Rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 

24 oktober 2008 om kampen mot 

organiserad brottslighet (EUT L 300, 

11.11.2008, s. 42). 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Medlemsstaterna bör se till att 

domare eller domstolar har möjlighet att 
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ta hänsyn till sådana försvårande 

omständigheter som anges i detta direktiv 

när de fastställer straff för personer som 

begått brott även om det inte finns någon 

skyldighet att skärpa påföljden. Det är 

upp till domarna eller domstolarna att på 

grundval av alla omständigheter i det 

aktuella fallet besluta om de ska ta 

hänsyn till de försvårande 

omständigheterna. Medlemsstaterna är 

inte skyldiga att åberopa försvårande 

omständigheter i fall där straffen för de 

brott som anges i rådets rambeslut 

2008/841/RIF fastställs separat enligt 

nationell lagstiftning och kan leda till 

strängare påföljder. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Med tanke på att både 

gärningsmännen och den vinning som 

härrör från brottslig verksamhet är rörliga, 

samt de komplicerade gränsöverskridande 

utredningar som krävs för att bekämpa 

penningtvätt, bör samtliga medlemsstater 

fastställa sin jurisdiktion för att göra det 

möjligt för de behöriga myndigheterna att 

utreda och lagföra sådan verksamhet. 

Medlemsstaterna bör därmed säkerställa att 

deras jurisdiktion omfattar situationer i 

vilka ett brott begås med hjälp av 

informations- och kommunikationsteknik 

till vilken åtkomsten skett från deras 

territorium, oavsett om denna är baserad 

inom deras territorium eller inte. 

(12) Med tanke på att både 

gärningsmännen och den vinning som 

härrör från brottslig verksamhet är rörliga, 

samt de komplicerade gränsöverskridande 

utredningar som krävs för att bekämpa 

penningtvätt, bör samtliga medlemsstater 

fastställa sin jurisdiktion för att göra det 

möjligt för de behöriga myndigheterna att 

utreda och lagföra sådan verksamhet. 

Medlemsstaterna bör därmed säkerställa att 

deras jurisdiktion omfattar situationer i 

vilka ett brott begås med hjälp av 

informations- och kommunikationsteknik 

till vilken åtkomsten skett från deras 

territorium, oavsett om denna är baserad 

inom deras territorium eller inte. Enligt 

begreppet jurisdiktion i internationell 

människorättslagstiftning är stater som 

har undertecknat konventioner om 

mänskliga rättigheter skyldiga att 

garantera rättigheterna för personer som 

omfattas av deras jurisdiktion, även om 

dessa personer befinner sig utanför deras 
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territorium. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) För att säkerställa framgångsrika 

utredningar och åtal för penningtvätt, bör 

de som har ansvaret för att utreda eller 

lagföra sådana brott ha tillgång till 

effektiva utredningsverktyg, till exempel 

de som används vid bekämpning av 

organiserad brottslighet eller andra 

allvarliga brott. Användningen av sådana 

verktyg bör, i enlighet med nationell rätt, 

ske med beaktande av 

proportionalitetsprincipen och arten och 

allvaret hos de brott som utreds och med 

iakttagande av rätten till skydd av 

personuppgifter. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 12b (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12b) Behöriga myndigheter som 

övervakar att kreditinstitut och 

finansinstitut efterlever detta direktiv bör 

ha möjlighet att samarbeta med varandra 

och utbyta konfidentiell information, 

oavsett deras respektive typ eller status. 

För detta ändamål bör sådana behöriga 

myndigheter ha en lämplig rättslig grund 

för utbyte av konfidentiell information 

och samarbeta i så stor utsträckning som 

möjligt, i överensstämmelse med gällande 

internationella standarder inom detta 

område. Skatteinformation som avser 

register över verkliga huvudmän bör 

utgöra grunden för det automatiska 
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utbytet av information mellan 

skattemyndigheter och andra relevanta 

statliga reglerings- och 

tillsynsmyndigheter. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 12c (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12c) Vid bekämpning av penningtvätt 

med hjälp av straffrättsliga påföljder bör 

man säkerställa en hög nivå av 

rättssäkerhet när det gäller respekt för de 

grundläggande rättigheterna och särskilt 

respekt för den anklagades rättigheter. 

Alla åtgärder som medlemsstaterna vidtar 

i detta avseende bör vara proportionella 

och välavvägda. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 12d (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12d) Principen om tystnadsplikt och 

rätten till personlig integritet och till en 

rättvis rättegång bör inte äventyras eller 

kränkas av insamlingen och överföringen 

av uppgifter eller upplysningar som på 

grundval av misstankar görs för vanliga 

transaktioner i personers privatliv . 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I detta direktiv fastställs 1. I detta direktiv fastställs 
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minimiregler om fastställande av 

brottsrekvisit och påföljder på området för 

penningtvätt. 

minimiregler om fastställande av 

brottsrekvisit och påföljder på området för 

penningtvätt, för att uppdatera befintlig 

lagstiftning och åtgärda konstaterade 

brister. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Detta direktiv är fullt förenligt med 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – led 1 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) Olaglig handel med stöldgods och 

annat gods. 

(g) Olaglig handel med stöldgods och 

annat gods, till exempel olaglig handel 

med råolja, vapen, narkotika, tobak och 

tobaksvaror, ädelmetaller och mineraler, 

kulturella artefakter och andra föremål av 

arkeologisk, historisk, kulturell och 

religiös betydelse eller sällsynt 

vetenskapligt värde, samt elfenben och 

vilda djur och växter. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Förvärv, innehav eller användning 

av egendom, om gärningsmannen vid 

(c) Förvärv, innehav, förvaltning eller 

användning av egendom, om 
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mottagandet kände till att egendomen 

härrörde från brottslig verksamhet eller 

från medverkan till sådan verksamhet. 

gärningsmannen vid mottagandet kände till 

att egendomen härrörde från brottslig 

verksamhet eller från medverkan till sådan 

verksamhet. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. För att de brott som avses i punkt 1 

ska vara straffbara ska det inte krävas 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska 

varje medlemsstat säkerställa att 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) en föregående eller samtidig dom 

för den brottsliga verksamhet som gav 

upphov till egendomen, 

(a) fastställandet av en föregående 

eller samtidig dom för den brottsliga 

verksamhet som gav upphov till 

egendomen ska inte vara en förutsättning 

för att döma personer som begått de brott 

som avses i punk 1, 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) att man känner till identiteten på 

den person som begått den brottsliga 

verksamhet som gav upphov till 

egendomen eller andra omständigheter 

kring den brottsliga verksamheten, 

(b) det inte är nödvändigt att fastställa 

identiteten på den person som begått den 

brottsliga verksamhet som gav upphov till 

egendomen eller andra omständigheter 

kring den brottsliga verksamheten, 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 
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Artikel 3 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) att man känner till huruvida den 

brottsliga verksamhet som gav upphov till 

egendomen skedde på en annan 

medlemsstats territorium eller på ett 

tredjelands territorium, om den relevanta 

handlingen utgör ett brott enligt den 

nationella lagstiftningen i den medlemsstat 

eller det tredjeland där handlingen begicks 

och om handlingen skulle ha utgjort ett 

brott enligt den nationella lagstiftningen i 

den medlemsstat som genomför eller 

tillämpar denna artikel om den hade 

begåtts där. 

(c) det inte är nödvändigt att fastställa 

huruvida den brottsliga verksamhet som 

gav upphov till egendomen skedde på en 

annan medlemsstats territorium eller på ett 

tredjelands territorium, om den relevanta 

handlingen utgör ett brott enligt den 

nationella lagstiftningen i den medlemsstat 

eller det tredjeland där handlingen begicks 

och om handlingen skulle ha utgjort ett 

brott enligt den nationella lagstiftningen i 

den medlemsstat som genomför eller 

tillämpar denna artikel om den hade 

begåtts där. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Den vetskap, det uppsåt eller det 

syfte som ska föreligga för ett brott som 

anges i punkt 1 får härledas från 

objektiva, faktiska omständigheter. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att 

anstiftan, medhjälp och försök till de brott 

som avses i artikel 3 ska vara straffbart. 

Samtliga medlemsstater ska vidta de 

åtgärder som krävs för att säkerställa att 

anstiftan, medhjälp och försök till, liksom 

rådgivning vid utförandet eller 

förberedelse av, de brott som avses i 

artikel 3 ska vara straffbart. 

 

Ändringsförslag  25 
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Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Samtliga medlemsstater ska 

säkerställa att de handlingar som avses i 

artiklarna 3 och 4 ska vara belagda med 

effektiva, proportionella och avskräckande 

straffrättsliga påföljder. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

de handlingar som avses i artiklarna 3 och 

4 ska vara belagda med effektiva, 

proportionella och avskräckande 

straffrättsliga påföljder med full respekt 

för de grundläggande rättigheterna. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Samtliga medlemsstater ska 

säkerställa att de brott som avses i artikel 3 

ska vara belagda med en högsta straffsats 

på minst fyra års fängelse, åtminstone i 

allvarliga fall. 

2. Samtliga medlemsstater ska 

säkerställa att de brott som avses i artikel 3 

ska vara belagda med en högsta straffsats 

på minst fyra års fängelse, åtminstone i 

allvarliga fall, som motsvarar brottets 

allvar. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Samtliga medlemsstater ska 

säkerställa att den högsta straffsatsen i 

fall av försvårande omständigheter 

anpassas i enlighet med detta. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 
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 (ba) gärningsmannen är en person i 

politiskt utsatt ställning i den mening som 

avses i punkt 9 i artikel 3 i direktiv 

2015/849/EU. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 6 – led bb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (bb) pengarna eller egendomen 

används för att direkt finansiera eller 

stödja ytterligare brottslig verksamhet, 

såsom terrorism. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att 

en juridisk person som hålls ansvarig för 

något av de brott som avses i artikel 6 kan 

dömas till effektiva, proportionella och 

avskräckande påföljder, som ska omfatta 

bötesstraff eller administrativa avgifter och 

får omfatta andra former av påföljder, 

såsom 

Samtliga medlemsstater ska säkerställa att 

en juridisk person som hålls ansvarig för 

något av de brott som avses i artikel 7 kan 

dömas till effektiva, proportionella och 

avskräckande påföljder, som ska omfatta 

bötesstraff eller administrativa avgifter och 

får omfatta andra former av påföljder, 

såsom 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – led 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) fråntagande av den juridiska 

personens rätt till offentliga förmåner eller 

stöd, 

(1) fråntagande av rätten till offentliga 

förmåner eller stöd, 
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Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) tillfälligt eller permanent 

näringsförbud för den juridiska personen, 

rättslig övervakning av den juridiska 

personen, 

(2) tillfälligt eller permanent 

näringsförbud, 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – led 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) rättsligt beslut om upplösning av 

verksamheten, 

(4) ett rättsligt beslut om upplösning av 

verksamheten, 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Samtliga medlemsstater ska sträva 

efter att samarbeta med övriga 

medlemsstater som berörs av samma 

brott, samtidigt som principen om gott 

rättsligt samarbete på privaträttens 

område respekteras. 
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