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Regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. april 2019 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og 
andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller 
retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 
2000/642/RIA (COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2018)0213),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 87, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C8-0152/2018),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 12. juli 20181 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 
20. februar 2019 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. 
artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0442/2018),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;
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2. godkender sin erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som vil blive 
offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med den 
endelige lovgivningsmæssige retsakt;

3. tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, og som 
vil blive offentliggjort i L-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende sammen med 
den endelige lovgivningsmæssige retsakt, til efterretning;

4. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



P8_TC1-COD(2018)0105

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2019 med 
henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om 
regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på 
forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, 
og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets 
holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2019/1153.)



BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Europa-Parlamentets erklæring om artikel 9

Europa-Parlamentet beklager, at direktivet i forhold til det oprindelige forslag ikke indeholder 

bestemmelser om præcise frister og IT-kanaler for udveksling af oplysninger mellem 

finansielle efterretningsenheder i forskellige medlemsstater. Europa-Parlamentet beklager 

også, at anvendelsesområdet for denne artikel er blevet begrænset til at omfatte tilfælde af 

terrorisme og organiseret kriminalitet i forbindelse med terrorisme, og at det ikke som 

oprindeligt foreslået omfatter alle former for alvorlige strafbare handlinger, der også kan have 

alvorlige negative konsekvenser for vores samfund. Europa-Parlamentet opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at tage dette spørgsmål op til fornyet overvejelse som led i 

sine rapporter om gennemførelsen og evalueringen af dette direktiv og direktivet om 

bekæmpelse af hvidvask af penge, og navnlig som en del af dens vurdering i henhold til 

artikel 21. Europa-Parlamentet vil nøje følge og analysere disse rapporter og vurderinger og 

vil om nødvendigt fremsætte sine egne anbefalinger.



 Kommissionens erklæring

For så vidt angår direktivets artikel 9 beklager Kommissionen, at direktivet ikke som i det 

oprindelige forslag omfatter regler om præcise frister og IT-kanaler til udveksling af 

oplysninger mellem de forskellige medlemsstaters finansielle efterretningsenheder. 

Kommissionen beklager ligeledes, at anvendelsesområdet for denne artikel er blevet 

begrænset til sager vedrørende terrorisme og organiseret kriminalitet i forbindelse med 

terrorisme, og at det ikke omfatter alle former for alvorlige strafbare handlinger som 

oprindeligt foreslået. Kommissionen vil gøre sig yderligere overvejelser om samarbejdet 

mellem de finansielle efterretningsenheder, særligt i forbindelse med sin rapport om 

gennemførelsen af dette direktiv og direktivet om bekæmpelse af hvidvaskning af penge.


