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Om: Beslutningen om ikke at medtage Rusland på listen over højrisikotredjelande med 
strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og 
finansiering af terrorisme

Den 13. februar 2019 vedtog Kommissionen en liste over tredjelande med "strategiske mangler i 
deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme".1

Denne liste er et velkomment svar på en række skandaler med hvidvaskning af penge, der involverer 
europæiske banker. Danske Bank er f.eks. blevet anklaget for hvidvaskning af over 200 mia. EUR fra 
Rusland i slutningen af 20182.

På samme måde blev der i 2014 opdaget en såkaldt "møntvaskerisvindel", der omfattede et globalt 
netværk af banker, under hvilke 20 mia. USD blev flyttet ud af Rusland via Moldova3.

Rusland er ikke et af de 23 lande, som Kommissionen har opført på listen. 

1. I betragtning af, at højtstående medlemmer af den russiske regering har medvirket i flere 
ordninger for hvidvaskning af penge, herunder dem, der er nævnt ovenfor, hvorfor er Rusland 
så ikke opført på listen, der blev vedtaget den 13. februar 2019? 

2. Den Russiske Føderation blev opført på en liste med 54 prioriterede jurisdiktioner, der er 
under revision. På grundlag af hvilke kriterier har Kommissionen i sidste ende besluttet ikke at 
medtage Rusland på listen over højrisikotredjelande, og er Kommissionen ikke bekymret 
over, at dens beslutning kan betragtes som en stiltiende godkendelse af Ruslands 
hvidvaskning af penge? 

3. Spillede politiske overvejelser en rolle ud over objektive kriterier i denne beslutning, og hvad 
var de i så fald? 

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-781_da.htm
2 https://www.ft.com/content/6ae5f7f6-f324-11e8-ae55-df4bf40f9d0d
3 https://www.occrp.org/en/laundromat/russian-laundromat


