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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om International Handel opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og 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 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Politikker og foranstaltninger på 

andre relevante områder, hvor Unionen 

har kompetence, f.eks. i den 

internationale handel og 

udviklingssamarbejdet, bør iværksættes, 

hvor det er muligt, for at supplere arbejdet 

med at bekæmpe hvidvaskning af penge 

og finansiering af terrorisme gennem det 

finansielle system. Disse politikker og 

foranstaltninger bør være et supplement 

til og må ikke undergrave andre af 

Unionens politiske mål. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Hvidvaskning af penge og 

skatteunddragelse kanaliseres i stigende 

omfang gennem handelstransaktioner ved 

manipulation af pris, kvantitet eller 

kvalitet. Eftersom finansiel og 

skattemæssig gennemsigtighed er 

topprioriteter i Unionens handelspolitik, 

bør Unionen ikke give nogen 

handelsprivilegier til lande, der tolererer 

hvidvaskning af penge og 

skatteunddragelse. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 b (ny) 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10b) I overensstemmelse med strategien 

"Handel for alle" bør der træffes 

yderligere effektive foranstaltninger 

vedrørende handel med tjenesteydelser for 

at forhindre, at den bliver brugt til 

ulovlige finansielle strømme, idet der 

erindres om, at fri handel med varer og 

tjenesteydelser med udviklingslandene 

øger risikoen for hvidvaskning af penge, 

og at Unionens handel med 

tjenesteydelser med skattely er seks gange 

større end med sammenlignelige lande, 

mens der ikke er sådanne forskelle i 

handel med varer. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (10c) Kommissionen fremlægger inden 

for et år efter dette direktivs ikrafttrædelse 

en rapport til medlemsstaterne om mulige 

smuthuller i kapitlerne om finansielle 

tjenesteydelser og etablering i EU's 

handelsaftaler med tredjelande, der 

allerede var i kraft, navnlig definitionen 

af investering og etablering, 

anvendelsesområde og tidsfrister for 

tilsynsmæssige undtagelser, hvorvidt der 

er lofter for pengeoverførsel mellem 

parter i handelsaftaler, hvilke valutaer, 

der er tilladt for denne overførsel, 

bekræftelse af hemmelige 

bankoplysninger og forekomsten af 

bestemmelser om udveksling af 

oplysninger. 
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Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 d (ny) 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10d) Liberalisering af finansielle 

tjenesteydelser bør være underlagt en 

bedre kontrol og forudgående analyse af 

de kompetente myndigheder. Hvad angår 

de eksponentielle finansielle nyskabelser, 

bør indføjelsen af finansielle 

tjenesteydelser i Unionens handelsaftaler 

eller -partnerskaber være baseret på 

positivlister. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 e (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (10e) Kapitlerne om finansielle 

tjenesteydelser og etablering i fremtidige 

handelsaftaler bør indeholde snævre 

definitioner af investeringer, således at 

produkter, som har et stort potentiale for 

at omfatte sorte penge, udelukkes. De bør 

endvidere indeholde bestemmelser om 

oprettelse af offentlige registre over det 

reelle ejerskab af selskaber, truster og 

lignende retlige arrangementer, der 

etableres, forvaltes eller drives på de 

områder, der er omfattet af 

handelsaftalen, indeholde bestemmelser 

om samarbejde i forbindelse med kontrol 

af finansielle strømme og om ophævelse 

af bankhemmeligheden, i 

overensstemmelse med 

databeskyttelsesreglerne og open data-

standarder samt udvide 

anvendelsesområdet og tidsfristerne for 

tilsynsmæssige undtagelser ud over 

"uligevægt af betalingsbehov” og erstatte 

"indsatsforpligtelser" med obligatoriske 

bestemmelser. 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (37a) De vigtigste 

gennemsigtighedsstandarder bør være 

bindende og fungere som retningslinjer 

ved forhandlinger eller genforhandlinger 

af Unionens handelsaftaler og -

partnerskaber. Handelspartnere bør miste 

de fordele, de har fået tildelt i 

handelsaftaler med Unionen, hvis de ikke 

overholder relevante internationale 

standarder, som f.eks. OECD's fælles 

rapporteringsstandard, OECD's 

handlingsplan vedrørende udhuling af 

skattegrundlaget og flytning af fortjeneste 

(BEPS), det centrale register over reelt 

ejerskab og FATF-anbefalinger. Inden 

for rammerne af gennemførelsen af 

OECD's BEPS-handlingsplan er det 

vigtigt, at ordningen for landeopdelt 

rapportering for multinationale 

virksomheder anvendes fuldt ud. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (37b) Handelsrelaterede 

bæredygtighedsvurderinger bør indeholde 

præcise oplysninger om resultaterne i 

det/de pågældende tredjeland eller -lande 

i denne henseende, herunder 

gennemførelsen af den relevante 

lovgivning. Det bør være et centralt 

element i bilaterale aftaler med 

tredjelande at styrke bestemmelser om god 

forvaltningspraksis og yde teknisk bistand 

til disse lande, selv når sådanne 
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bestemmelser ikke er bindende. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 37 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (37c) Såfremt der eksisterer 

handelsaftaler med udviklingslande, eller 

disse er under forhandling, skal der som 

led i aftalen øremærkes tilstrækkelige 

midler til oprettelse af den tekniske, 

menneskelige og institutionelle kapacitet 

til at gennemføre ovennævnte krav. De 

årlige rapporter om gennemførelsen af de 

handelsaftaler, som Unionen har indgået 

med tredjelande, bør indeholde et særligt 

afsnit om finansielle tjenesteydelser og 

etablering samt indeholde verificerbare 

oplysninger om overholdelse af de krav, 

der er nævnt ovenfor. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2015/849/EU 

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 3 – litra e 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 (-1) Artikel 2, stk. 1, nr. 3, litra e), 

affattes således: 

e) andre personer, der handler med 

varer, hvis der betales med eller modtages 

kontantbeløb på mindst 10 000 EUR, hvad 

enten transaktionen gennemføres på én 

gang eller som flere operationer, der ser ud 

til at være indbyrdes forbundet 

e) andre personer, der handler med 

varer eller tjenesteydelser, hvis der betales 

med eller modtages kontantbeløb på mindst 

10 000 EUR, hvad enten transaktionen 

gennemføres på én gang eller som flere 

operationer, der ser ud til at være indbyrdes 

forbundet 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 
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Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Direktiv 2015/849/EU 

Artikel 11 – litra c 

 

Gældende tekst Ændringsforslag 

 2a) Artikel 11, litra c), affattes således: 

c) for så vidt angår personer, der 

handler med varer, når de udfører 

lejlighedsvise transaktioner i kontanter på 

mindst 10 000 EUR, hvad enten 

transaktionen gennemføres på én gang eller 

som flere operationer, der ser ud til at være 

indbyrdes forbundet 

c) for så vidt angår personer, der 

handler med varer eller tjenesteydelser, når 

de udfører lejlighedsvise transaktioner i 

kontanter på mindst 10 000 EUR, hvad 

enten transaktionen gennemføres på én 

gang eller som flere operationer, der ser ud 

til at være indbyrdes forbundet 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=IT) 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Direktiv (EU) 2015/849  

Artikel 18 a – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved transaktioner, der involverer 

højrisikotredjelande, pålægger 

medlemsstaterne forpligtede enheder 

mindst at gennemføre følgende skærpede 

kundekendskabsprocedurer i forbindelse 

med fysiske personer eller juridiske 

enheder, der er etableret i de tredjelande, 

som er identificeret som 

højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, 

stk. 2: 

1. Ved transaktioner, herunder 

handelstransaktioner, der involverer 

højrisikotredjelande, pålægger 

medlemsstaterne forpligtede enheder 

mindst at gennemføre følgende skærpede 

kundekendskabsprocedurer i forbindelse 

med fysiske personer eller juridiske 

enheder, der er etableret i de tredjelande, 

som er identificeret som 

højrisikotredjelande i henhold til artikel 9, 

stk. 2: 
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