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AMENDEMENTEN 

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken en Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Beleidsmaatregelen en acties op 

andere relevante bevoegdheidsgebieden 

van de Unie, bijvoorbeeld internationale 

handel en ontwikkelingssamenwerking, 

moeten, waar mogelijk, worden gebruikt 

ter aanvulling op de inspanningen om 

witwaspraktijken en financiering van 

terrorisme via het financiële stelsel te 

bestrijden. Dergelijke beleidsmaatregelen 

en acties moeten andere 

beleidsdoelstellingen van de Unie 

aanvullen en niet ondermijnen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 bis (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Het witwassen van geld en 

belastingontduiking vinden steeds vaker 

plaats via handelstransacties, door de 

prijs, de hoeveelheid of de kwaliteit te 

manipuleren. Aangezien financiële en 

fiscale transparantie topprioriteiten zijn 

van het handelsbeleid van de Unie, mogen 

in de Unie geen handelsprivileges worden 

toegekend aan landen die witwassen en 

belastingontduiking tolereren. 
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Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 ter (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 ter) In overeenstemming met de 

strategie "Handel voor iedereen" moeten 

aanvullende doeltreffende maatregelen 

worden genomen op het gebied van 

handel in diensten, om te voorkomen dat 

deze wordt gebruikt voor illegale 

geldstromen, rekening houdende met het 

feit dat het risico op witwassen toeneemt 

door de vrijhandel in goederen en 

diensten met ontwikkelingslanden en dat 

de handel in diensten tussen de Unie en 

belastingparadijzen zes keer zo groot is als 

die met vergelijkbare landen, terwijl er 

geen sprake is van dergelijke verschillen 

bij de handel in goederen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  (10 quater) Binnen een jaar vanaf de 

inwerkingtreding van deze richtlijn moet 

de Commissie de lidstaten voorzien van 

een verslag over mogelijke mazen in de 

hoofdstukken over financiële diensten en 

vestiging in EU-handelsovereenkomsten 

met derde landen die al van kracht zijn, in 

het bijzonder de definitie van investering 

en vestiging, reikwijdte en tijdslimieten 

van prudentiële uitzonderingsbepalingen, 

of er al dan niet plafonds bestaan voor 

geldoverdracht tussen de partijen van de 

handelsovereenkomsten, de voor deze 

overdracht toegestane valuta, de 

bevestiging van het bankgeheim en het 

bestaan van bepalingen inzake 

gegevensuitwisseling.  
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Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 quinquies (nieuw) 
 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 quinquies) De liberalisering van 

financiële diensten moet worden 

onderworpen aan beter toezicht en 

analyses vooraf door de bevoegde 

autoriteiten. Wat de exponentiële 

financiële innovatie betreft, moet de 

opname van financiële diensten in 

handelsovereenkomsten en -

partnerschappen van de Unie gebaseerd 

zijn op positieve lijsten. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 sexies) De hoofdstukken over 

financiële diensten en vestiging in 

toekomstige handelsovereenkomsten 

moeten enge definities van investeringen 

bevatten, om producten waarbij het risico 

op de aanwezigheid van zwart geld hoog 

is, uit te sluiten; voorzien in de instelling 

van openbare registers waarin uiteindelijk 

begunstigden worden vermeld van 

ondernemingen, trusts en vergelijkbare 

juridische constructies die zijn opgericht, 

beheerd of geëxploiteerd op de 

grondgebieden die deel uitmaken van de 

handelsovereenkomst; regelingen 

bevatten over samenwerking bij het 

toezicht op geldstromen en opheffing van 

het bankgeheim, in overeenstemming met 

regels inzake gegevensbescherming en 

normen inzake open gegevens; de 

reikwijdte en de tijdslimieten voor 

prudentiële uitzonderingsbepalingen 

uitbreiden buiten "onevenwichtigheid van 

betalingsbehoeften", en toezeggingen 
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"naar best vermogen" vervangen door 

dwingende bepalingen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) De voornaamste 

transparantienormen moeten bindend zijn 

en als leidraad dienen bij de 

onderhandelingen en 

heronderhandelingen over 

handelsovereenkomsten 

en -partnerschappen van de Unie. 

Handelspartners zouden de door 

handelsovereenkomsten met de Unie 

toegekende privileges moeten verliezen bij 

niet-nakoming van de desbetreffende 

internationale normen, zoals de 

gezamenlijke rapportagestandaard van de 

OESO, het actieplan inzake 

grondslaguitholling en winstverschuiving 

van de OESO, het centrale register van 

uiteindelijk begunstigden en de 

aanbevelingen van de FATF. In het kader 

van de uitvoering van het actieplan inzake 

de grondslaguitholling en 

winstverschuiving van de OESO is de 

volledige toepassing van het systeem voor 

verslaglegging per land voor 

multinationals van essentieel belang. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 ter) 

Duurzaamheidseffectbeoordelingen van 

handel moeten precieze informatie 

bevatten over de prestaties van het 

respectieve derde land of de respectieve 
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derde landen op dit gebied, met inbegrip 

van de tenuitvoerlegging van de relevante 

wetgeving. Uitgebreide bepalingen 

betreffende goed bestuur moeten een 

belangrijke plaats krijgen in bilaterale 

overeenkomsten met derde landen, 

evenals de verstrekking van technische 

steun aan deze landen, ook wanneer deze 

bepalingen niet bindend zijn. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 37 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 quater) Bij bestaande 

handelsovereenkomsten met 

ontwikkelingslanden of bij 

onderhandelingen hierover, moeten als 

onderdeel van de overeenkomst voldoende 

middelen worden gereserveerd voor het 

creëren van technische, menselijke en 

institutionele capaciteit om aan 

bovengenoemde vereisten te kunnen 

voldoen. Jaarverslagen over de uitvoering 

van de door de Unie gesloten 

handelsovereenkomst met derde landen 

moeten een speciale sectie bevatten over 

financiële diensten en vestiging, evenals 

verifieerbare informatie over de naleving 

van bovengenoemde vereisten. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2015/849/EU 

Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – letter e 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-1) Artikel 2, lid 1, punt 3, letter e), 

wordt vervangen door: 

(e) andere personen die handelen in (e) andere personen die handelen in 
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goederen, doch voor zover er contante 

betalingen worden gedaan of ontvangen 

voor een bedrag van 10 000 EUR of meer, 

ongeacht of de transactie plaatsvindt in één 

verrichting of via meer verrichtingen 

waartussen een verband lijkt te bestaan;" 

goederen of diensten, doch voor zover er 

contante betalingen worden gedaan of 

ontvangen voor een bedrag van 10 000 

EUR of meer, ongeacht of de transactie 

plaatsvindt in één verrichting of via meer 

verrichtingen waartussen een verband lijkt 

te bestaan;" 

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

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Richtlijn 2015/849/EU 

Artikel 11 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (2 bis) Artikel 11, letter c), wordt 

vervangen door: 

(c) in het geval van personen die in 

goederen handelen, wanneer zij 

occasionele transacties in contanten ten 

bedrage van 10 000 EUR of meer 

verrichten, ongeacht of de transactie in één 

verrichting plaatsvindt dan wel in 

verscheidene verrichtingen waartussen een 

verband lijkt te bestaan; 

(c) in het geval van personen die in 

goederen of diensten handelen, wanneer zij 

occasionele transacties in contanten ten 

bedrage van 10 000 EUR of meer 

verrichten, ongeacht of de transactie in één 

verrichting plaatsvindt dan wel in 

verscheidene verrichtingen waartussen een 

verband lijkt te bestaan;" 

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

 

Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Richtlijn (EU) 2015/849  

Artikel 18 bis – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met betrekking tot transacties 

waarbij derde landen met een hoog risico 

zijn betrokken, vereisen de lidstaten dat ten 

aanzien van natuurlijke personen of 

juridische entiteiten in de derde landen die 

door de Commissie overeenkomstig artikel 

1. Met betrekking tot transacties, met 

inbegrip van handelstransacties, waarbij 

derde landen met een hoog risico zijn 

betrokken, vereisen de lidstaten dat ten 

aanzien van natuurlijke personen of 

juridische entiteiten in de derde landen die 
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9, lid 2, als derde landen met een hoog 

risico zijn aangemerkt, meldingsplichtige 

entiteiten ten minste de volgende 

verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen 

toepassen: 

door de Commissie overeenkomstig artikel 

9, lid 2, als derde landen met een hoog 

risico zijn aangemerkt, meldingsplichtige 

entiteiten ten minste de volgende 

verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen 

toepassen: 
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