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Om: En øget indsats for at bekæmpe hvidvask af penge

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 13/2021 afslørede væsentlige tegn på institutionel 
fragmentering og dårlig koordinering på EU-plan af foranstaltninger til forebyggelse af hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme samt for så vidt angår at gribe ind, hvor der er konstateret en 
risiko. 

1. Kan Kommissionen oplyse, hvilke foranstaltninger der er planlagt for at afhjælpe de mangler, der 
er identificeret i Revisionsrettens særberetning nr. 13/2021, ud over den lovgivningspakke om 
revision af EU's struktur for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme 
(AML/CFT), som Kommissionen fremlagde den 20. juli? Hvad er den konkrete tidsplan for de nye 
foranstaltninger? Hvordan sikrer Kommissionen, at medlemsstaterne i mellemtiden effektivt 
implementerer de foranstaltninger, der allerede er gennemført, og at de nationale myndigheder 
er effektivt udstyret og bemandet? Hvordan sikrer Kommissionen tilstrækkeligt personale og 
tilstrækkelige ressourcer til myndigheden til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AMLA)? 
Hvorfor er det først planlagt at oprette den i 2023?

2. Hvordan vil koordineringen og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), 
Europol og Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) blive organiseret under 
AMLA's mandat? Hvordan agter Kommissionen at styrke Europols kapacitet betydeligt?

3. Hvordan vil Kommissionen sikre en mere effektiv gennemførelse af den nuværende EU-
lovgivning med henblik på at løse de konstaterede problemer? Hvornår agter Kommissionen at 
indlede traktatbrudsprocedurer mod medlemsstater, der ikke har gennemført tredje, fjerde eller 
femte hvidvaskningsdirektiv?

4. Hvordan agter Kommissionen at sikre, at den undersøgelse, der er bestilt fra Europarådet med 
henblik på at vurdere den effektive gennemførelse af lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask 
af penge i medlemsstaterne ikke bare kommer til at omfatte en analyse fra de forpligtede 
enheders og tilsynsmyndigheders side? Vil Kommissionen sikre, at retshåndhævende 
myndigheders, akademikeres, journalisters og NGO'ers synspunkter på området høres i 
forbindelse med udarbejdelsen af undersøgelsen?

5. Vil Kommissionen udnytte sin indflydelse i Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), 
således at EBA anvender sine beføjelser til systematisk at gå efter overtrædelser af EU-
lovgivningen på området for AML/CFT?
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