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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2022/229 

frá 7. janúar 2022 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/849 að því er varðar að bæta Búrkína Fasó, Cayman-eyjum, Haítí, Jórdaníu, Malí, 

Marokkó, Filippseyjum, Senegal og Suður-Súdan í töfluna í I. lið í viðaukanum og fella Bahamaeyjar, 

Botsvana, Gana, Írak og Máritíus brott úr þeirri töflu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að 

fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka, um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB og tilskipun framkvæmda-

stjórnarinnar 2006/70/EB (1), einkum 2. mgr. 9. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Sambandið verður að tryggja öfluga vernd fyrir heilindi og eðlilega starfsemi fjármálakerfisins og innri markaðarins 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Af þessum sökum er mælt fyrir um í tilskipun (ESB) 2015/849 að 

framkvæmdastjórnin ætti að auðkenna þriðju lönd með verulega annmarka hvað varðar varnir gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka sem fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af. 

2) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 (2) eru áhættusöm þriðju lönd með verulega 

annmarka á vörnum sínum tilgreind. Þessa reglugerð ætti að endurskoða við hentugleika í ljósi þess árangurs sem þessi 

áhættusömu þriðju lönd hafa náð við að ryðja úr vegi alvarlegum annmörkum á vörnum sínum gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka. Framkvæmdastjórnin ætti í mati sínu að hafa hliðsjón af nýjum upplýsingum frá 

alþjóðastofnunum og aðilum sem setja staðla, s.s. þeim sem fjármálaaðgerðahópurinn (e. Financial Action Task Force 

(FATF)) gefur út. 

3) Að teknu tilliti til víðtækrar samþættingar alþjóðlega fjármálakerfisins, náinna tengsla markaðsaðila, mikils umfangs 

viðskipta yfir landamæri til og frá Sambandinu, sem og aðgengi að mörkuðum, er talið að öll ógn sem hinu alþjóðlega 

fjármálakerfi stafar af peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sé einnig ógn við fjármálakerfi Sambandsins.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 39, 21.2.2022, bls. 4. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2022 frá 

18. mars 2022 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 141, 5.6. 2015, bls. 73. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1675 frá 14. júlí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2015/849 með því að auðkenna áhættusöm þriðju lönd með annmarka á stefnu sinni (Stjtíð. ESB L 254, 20.9.2016, bls. 1). 
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4) Í samræmi við þau viðmið sem sett eru fram í tilskipun (ESB) 2015/849 tekur framkvæmdastjórnin tillit til nýlegra 

tiltækra upplýsinga, einkum nýlegra opinberra yfirlýsinga FATF, lista FATF „Ríki undir auknu eftirliti“ (e. Jurisdictions 

under Increased Monitoring) og skýrslna FATF um rýnihóp alþjóðlegrar samvinnu í tengslum við áhættu sem stafar af 

einstökum þriðju löndum, í samræmi við 4. mgr. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

5) Búrkína Fasó setti fram í febrúar 2021 pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og peninga-

þvættishópi Vestur-Afríku (GIABA) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun 

hryðjuverka. Síðan lokið var við úttektarskýrslu Búrkína Fasó (MER) árið 2019 hefur ríkið náð árangri að því er varðar 

fjölda aðgerða sem lagðar voru til í því skyni að auka tæknilega hlýðni og skilvirkni, þ.m.t. samþykkt á landsbundinni 

áætlun um baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka í desember 2020. Búrkína Fasó mun einnig vinna að því 

að framkvæma aðgerðaáætlun sína, þ.m.t. með því að: 1) samþykkja og framkvæma eftirfylgnifyrirkomulag til að hafa 

eftirlit með aðgerðum í innlendu stefnuáætluninni, 2) óska eftir gagnkvæmri réttaraðstoð (MLA) og annars konar 

alþjóðlegri samvinnu í samræmi við áhættusnið landsins, 3) auka aðföng eftirlitsyfirvalda peningaþvættis/fjármögnunar 

hryðjuverka og framkvæma áhættumiðað eftirlit með fjármálastofnunum og tilgreindum fyrirtækjum sem ekki eru 

fjármálastofnanir og starfsgreinum utan fjármálageirans (DNFBPs), 4) viðhalda ítarlegum og uppfærðum grunnupp-

lýsingum og upplýsingum um raunverulegt eignarhald og með því að efla fyrirkomulag refsiaðgerða vegna brota gegn 

skyldum um gagnsæi, 5) auka fjölbreytni tilkynninga um grunsamleg viðskipti (STR), 6) efla mannauð skrifstofu 

fjármálagreininga lögreglu (FIU) með auknum ráðningum, þjálfun og fjárveitingum, 7) standa fyrir þjálfun löggæslu-

yfirvalda (LEAs), saksóknara og annarra viðeigandi yfirvalda, 8) sýna fram á að yfirvöld stundi eignaupptöku sem 

stefnumarkmið, 9) auka afkastagetu og stuðning við löggæsluyfirvöld og saksóknaryfirvöld sem taka þátt í baráttunni 

gegn fjármögnun hryðjuverka (TF), í samræmi við innlenda stefnuáætlun gegn fjármögnun hryðjuverka og 10) koma á 

skilvirku fyrirkomulagi markvissra fjárhagslegra refsiaðgerða í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og fjármögnun 

gereyðingarvopna auk eftirlits, byggt á áhættumati, og eftirlits með stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni 

(NPOs). Á þessum grunni ætti Búrkína Fasó að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir 

þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

6) Cayman-eyjar settu í febrúar 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og Karabíska 

fjármálaaðgerðahópnum (CFATF) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun 

hryðjuverka. Cayman-eyjar ættu að halda áfram að vinna að framkvæmd aðgerðaáætlunar sinnar um að ráða bót á 

annmörkum á stefnu sinni, þ.m.t. með því að: 1) beita fullnægjandi og árangursríkum refsiaðgerðum í tilvikum þar sem 

viðkomandi aðilar (þ.m.t. lögaðilar) skila ekki nákvæmum, fullnægjandi og uppfærðum upplýsingum um raunverulegt 

eignarhald í samræmi við þessar kröfur, og 2) sýna fram á að ákært sé í öllum málum sem tengjast peningaþvætti í 

samræmi við áhættulýsingu ríkisins og að slíkar ákærur leiði til beitingar refsiviðurlaga sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli 

við brot og hafa varnaðaráhrif. Á þessum grunni ættu Cayman-eyjar að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni 

hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 

2015/849. 

7) Haítí setti í júní 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og Karabíska fjármála-

aðgerðahópnum (CFATF) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

Haítí mun vinna að því að framkvæma aðgerðaáætlun sína, þ.m.t. með því að: 1) þróa áhættumatsferli sitt fyrir 

peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og miðla niðurstöðunum, 2) stuðla að upplýsingaskiptum við viðeigandi erlenda 

mótaðila sína, 3) ráða bót á tæknilegum annmörkum á laga- og eftirlitsramma sínum sem hindrar framkvæmd forvarnar-

ráðstafana gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og framkvæmd áhættumiðaðs eftirlits með peningaþvætti/ 

fjármögnun hryðjuverka fyrir allar fjármálastofnanir, 4) tryggja að grunnupplýsingum og upplýsingum um raunverulegt 

eignarhald sé viðhaldið og að þær séu aðgengilegar tímanlega, 5) tryggja að lögbær yfirvöld nýti sér betur 

fjármálaupplýsingar og aðrar upplýsingar sem skipta máli við baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 

6) ráða bót á tæknilegum annmörkum varðandi peningaþvættisbrot í landinu og sýna fram á að yfirvöld greini, rannsaki 

og ákæri í málum sem varða peningaþvætti þannig að það samrýmist áhættulýsingu Haítí, 7) sýna fram á aukna 

greiningu, eftirfylgni og endurheimt ávinnings af afbrotum, 8) ráða bót á tæknilegum annmörkum á fyrirkomulagi sínu 

við meðferð brota sem tengjast fjármögnun hryðjuverka og annmörkum á markvissum fjárhagslegum refsiaðgerðum, 9) 

framkvæma viðeigandi áhættumiðað eftirlit með stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, sem eru viðkvæmar 

fyrir misnotkun í tengslum við fjármögnun hryðjuverka, án þess að raska eða draga úr lögmætri starfsemi stofnana sem 

eru ekki reknar í hagnaðarskyni. Á þessum grunni ætti Haítí að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað 

varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.  
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8) Jórdanía setti í október 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og fjármála-

aðgerðahópi Austurlanda nær og Norður-Afríku (MENAFATF) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn 

peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Síðan úttektarskýrsla Jórdaníu var samþykkt í nóvember 2019 hefur landið náð 

árangri með fjölda aðgerða sem mælt er með í skýrslunni í því skyni að bæta kerfi sitt, þ.m.t. með því að ljúka við 

landsbundið áhættumat (NRA). Jórdanía mun vinna að því að framkvæma aðgerðaáætlun fjármálaaðgerðahópsins með 

því að: 1) ljúka við og dreifa áhættumati á peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka fyrir stofnanir sem eru ekki reknar í 

hagnaðarskyni, lögaðila og sýndareignir, 2) bæta áhættumiðað eftirlit og beita refsiviðurlögum, sem eru skilvirk, í réttu 

hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif, ef tilskildum ákvæðum er ekki hlítt, 3) framkvæma þjálfunar- og vitundar-

vakningaráætlanir fyrir fyrirtæki sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinar utan fjármálageirans (e. DNFBPs) um 

skyldur þeirra að því er varðar fyrirkomulag fyrir baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, einkum að því er 

varðar vörslu og framlagningu tilkynninga um grunsamleg viðskipti (e. STRs), 4) viðhalda ítarlegum og uppfærðum 

grunnupplýsingum og upplýsingum um raunverulegt eignarhald um lögaðila og fjárvörslusjóði og sambærilega aðila, 5) 

rannsaka og ákæra fyrir peningaþvætti, þ.m.t. með samhliða fjármálarannsóknum, vegna frumbrota í samræmi við 

áhættuna sem innlent eftirlitsyfirvald greinir, 6) skapa lagaskyldu um eignaupptöku tækja sem notuð eru, eða er 

fyrirhugað að nota, til peningaþvættis, 7) þróa og koma á laga- og stofnanaramma fyrir markvissar fjárhagslegar 

refsiaðgerðir og 8) þróa og framkvæma áhættumiðaða aðferð fyrir eftirlit með stofnunum sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra í þágu fjármögnunar hryðjuverka, Á þessum grunni ætti Jórdanía 

að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

9) Malí setti í október 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og peningaþvættishópi 

Vestur-Afríku (GIABA) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

Síðan úttektarskýrsla Malí var samþykkt í nóvember 2019 hefur landið náð árangri með fjölda aðgerða sem mælt er með 

í skýrslunni í því skyni að bæta kerfi sitt, þ.m.t. með því að samþykkja landsbundið áhættumat sitt (NRA). Malí mun 

vinna að því að framkvæma aðgerðaáætlun FATF með því að: 1) dreifa niðurstöðum innlends eftirlitsyfirvalds til allra 

viðkomandi hagsmunaaðila, þ.m.t. með vitundarvakningu innan þeirra geira þar sem áhættan er mest, 2) þróa og hefjast 

handa við að framkvæma áhættumiðaða aðferð fyrir eftirlit með öllum fjármálastofnunum og með áhættumeiri 

fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinar utan fjármálageirans (DNFBPs) að því er varðar baráttuna 

gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og sýna fram á refsiviðurlög sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og 

hafa varnaðaráhrif ef ekki er farið að tilskildum ákvæðum, 3) framkvæma ítarlegt mat á áhættu vegna peningaþvættis/ 

fjármögnunar hryðjuverka í tengslum við allar tegundir lögaðila, 4) auka getu skrifstofu fjármálagreininga lögreglu og 

löggæsluyfirvalda og auka samvinnu þeirra við notkun fjárhagsupplýsinga, 5) tryggja að viðkomandi lögbær yfirvöld 

taki þátt í rannsókn og saksókn á peningaþvætti, 6) auka getu viðkomandi yfirvalda sem bera ábyrgð á rannsókn og 

saksókn mála vegna fjármögnun hryðjuverka, 7) koma á lagaramma og verklagsreglum til að framkvæma markvissar 

fjárhagslegar refsiaðgerðir og 8) framkvæma áhættumiðaða aðferð fyrir eftirlit með stofnunum sem ekki eru reknar í 

hagnaðarskyni til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra til fjármögnunar hryðjuverka, Á þessum grunni ætti Malí að 

teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun 

hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

10) Marokkó setti í febrúar 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og peninga-

þvættishópi Austurlanda nær og Austur-Afríku (MENAFATF) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn 

peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Marokkó hefur gert ráðstafanir til að bæta fyrirkomulagið á baráttu gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, þ.m.t. með því að veita skrifstofu fjármálagreininga lögreglu fjárhagsleg 

aðföng og mannafla til að auka greiningargetu í því skyni að uppfylla meginmarkmið landsins um aðgerða- og 

stefnumiðaða greiningu. Marokkó ætti að halda áfram að vinna að framkvæmd aðgerðaáætlunar sinnar um að ráða bót á 

annmörkum á stefnu sinni, þ.m.t. með því að: 1) auka eftirlit, byggt á áhættumati, og beita aðgerðum til úrbóta, og beita 

refsiviðurlögum sem eru skilvirk, í réttu hlutfalli við brot og hafa varnaðaráhrif, ef tilskildum ákvæðum er ekki hlítt, 2) 

tryggja að upplýsingar um raunverulegt eignarhald, þ.m.t. upplýsingar um lögaðila og erlenda fjárvörslusjóði og 

sambærilega aðila sé fullnægjandi, nákvæmt og sannprófað, 3) auka fjölbreytni tilkynninga um grunsamleg viðskipti, 4) 

forgangsraða greiningu, rannsókn og saksókn allra tegunda peningaþvættis í samræmi við áhættulýsingu landsins og 5) 

vakta og hafa skilvirkt eftirlit með því að fjármálastofnanir og fyrirtæki sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinar 

utan fjármálageirans (DNFBPs) uppfylli skyldur um markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir. Á þessum grunni ætti 

Marokkó að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þess í baráttu gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.  
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11) Filippseyjar settu í júní 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og hópi 

Asíu/Eyjaálfu um peningaþvætti (APG) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttunni gegn peningaþvætti/ 

fjármögnun hryðjuverka. Síðan þá hafa Filippseyjar gert ráðstafanir til að bæta fyrirkomulagið á baráttu gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, með því að þróa og framkvæma leiðbeiningar um afskráningu og affrystingu 

eigna í tengslum við markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir í tengslum við fjármögnun gereyðingarvopna. Filippseyjar 

munu einnig vinna að því að framkvæma aðgerðaáætlun sína, þ.m.t. með því að: 1) sýna fram á að fram fari skilvirkt 

eftirlit, byggt á áhættumati, með fyrirtækjum sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreinum utan fjármálageirans 

(DNFBPs), 2) sýna fram á að eftirlitsaðilar noti stjórntæki fyrir baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka 

til að draga úr áhættu í tengslum við skemmtiferðir í spilavíti, 3) framkvæma nýju skráningarkröfurnar fyrir 

peningasendingar og beita refsiviðurlögum gegn óskráðum og ólöglegum rekstraraðilum peningasendinga, 4) efla og 

hagræða aðgengi löggæsluyfirvalda að upplýsingum um raunverulegt eignarhald og gera ráðstafanir til að tryggja að 

upplýsingar um raunverulegt eignarhald séu réttar og uppfærðar, 5) sýna fram á aukna notkun á fjárhagslegum 

upplýsingum og auknar rannsóknir á peningaþvætti og að sótt sé til saka í samræmi við áhættu, 6)sýna fram á aukna 

greiningu, rannsókn og saksókn í peningaþvættismálum, 7) sýna fram á að viðeigandi ráðstafanir hafi verið gerðar að 

því er varðar þann geira stofnana sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni (þ.m.t. óskráðar stofnanir sem eru ekki reknar í 

hagnaðarskyni) án þess að raska löglegri starfsemi stofnana sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni, og 8) auka skilvirkni 

rammans um markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir vegna peningaþvættis og fjármögnunar gereyðingarvopna, Á 

þessum grunni ættu Filippseyjar að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar fyrirkomulag baráttu 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

12) Senegal setti í febrúar 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF og peningaþvættishópi 

Vestur-Afríku (GIABA) til að auka skilvirkni regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

Senegal ætti að halda áfram að vinna að framkvæmd aðgerðaáætlunar sinnar um að ráða bót á annmörkum á stefnu 

sinni, þ.m.t. með því að: 1) tryggja samræmdan skilning á áhættu varðandi peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka 

(einkum í tengslum við geira fyrirtækja sem ekki eru fjármálastofnanir og starfsgreina utan fjármálageirans (DNFBPs)) 

þvert á viðeigandi yfirvöld með þjálfun og útbreiðslu, 2) óska eftir gagnkvæmri réttaraðstoð (MLA) og annars konar 

alþjóðlegri samvinnu í samræmi við áhættusnið landsins, 3) tryggja að fjármálastofnanir og fyrirtæki sem ekki eru 

fjármálastofnanir og starfsgreinar utan fjármálageirans (DNFBPs) falli undir fullnægjandi og árangursríkt eftirlit, 4) 

uppfæra og viðhalda ítarlegum upplýsingum um raunverulegt eignarhald lögaðila og fyrirkomulag og efla kerfið fyrir 

refsiaðgerðir vegna brota gegn skyldum um gagnsæi, 5) halda áfram að efla mannauð skrifstofu fjármálagreininga 

lögreglu til að tryggja að hún viðhaldi skilvirkri aðgerðagreiningargetu, 6) sýna fram á að framtaki sem miðar að því að 

efla greiningargetu og styrkja getu til að framkvæma rannsóknir á peningaþvættisbrotum/frumbrotum og saksóknar-

starfsemi sé viðhaldið með samræmdum hætti í samræmi við áhættulýsingu Senegal, 7) koma á ítarlegum og stöðluðum 

stefnum og verkferlum við að greina, fylgja eftir, haldleggja og gera upptækan ávinning og tæki til afbrota í samræmi 

við áhættulýsingu landsins, 8) auka skilning yfirvalda á áhættu vegna fjármögnunar hryðjuverka og auka getu og 

stuðning við löggæsluyfirvöld og saksóknaryfirvöld sem vinna í málum tengdum fjármögnun hryðjuverka í samræmi 

við innlenda stefnuáætlun frá árinu 2019 um fjármögnun hryðjuverka og 9) framkvæma skilvirkt fyrirkomulag um 

markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir í tengslum við fjármögnun hryðjuverka og fjármögnun gereyðingarvopna auk 

eftirlits, byggt á áhættumati, og eftirlits með stofnunum sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni (NPOs). Á þessum grunni 

ætti Senegal að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir landsins í baráttu gegn 

peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849. 

13) Suður-Súdan setti í júní 2021 fram pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila um að vinna með FATF til að auka skilvirkni 

regluverks síns í baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Suður-Súdan mun vinna að því að framkvæma 

aðgerðaáætlun sína, þ.m.t. með því að: 1) sækja um aðild og taka þátt í peningaþvættishópi Austur- og Suður-Afríku 

(ESAAMLG) og skuldbinda sig til að gangast undir gagnkvæmt mat hópsins eða annars matsaðila, 2) framkvæma 

ítarlega endurskoðun á lögum frá 2012 um baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, með stuðningi 

alþjóðlegra samstarfsaðila, þ.m.t. tækniaðstoð, til að uppfylla staðla FATF, 3) tilnefna yfirvald/yfirvöld sem stjórna 

samræmingu landsbundinna áhættumata á peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, 4) gerast aðili að og innleiða 

Vínarsáttmálann frá 1988, Palermosáttmálann frá árinu 2000 og sáttmálann um fjármögnun hryðjuverka frá árinu 1999, 

5) lögbær yfirvöld ættu að vera skipulögð á viðeigandi hátt og hafa getu til að framkvæma áhættumiðaða nálgun eftirlits 

með baráttu fjármálastofnana gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka, 6) þróa ítarlegan lagaramma til að innheimta 

og sannprófa nákvæmni upplýsinga um raunverulegt eignarhald að því er varðar lögaðila, 7) starfrækja óháða skrifstofu 

fjármálagreininga lögreglu með fullri starfsemi, 8) koma á og framkvæma laga- og stofnanaramma til að framkvæma 

markvissar fjárhagslegar refsiaðgerðir í samræmi við ályktun öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um fjármögnun 

hryðjuverka og gereyðingarvopna og 9) hefja framkvæmd á markvissu eftirliti, sem er byggt á áhættumati, með 

stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni og hætta er á að verði misnotaðar í þágu fjármögnunar hryðjuverka.  

Á þessum grunni ætti Suður-Súdan að teljast land sem hefur annmarka á stefnu sinni hvað varðar fyrirkomulag baráttu 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka skv. 9. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849.  
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14) Í samræmi við nýjustu viðeigandi upplýsingar, hefur niðurstaða mats framkvæmdastjórnarinnar verið að Búrkína Fasó, 

Cayman-eyjar, Haítí, Jórdanía, Malí, Marokkó, Filippseyjar, Senegal og Suður-Súdan ættu að teljast þriðju lönd með 

annmarka á stefnu sinni hvað varðar ráðstafanir þeirra í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem 

fjármálakerfi Sambandsins stafar veruleg ógn af samkvæmt þeim viðmiðum sem sett eru fram í 9. gr. tilskipunar (ESB) 

2015/849. Það ber að athuga að þessi lönd hafa sett fram skriflegar pólitískar skuldbindingar háttsettra aðila til að ráða 

bót á tilgreindum annmörkum og hafa útbúið aðgerðaáætlanir með FATF. 

15) Mikilvægt er að framkvæmdastjórnin fylgist stöðugt með þróun í mati á laga- og stofnanarömmum sem eru við lýði í 

þriðju löndum, valdheimildum og málsmeðferðarreglum lögbærra yfirvalda og skilvirkni þeirra ráðstafana sem þau 

grípa til í baráttunni gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, með það í huga að uppfæra viðaukann við 

framselda reglugerð (ESB) 2016/1675. 

16) Framkvæmdastjórnin hefur skuldbundið sig til að veita þriðju löndum tækniaðstoð sem skráð eru í viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, eftir því sem við á, til þess að aðstoða þau við að bæta úr og greina annmarka á 

stefnu sinni. 

17) Framkvæmdastjórnin rýndi framgang úrbóta hjá löndum með annmarka á stefnu sinni og tilgreind eru í reglugerð (ESB) 

2016/1657 sem FATF hefur tekið af skrá í júní eða október 2021 eða endurskoðað í samræmi við endurskoðaða 

aðferðafræði sína til að greina áhættusöm þriðju lönd á grundvelli nýrra krafna í tilskipun (ESB) 2015/849, eins og 

henni var breytt með tilskipun (ESB) 2018/843 (3). Framkvæmdastjórnin lauk við rýni á framgangi Bahamaeyja, 

Botsvana, Gana, Írak og Máritíus. 

18) Niðurstaða mats framkvæmdastjórnarinnar var að Bahamaeyjar hafi ráðið bót á annmörkum á stefnu sinni að því er 

varðar fyrirkomulag fyrir baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka sem framkvæmdastjórnin greindi í 

samræmi við aðferðafræði sína til að greina áhættusöm þriðju lönd. Bahamaeyjar hafa nýverið gert ýmsar ráðstafanir til 

að styrkja ramma sinn um baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og einkum þá þætti gagnsæis á 

fyrirkomulagi um raunverulegt eignarhald. Þessar ráðstafanir miðast við að fylgja viðbótarviðmiðunum sem fram-

kvæmdastjórnin hefur sett. Framkvæmdastjórnin mun halda áfram að starfa með FATF og Karabíska fjármála-

aðgerðahópnum (CFATF) um eftirlit með þróun fyrirkomulags Bahamaeyja vegna baráttunnar gegn peningaþvætti/ 

fjármögnun hryðjuverka. 

19) Niðurstaða mats framkvæmdastjórnarinnar var að Írak hafi náð viðunandi árangri við að ráða bót á annmörkum á stefnu 

sinni að því er varðar fyrirkomulag fyrir baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka sem framkvæmda-

stjórnin greindi í samræmi við aðferðafræði sína til að greina áhættusöm þriðju lönd. Írak hefur nýlega gert ýmsar 

ráðstafanir til að efla ramma sinn um baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Þessar ráðstafanir eru til að 

bregðast við þeim vanda sem framkvæmdastjórnin benti á í bráðabirgðamati sínu. Framkvæmdastjórnin mun halda 

áfram að starfa með FATF og peningaþvættishópi Austurlanda nær og Austur-Afríku (MENAFATF) um eftirlit með 

þróun fyrirkomulags Írak vegna baráttunnar gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

20) FATF fagnaði umtalsverðum árangri Botsvana, Gana og Máritíus til úrbóta á regluverki tengdu peningaþvætti/ 

fjármögnun hryðjuverka og tók fram að þessi lönd hefðu komið á laga- og eftirlitsramma til að uppfylla þær 

skuldbindingar sem kveðið væri á um í aðgerðaáætlunum þeirra varðandi þá verulegu annmarka sem FATF hafði 

tilgreint. Botsvana, Gana og Máritíus falla því ekki lengur undir eftirlitsferli FATF samkvæmt viðvarandi hnattrænu 

eftirliti með reglufylgni í tengslum við peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. Botsvana, Gana og Máritíus munu halda 

áfram að vinna með svæðisbundnum hópum sem eru sambærilegir FATF til að halda áfram að bæta umgjörðina um 

baráttuna gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka. 

21) Niðurstaða greiningar framkvæmdastjórnarinnar var því að Bahamaeyjar, Botsvana, Gana, Írak og Máritíus hafa ekki 

lengur annmarka á stefnu sinni varðandi fyrirkomulag baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka að teknu 

tilliti til fyrirliggjandi upplýsinga. Bahamaeyjar, Botsvana, Gana, Írak og Máritíus hafa aukið skilvirkni fyrirkomulags 

um baráttu gegn peningaþvætti/fjármögnun hryðjuverka og tekið á tengdum tæknilegum annmörkum í aðgerðaáætlun 

sinni að því er varðar annmarka á stefnu sem FATF greindi og viðbótarviðmiðunum eða fyrstu áhyggjuefnum sem 

framkvæmdastjórnin setti. 

  

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því 

að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka og um breytingu á tilskipunum 2009/138/EB og 2013/36 

(Stjtíð. L 156, 19.6.2018, bls. 43). 
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22) Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) 2016/1675 til samræmis við það. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, í töflunni undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram 

skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið 

aðgerðaáætlun með FATF“ bætast við eftirfarandi línur: 

„Búrkína Fasó 

Cayman-eyjar 

Haítí 

Jórdanía 

Malí 

Marokkó 

Filippseyjar 

Senegal 

Suður-Súdan“ 

2. gr. 

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, í töflunni undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram 

skriflega, pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið 

aðgerðaáætlun með FATF“ falla brott eftirfarandi línur: 

„Bahamaeyjar 

Botsvana 

Gana 

Írak 

Máritíus“ 

3. gr. 

Í viðaukanum við framselda reglugerð (ESB) 2016/1675, undir liðnum „I. Áhættusöm þriðju lönd sem hafa sett fram skriflega, 

pólitíska skuldbindingu háttsettra aðila til að ráða bót á þeim annmörkum sem greinst hafa og hafa útbúið aðgerðaáætlun með 

FATF“ kemur eftirfarandi í stað töflunnar: 

„Nr. Áhættusamt þriðja land 

1 Afganistan 

2 Barbados 

3 Búrkína Fasó 

4 Kambódía 
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5 Cayman-eyjar 

6 Haítí 

7 Jamaíka 

8 Jórdanía 

9 Malí 

10 Marokkó 

11 Myanmar (Mjanmar) 

12 Níkaragva 

13 Pakistan 

14 Panama 

15 Filippseyjar 

16 Senegal 

17 Suður-Súdan 

18 Sýrland 

19 Trínidad og Tóbagó 

20 Úganda 

21 Vanúatú 

22 Jemen 

23 Zimbabwe“ 

4. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 7. janúar 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mairead MCGUINNESS 

framkvæmdastjóri. 

 __________  


