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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/97/EF

av 4. desember 2001

om endring av rådsdirektiv 91/308/EØF om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes  
til hvitvasking av penger(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeis-
ke fellesskap, særlig artikkel 47 nr. 2 første og annet punktum 
samt artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3), på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 18. september 
2001, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er hensiktsmessig at rådsdirektiv 91/308/EØF(4), 
heretter kalt «direktivet», som er et av de viktigste 
internasjonale virkemidler i kampen mot hvitvasking av 
penger, ajourføres idet det tas hensyn til Kommisjonens 
konklusjoner og Europaparlamentets og medlemssta-
tenes ønsker. Direktivet bør ikke bare gjenspeile beste 
internasjonale praksis på området, men også fortsatt opp-
rettholde en høy standard på vernet av finanssektoren og 
annen utsatt virksomhet mot skadevirkningene av utbytte 
av kriminalitet.

2) I henhold til Generalavtalen om handel med tjenester 
(GATS) kan medlemmene treffe tiltak som er nødvendige 
for å verne offentlig moral og treffe tiltak av forsiktig-
hetshensyn, blant annet for å sikre det finansielle systems 
stabilitet og integritet. Disse tiltakene bør ikke innebære 
større begrensninger enn det som er nødvendig for å nå 
disse målene.

3) I direktivet er det ikke klart fastsatt hvilken medlemsstats 
myndigheter som skal motta meldinger om mistenkelige 
transaksjoner fra filialer av kreditt- og finansinstitusjoner 
med hovedkontor i en annen medlemsstat, og heller ikke 
hvilken medlemsstats myndigheter som har ansvaret for å 
sikre at slike filialer overholder direktivets bestemmelser. 
Myndighetene i de medlemsstatene der filialene ligger 
bør motta slike meldinger og utøve ovennevnte ansvar.

4) Ansvarsfordelingen bør klart framgå av direktivet gjen-
nom en endring av definisjonen av «kredittinstitusjon» 
og «finansinstitusjon».

5) Europaparlamentet har uttrykt bekymring over at veks-
lekontorers og pengeoverføringskontorers virksomhet er 
utsatt for å bli benyttet til hvitvasking av penger. Denne 
virksomheten bør allerede være omfattet av direktivets 
virkeområde. For å fjerne enhver tvil om dette spørsmål 
bør det tydelig bekreftes i direktivet at det omfatter slik 
virksomhet.

6) For å sikre en så fullstendig dekning av finanssekto-
ren som mulig bør det også gjøres klart at direktivet 
får anvendelse på investeringsforetaks virksomhet som 
definert i rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om 
investeringstjenester i forbindelse med verdipapirer(5).

7) I henhold til direktivet er medlemsstatene forpliktet bare 
til å bekjempe hvitvasking av utbytte av narkotikaforbry-
telser. I de senere år har utviklingen gått i retning av en 
mye videre definisjon av begrepet hvitvasking av penger 
på grunnlag av et bredere spekter av primærlovbrudd 
eller underliggende lovbrudd, noe som f.eks. gjenspeiles 
i ajourføringen i 1996 av de 40 anbefalingene fra Den 
internasjonale innsatsgruppen for finansielle tiltak til 
bekjempelse av hvitvasking av penger (FATF), det leden-
de internasjonale organet for bekjempelse av hvitvasking 
av penger.

8) Et bredere spekter av primærlovbrudd letter meldingen 
av mistenkelige transaksjoner og det internasjonale sam-
arbeidet på dette området. Direktivet bør derfor ajourfø-
res.

9) Ved Rådets felles handling 98/699/JIS av 3. desember 
1998 om hvitvasking av penger, identifisering, oppspo-
ring, sperring, beslag og inndragning av hjelpemidler og 
utbytte av kriminalitet(6) ble medlemsstatene med sikte 
på å gjøre det straffbart å hvitvaske penger enige om å 
anse alle alvorlige lovbrudd som definert i den felles 
handlingen, som primærlovbrudd.

10) Særlig er bekjempelse av organisert kriminalitet nært 
knyttet til tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger. 
Listen over primærlovbrudd bør derfor tilpasses.
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 344, 28.12.2001, s. 76, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 98/2003 av 11 August 2003 
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 54 av 23.10.2003, s. 12.

(1) EFT C 177 E av 27.6.2000, s. 14.
(2) EFT C 75 av 15.3.2000, s. 22.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 5. juli 2000 (EFT C 121 av 24.4.2001, s. 133), 

Rådets felles holdning av 30. november 2000 (EFT C 36 av 2.2.2001, s. 24) 
og europaparlamentsbeslutning av 5. april 2001 (ennå ikke offentliggjort i 
EFT). Europaparlamentsbeslutning av 13. november 2001 og rådsbeslutning 
av 19. november 2001.

(4) EFT L 166 av 28.6.1991, s. 77.

(5) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 97/9/EF (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22).

(6) EFT L 333 av 9.12.1998, s. 1.
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11) Direktivet inneholder forpliktelser særlig med hensyn 
til melding av mistenkelige transaksjoner. Det vil være 
mer hensiktsmessig og mer i tråd med tankegangen bak 
handlingsplanen til høynivågruppen for bekjempelse av 
organisert kriminalitet(1) å utvide direktivets forbud mot 
hvitvasking av penger.

12) 21. desember 1998 vedtok Rådet den felles handling 
98/733/JIS om å gjøre det straffbart å delta i en kriminell 
organisasjon i Den europeiske unions medlemsstater(2). 
Denne felles handling gjenspeiler medlemsstatenes enig-
het om behovet for en felles metode på dette området.

13) I henhold til direktivet skal meldinger om mistenkelige 
transaksjoner gis av finanssektoren, særlig kredittinstitu-
sjonene, i hver medlemsstat. Det finnes tegn på at stren-
gere kontroller i finanssektoren har tvunget dem som 
hvitvasker penger til å finne alternative metoder for å 
skjule opprinnelsen til utbyttet av kriminell virksomhet.

14) Det er en tendens til at de som hvitvasker penger i stadig 
større grad benytter seg av ikke-finansielle foretak. Dette 
bekreftes gjennom FATFs arbeid med hensyn til hvitvas-
kingsmetoder og -typer.

15) Forpliktelsene i henhold til direktivet med hensyn til 
identifisering av kunder, oppbevaring av opplysninger og 
melding av mistenkelige transaksjoner bør utvides til å 
omfatte et begrenset antall typer virksomhet og yrker som 
har vist seg å være utsatt for hvitvasking av penger.

16) Notarer og uavhengige jurister, som definert av medlems-
statene, bør omfattes av bestemmelsene i direktivet når 
de deltar i finansielle transaksjoner eller transaksjoner på 
vegne av foretak, herunder skatterådgivning, der faren er 
størst for at disse juristenes tjenester misbrukes til hvit-
vasking av utbytte av kriminell virksomhet.

17) Når uavhengige yrkesutøvere som yter juridisk bistand, 
som er rettslig godkjente og kontrollerte, f.eks. advoka-
ter, vurderer en klients rettslige stilling eller representerer 
en klient ved rettergang, vil det i henhold til direktivet 
imidlertid ikke være hensiktsmessig i forbindelse med 
slik virksomhet å forplikte disse juristene til å melde 
eventuelle mistanker om hvitvasking av penger. Det må 
gjøres unntak fra enhver plikt til å melde opplysninger 
som er mottatt før, under eller etter en rettergang, eller i 
forbindelse med vurderingen av en klients rettslige stil-
ling. Juridisk bistand omfattes dermed fortsatt av taus-
hetsplikt, med mindre den juridiske rådgiveren deltar i 
hvitvaskingsvirksomhet, den juridiske bistanden gis med 
henblikk på hvitvasking av penger eller advokaten vet at 
klienten søker juridisk bistand med henblikk på hvitvas-
king av penger.

18) Direkte sammenlignbare tjenester må behandles på 
samme måte når de ytes av yrkesgrupper som omfat-
tes av direktivet. For å bevare de rettighetene som er 
fastsatt i Den europeiske konvensjon om beskyttelse av 
menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og 
i traktaten om Den europeiske union, når det gjelder 
revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere, 
som i visse medlemsstater kan forsvare eller representere 
en klient ved rettergang eller vurdere en klients rettslige 
stilling, bør de opplysninger som de får tilgang til under 
utførelsen av disse oppgavene, ikke omfattes av mel-
dingsplikten i henhold til direktivet.

19) I direktivet vises det på den ene side til «de myndigheter 
som har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av pen-
ger», som meldinger om mistenkelige transaksjoner skal 
sendes til, og på den annen side til myndigheter som i 
henhold til lover eller regler har myndighet til å føre til-
syn med virksomhet som utøves av de institusjoner eller 
personer som omfattes av dette direktiv («vedkommende 
myndigheter»). Det er enighet om at direktivet ikke inne-
bærer noen plikt for medlemsstatene til å opprette slike 
«vedkommende myndigheter» dersom de ikke finnes, 
og advokatforeninger og andre selvregulerende organer 
for uavhengige yrkesutøvere omfattes ikke av uttrykket 
«vedkommende myndigheter». 

20) Når det gjelder notarer og uavhengige jurister bør med-
lemsstatene av hensyn til disses taushetsplikt overfor sine 
klienter kunne utpeke advokatforeningen eller et annet 
selvregulerende organ for uavhengige yrkesutøvere til det 
organet som yrkesutøverne kan sende meldinger til om 
mulige tilfeller av hvitvasking. Reglene for behandling 
av slike meldinger og eventuell videresending av dem 
til «de myndigheter som har ansvaret for å bekjempe 
hvitvasking av penger» samt i alminnelighet for egnede 
former for samarbeid mellom advokatforeninger eller 
bransjeorganer og disse myndighetene, skal fastsettes av 
medlemsstatene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/308/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

 «Artikkel 1

 I dette direktiv menes med

A) kredittinstitusjon: en kredittinstitusjon som definert i 
artikkel 1 nr. 1 første ledd i direktiv 2000/12/EF(*), 
samt filialer som definert i samme artikkels nr. 3, belig-
gende innenfor Fellesskapet, av kredittinstitusjoner med 
hovedkontor beliggende innenfor eller utenfor Felles-
skapet.

(1) EFT C 251 av 15.8.1997, s. 1.
(2) EFT L 351 av 29.12.1998, s. 1.
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B) finansinstitusjon:

1. Andre foretak enn kredittinstitusjoner hvis hoved-
virksomhet består i å utføre en eller flere typer 
virksomhet nevnt i nr. 2-12 og nr. 14 på listen i 
vedlegg I til direktiv 2000/12/EF; dette omfatter 
virksomhet ved vekslekontorer og pengeoverfø-
ringskontorer.

2. Et forsikringsforetak som er behørig godkjent i 
samsvar med direktiv 79/267/EØF(**), dersom det 
utfører virksomhet som omfattes av nevnte direk-
tiv.

3. Et investeringsforetak som definert i artikkel 1 
nr. 2 i direktiv 93/22/EØF(***).

4. Foretak for kollektiv investering som markedsfører 
sine andeler eller aksjer.

Definisjonen av en finansinstitusjon omfatter filialer 
beliggende innenfor Fellesskapet av finansinstitusjoner 
med hovedkontor innenfor eller utenfor Fellesskapet.

C) hvitvasking av penger: følgende handlinger, når de 
begås med forsett:

— konvertering eller overdragelse av formuesgoder i 
den hensikt å skjule eller tilsløre formuesgodenes 
ulovlige opprinnelse, eller å hjelpe noen som er 
innblandet i slik virksomhet med å unngå de retts-
lige følger av vedkommendes handlinger, når den 
som gjør dette vet at formuesgodene stammer fra 
kriminell virksomhet eller fra deltaking i slik virk-
somhet,

— å skjule eller tilsløre formuesgoders reelle art, opp-
rinnelse eller plassering, råderett, bevegelser, eien-
domsretten til dem eller rettighetene som er knyttet 
til dem, når den som gjør dette vet at de stammer 
fra kriminell virksomhet eller fra deltaking i slik 
virksomhet,

— tilegnelse, besittelse eller bruk av formuesgoder, 
når den som mottar formuesgodene på det tids-
punkt vet at de stammer fra kriminell virksomhet 
eller fra deltaking i slik virksomhet,

— deltaking, medvirkning, forsøk, hjelp, bistand og 
råd i forbindelse med noen av handlingene nevnt i 
de foregående strekpunkter.

 Kjennskap, forsett eller motiv som vilkår for at oven-
nevnte handlinger skal foreligge, skal kunne fastslås på 
grunnlag av faktiske, objektive omstendigheter.

 Det skal også betraktes som hvitvasking av penger der-
som virksomheten som lå til grunn for formuesgodene 
som skulle hvitvaskes, foregikk på en annen medlems-
stats territorium eller i en tredjestat.

D) formuesgoder: alle typer eiendeler, materielle eller 
immaterielle, fast eiendom eller løsøre samt juridiske 
dokumenter eller dokumenter som viser eiendomsret-
ten til eiendelene eller rettigheter knyttet til dem,

E) kriminell virksomhet: alle former for kriminell delta-
king i et alvorlig lovbrudd.

 Alvorlige lovbrudd er minst:

— alle lovbrudd som definert i artikkel 3 nr. 1 bok-
stav a) i Wien-konvensjonen,

— kriminelle organisasjoners virksomhet som definert 
i artikkel 1 i den felles handling 98/733/JIS(****),

— bedrageri, i det minste alvorlige tilfeller, som defi-
nert i artikkel 1 nr. 1 og artikkel 2 i Konvensjonen 
om vern av De europeiske fellesskaps finansielle 
interesser(*****),

— korrupsjon,

— et lovbrudd som kan gi et betydelig utbytte, og som 
straffes med en lang fengselsstraff i samsvar med 
medlemsstatens straffelov.

 Medlemsstatene skal innen 15. desember 2004 endre 
definisjonen i dette strekpunkt slik at den stemmer 
overens med definisjonen av alvorlige lovbrudd i den 
felles handling 98/699/JIS. Rådet oppfordrer Kommi-
sjonen til innen 15. desember 2004 å framlegge et for-
slag til direktiv om endring av dette direktiv i samsvar 
med dette.

 Medlemsstatene kan definere et hvilket som helst 
lovbrudd som kriminell virksomhet for dette direktivs 
formål.

F) vedkommende myndigheter: nasjonale myndigheter 
som i henhold til lover eller regler har myndighet til å 
føre tilsyn med den virksomhet som utøves av de insti-
tusjoner eller personer som omfattes av dette direktiv.

(*) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1. Direktivet endret ved 
direktiv 2000/28/EF (EFT L 275 av 27.10.2000, 
s. 37).

(**) EFT L 63 av 13.3.1979, s. 1. Direktivet sist endret 
ved europaparlaments– og rådsdirektiv 95/26/EF 
(EFT L 168 av 18.7.1995, s. 7).

(***) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 27. Direktivet sist 
endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv  
97/9/EF (EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22).

(****) EFT L 351 av 29.12.1998, s. 1.
(*****) EFT C 316 av 27.11.1995, s. 48).»

2. Ny artikkel 2a skal lyde:

 «Artikkel 2a

 Medlemsstatene skal påse at forpliktelsene fastsatt i dette 
direktiv pålegges følgende institusjoner:

1. kredittinstitusjoner som definert i artikkel 1 bok-
stav A),
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2. finansinstitusjoner som definert i artikkel 1 bok-
stav B),

samt følgende juridiske eller fysiske personer når de utøver 
sitt yrke:

3. revisorer, eksterne regnskapsførere og skatterådgivere,

4. eiendomsmeglere,

5. notarer og andre uavhengige jurister når de deltar

a) enten ved å bistå klienter med planlegging eller 
gjennomføring av transaksjoner i forbindelse med

  i) kjøp og salg av fast eiendom eller foretak,

 ii) forvaltning av klienters penger, verdipapirer 
eller andre aktiva,

iii) åpning eller forvaltning av bank-, spare- eller 
verdipapirkonti,

iv) tilveiebringelse av nødvendig kapital til opp-
rettelse, drift eller ledelse av selskaper,

 v) opprettelse, drift eller ledelse av forvaltnings-
selskaper, selskaper eller lignende strukturer,

b) eller ved å handle på vegne av en klient og for 
dennes regning ved finansielle transaksjoner eller 
transaksjoner med fast eiendom,

6. forhandlere av verdifulle gjenstander, for eksempel 
edelstener eller edelmetaller, eller kunstverk, og auk-
sjonsholdere når det betales kontant og med et beløp 
på 15 000 euro eller mer,

7. kasinoer.»

3. Artikkel 3 skal lyde:

 «Artikkel 3

 1. Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og 
personer som omfattes av dette direktiv, krever skriftlig 
legitimasjon av sine kunder når det opprettes forretnings-
forbindelser, når det gjelder institusjoner særlig når det 
opprettes en konto eller en sparekonto, eller når det tilbys 
utleie av bankbokser.

 2. Kravet til legitimasjon skal også gjelde transaksjoner 
med andre kunder enn dem som er nevnt i nr. 1 når beløpet 
er på 15 000 euro eller mer, enten transaksjonen gjen-
nomføres i en enkelt operasjon, eller i flere operasjoner 
som synes å ha tilknytning til hverandre. Der beløpet ikke 
er kjent når transaksjonen gjennomføres, skal den berørte 
institusjon eller person kreve legitimasjon så snart den 
eller vedkommende får kjennskap til beløpet og fastslår at 
beløpsgrensen er nådd.

 3. Som unntak fra nr 1 og 2 skal det ikke kreves legi-
timasjon i forbindelse med forsikringspoliser tegnet av 
forsikringsforetak i henhold til rådsdirektiv 92/96/EØF av 
10. november 1992 om samordning av lover og forskrifter 

om direkte livsforsikring (tredje livsforsikringsdirektiv)(*) 
når de utøver virksomhet som omfattes av nevnte direktiv, 
og når innbetalingen eller innbetalingene for en løpende 
premie i et gitt år ikke overstiger 1 000 euro, eller når 
det betales en engangspremie på 2 500 euro eller mindre. 
Dersom innbetalingen eller innbetalingene for en løpende 
premie i et gitt år forhøyes slik at den overstiger beløps-
grensen på 1 000 euro, skal det kreves legitimasjon.

 4. Medlemsstatene kan fastsette at kravet til legitima-
sjon ikke skal være obligatorisk for forsikringspoliser 
når det gjelder pensjonsforsikring tegnet i henhold til en 
arbeidsavtale eller forsikredes yrke, forutsatt at polisene 
ikke inneholder noen gjenkjøpsklausul og ikke kan tjene 
som sikkerhet for lån.

 5. Som unntak fra nr. 1-4 skal alle kasinokunder avkre-
ves legitimasjon når de kjøper eller selger spillemerker til 
en verdi av 1 000 euro eller mer.

 6. Kasinoer som er underlagt offentlig tilsyn skal i alle 
tilfeller anses å oppfylle kravet til legitimasjon som fastsatt 
i dette direktiv dersom de registrerer og fastslår identiteten 
til sine kunder allerede ved inngangen til lokalet, uavhen-
gig av hvor mange spillemerker som kjøpes.

 7. Dersom det er tvil om hvorvidt kundene nevnt i de 
foregående numre handler på egne vegne, eller når det fast-
slås at de ikke handler på egne vegne, skal de institusjoner 
og personer som omfattes av dette direktiv, treffe rimelige 
tiltak for å skaffe opplysninger om den virkelige identite-
ten til de personer kundene handler på vegne av.

 8. Når det foreligger mistanke om hvitvasking av 
penger, har de institusjoner og personer som omfattes av 
dette direktiv, plikt til å kreve slik legitimasjon selv om 
størrelsen av transaksjonen ikke overstiger ovennevnte 
beløpsgrense.

 9. De institusjoner og personer som omfattes av dette 
direktiv, skal ikke være underlagt plikten til å kreve legiti-
masjon som fastsatt i denne artikkel dersom kunden er en 
kreditt- eller finansinstitusjon som omfattes av dette direk-
tiv, eller en kreditt- eller finansinstitusjon beliggende i en 
tredjestat som etter de berørte medlemsstaters oppfatning 
stiller krav som tilsvarer dem som følger av dette direktiv.

 10. Medlemsstatene kan fastsette at kravet til legitima-
sjon i forbindelse med transaksjoner nevnt i nr. 3 og 4 
er oppfylt dersom det fastslås at transaksjonsbeløpet skal 
debiteres en konto opprettet i kundens navn hos en kreditt-
institusjon som er underlagt plikten etter nr. 1.
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 11. Medlemsstatene skal i alle tilfeller påse at de insti-
tusjoner og personer som omfattes av dette direktiv, treffer 
de særlige og hensiktsmessige tiltak som er nødvendige for 
å kompensere for den økte faren for hvitvasking av penger 
som oppstår når forretningsforbindelser opprettes eller 
en transaksjon innledes med en kunde som ikke fysisk er 
til stede for å legitimere seg («transaksjoner uten direkte 
kontakt»). Slike tiltak skal sikre at kundens identitet fast-
slås, f.eks. ved krav om ytterligere underlagsdokumenter, 
eller ved ytterligere tiltak for å kontrollere eller bekrefte 
de leverte dokumenter, eller ved krav om en bekreftende 
attest fra en institusjon som omfattes av dette direktiv, eller 
ved krav om at den første betalingen i forbindelse med 
transaksjonen skal gjennomføres via en konto som er åpnet 
i kundens navn hos en kredittinstitusjon som omfattes av 
dette direktiv. I de interne kontrollrutinene som er fastsatt i 
artikkel 11 nr. 1, skal det tas særlig hensyn til disse tiltak.
________________
(*) EFT L 360 av 9.12.1992, s. 1. Direktivet sist endret ved 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/64/EF (EFT  
L 290 av 17.11.2000, s. 27).»

4. I artikkel 4, 5, 8 og 10 skal «kreditt- og finansinstitusjoner» 
erstattes med «de institusjoner og personer som omfattes 
av dette direktiv».

5. Artikkel 6 skal lyde:

 «Artikkel 6

 1. Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og per-
soner som omfattes av dette direktiv, samt medlemmer av 
ledelsen og ansatte, fullt ut samarbeider med myndighetene 
som har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av penger

a) ved på eget initiativ å underrette de nevnte myndig-
heter om alle forhold som kan tyde på at det foregår 
hvitvasking av penger,

b) ved på anmodning fra de nevnte myndigheter å gi dem 
alle nødvendige opplysninger etter framgangsmåtene 
fastsatt i gjeldende lovgivning.

 2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes myn-
dighetene som har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av 
penger i medlemsstaten der institusjonen eller personen 
som oversender opplysningene befinner seg. Opplysninge-
ne skal vanligvis oversendes av den eller de personer som 
institusjonene eller personene utpeker etter framgangsmå-
ten i artikkel 11 nr. 1 bokstav a).

 3. Når det gjelder notarer og uavhengige jurister som 
nevnt i artikkel 2a nr. 5, kan medlemsstatene for det berørte 
yrket utpeke et passende selvregulerende organ til den myn-
dighet som skal underrettes om de forhold som er nevnt i 
nr. 1 bokstav a), og i så fall skal medlemsstatene fastsette 
egnede former for samarbeid mellom dette organ og myn-
dighetene som har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av 
penger.

 Medlemsstatene er ikke pålagt å anvende kravene fastsatt 
i nr. 1 på notarer, uavhengige jurister, revisorer, eksterne 
regnskapsførere og skatterådgivere med hensyn til opplys-
ninger som de mottar fra eller om en klient når de vurderer 
klientens rettslige stilling eller forsvarer eller representerer 
klienten ved rettergang, herunder rådgivning med hensyn 
til å innlede eller unngå rettergang, uansett om opplysnin-
gene er mottatt eller innhentet før, under eller etter slik 
rettergang.»

6. Artikkel 7 skal lyde:

 «Artikkel 7

 Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, lar være å gjennomføre en 
transaksjon de vet eller har mistanke om har tilknytning til 
hvitvasking av penger før de har underrettet myndighetene 
nevnt i artikkel 6. Disse myndighetene kan på vilkår fast-
satt i sin nasjonale lovgivning gi instruks om ikke å gjen-
nomføre transaksjonen. Når det er mistanke om at en slik 
transaksjon vil føre til hvitvasking av penger og det ikke 
er mulig å la være å gjennomføre den, eller sannsynligvis 
vil vanskeliggjøre forsøk på å rettsforfølge dem som drar 
fordel av en antatt hvitvaskingsoperasjon, skal de berørte 
institusjoner og personer underrette myndighetene umid-
delbart etter at den er gjennomført.

7. I artikkel 8 blir nåværende tekst nr. 1 og følgende tilføyes 
som nytt nr. 2:

 «2. Medlemsstatene skal i henhold til dette direktiv ikke 
være pålagt å anvende bestemmelsen i nr. 1 på yrkene 
nevnt i artikkel 6 nr. 3 annet ledd.

8. Artikkel 9 skal lyde:

 «Artikkel 9

 Dersom en institusjon eller person som omfattes av dette 
direktiv, eller en ansatt eller et medlem av ledelsen i en 
slik institusjon eller person i god tro bringer videre opp-
lysninger nevnt i artikkel 6 og 7 til myndighetene som 
har ansvaret for å bekjempe hvitvasking av penger, skal 
dette ikke anses som brudd på noen taushetsplikt pålagt i 
henhold til avtale eller lov eller forskrift, og det skal ikke 
medføre noen form for ansvar for institusjonen eller perso-
nen, medlemmer av ledelsen eller ansatte.»

9. I artikkel 10 tilføyes følgende ledd:

 «Medlemsstatene skal påse at tilsynsorganene som ved 
lover eller regler har myndighet til å overvåke aksje- og 
valutamarkedet og markedet for finansielle derivater, 
dersom de oppdager forhold som kan tjene som bevis for 
hvitvasking av penger, underretter myndighetene som har 
ansvaret for å bekjempe hvitvasking av penger.»
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10. Artikkel 11 skal lyde:

 «Artikkel 11

 1. Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og per-
soner som omfattes av dette direktiv,

a) oppretter tilfredsstillende interne kontroll- og kommu-
nikasjonsrutiner med sikte på å forebygge og hindre at 
det gjennomføres transaksjoner knyttet til hvitvasking 
av penger,

b) treffer passende tiltak for å gjøre sine ansatte kjent med 
bestemmelsene i dette direktiv. Tiltakene skal omfatte 
deltaking i særlige opplæringsprogrammer slik at de 
ansatte det gjelder lærer å kjenne igjen transaksjoner 
som kan være knyttet til hvitvasking av penger og kan 
bli instruert om hvordan de skal gå fram i slike tilfel-
ler.

 Dersom en fysisk person som omfattes av artikkel 2a 
nr. 3-7, utøver sin yrkesvirksomhet som ansatt hos en 
juridisk person, får kravene fastsatt i denne artikkel anven-
delse på den juridiske personen og ikke på den fysiske 
personen.

2. Medlemsstatene skal påse at de institusjoner og personer 
som omfattes av dette direktiv, har tilgang til ajourførte 
opplysninger om de metoder som brukes ved hvitvasking 
av penger og om forhold som gjør det mulig å oppdage 
mistenkelige transaksjoner.

11. I artikkel 12 skal «kreditt- og finansinstitusjonene nevnt i 
artikkel 1» erstattes med «de institusjoner og personer som 
er nevnt i artikkel 2a».

Artikkel 2

Kommisjonen skal innen tre år etter at dette direktiv har trådt 
i kraft, innenfor rammen av rapporten omhandlet i artikkel 17 
i direktiv 91/308/EØF, gjennomføre en særlig undersøkelse 

av sider ved gjennomføringen av artikkel 1 bokstav E) femte 
strekpunkt, særbehandlingen av advokater og andre uavhen-
gige jurister, identifiseringen av kunder i transaksjoner uten 
direkte kontakt og mulige følger for elektronisk handel.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 15. juni 2003 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. desember 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE D. REYNDERS

 President Formann


