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HØRINGSSVAR OM FINANSTILSYNETS RAPPORT OM AML/TEK 
Finanstilsynet har d. 29. april sendt en rapport indeholdende Finanstilsy 
nets bud på initiativer, der kan understøtte indsatsen mod hvidvask og 
terrorfinansiering, i offentlig høring. 

Det er positivt- og nodvendigt- at Finanstilsynet i sin rapport har under 
søgt mulighederne for at understøtte effektive kundekendskabsprocedu 
rer, herunder anvendelsen af teknologi, tættere dialog mellem sektoren 
og myndighederne samt en dansk indsats i EU-regi. 

Hvidvask og terrorfinansiering kan underminere tilliden til den finansielle 
sektor. Et tillidstab kan være skadeligt for en bank, og hvis banken tilmed 
er systemisk vigtig, kan udfordringer hos en enkelt bank smitte af på hele 
den finansielle sektor og dermed få betydning for finansiel stabilitet. 

Finanstilsynet kommer i rapporten med en række indstillinger, der skal 
understøtte effektive kundekendskabsprocedurer. En række af disse ind 
stillinger er forholdsvist enkle at gennemføre. 

Nogle af indstillingerne kan således med fordel inddrages i det arbejde, 
der allerede pågår i regeringens projektgruppe om transaktionsdata til 
bekæmpelse af hvidvask og anden finansiel kriminalitet. For andre af ind 
stillingerne indeholder de en afvejning af hensyn til beskyttelsen af privat 
livets fred og retssikkerheden over for hensynet til kriminalitetsbekem 
pelse. Det nødvendiggør politisk involvering og stillingtagen. 

Finanstilsynet indstiller i rapporten til, at der iværksættes en prioriteret 
dansk indsats i EU-regi med særlig fokus på området for kundekendskab. 
Vi er generelt enige i indstillingen, men indsatsen skal ikke kun omhandle 
kundekendskabsprocedurer i EU, men bør også udvides og sigte efter en 
øget koordinering mellem nationale myndigheder, get informationsde 
ling, grænseoverskridende offentlig-private partnerskaber, øget 
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harmonisering af reguleringen på området samt oprettelsen af en fælles 
europæisk tilsynsmyndighed. 

Det er vigtigt, at det bliver en prioriteret indsats, og at vi ikke slækker på 
ambitionerne for at komme hvidvask og terrorfinansiering til livs. Dette 
gælder særligt det internationale samarbejde på området. Komplekse 
transaktioner er ofte af grænseoverskridende karakter og kræver græn 
seoverskridende efterforskning og samarbejde. 

De danske grænseoverskridende sager med hvidvask har vist, at vi er 
nødt til at kunne deltage fuldt ud i sådan et samarbejds- og efterforsk 
ningsarbejde for at kunne løse de mere komplekse opgaver på området. 
Her er det altafgørende vigtigt at have et fælleseuropæisk tilsyn, der kan 
sikre en effektiv koordinering mellem tilsynsmyndigheder, fælles efterret 
ningsenheder og de forpligtede virksomheder. Samtidig skal en fælleseu 
ropæisk tilsynsmyndighed have de nødvendige redskaber til at kunne 
føre et effektivt grænseoverskridende tilsyn og sikre mere harmoniseret 
regulering på området. AIie disse grænseoverskridende tiltag er med til 
at øge kunders og investorers tillid til den finansielle sektor og bidrager 
dermed positivt til den finansielle stabilitet. 

Med venlig hilsen 

Lars Rohde 
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