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 BERIGTIGELSER  Bilag 1.1 
 

Berigtigelse til Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver 
vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse 

 
(Den Europæiske Unions Tidende L 363 af 20. december 2006) 

 

Side 214, bilaget, kapitel V, litra h), tabellen, kolonnerne »Land«/»Plastikkirurgi Uddannelsens mindstevarighed: 5 år«: 

I stedet for: »United Kingdom«/»Cirugía plástica« 

læses: »United  Kingdom«/»Plastic  surgery«. 
 

 
 

 
 
 

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om 
oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) 

nr. 1781/2006 
 

(Den Europæiske Unions Tidende L 141 af 5. juni 2015) 
 

Side 12, artikel 12, stk. 1, andet afsnit: 

I stedet for: »Hvis mellembetalingsformidleren ved modtagelsen af en pengeoverførsel bliver bekendt med, at de i 
artikel 4, stk. 1 eller 2, artikel 5, stk. 1, eller artikel 6 omhandlede oplysninger mangler eller ikke er 
udfyldt med tegn eller input i overensstemmelse med det pågældende meddelelses- eller betalings- og 
afviklingssystems konventioner, jf. artikel 7, stk. 1, afviser betalingsformidleren overførslen eller udbeder 
sig de krævede oplysninger om betaleren og betalingsmodtageren på et risikobaseret grundlag før eller 
efter pengeoverførslen.« 

læses: »Hvis mellembetalingsformidleren ved modtagelsen af en pengeoverførsel bliver bekendt med, at de i 
artikel 4, stk. 1 eller 2, artikel 5, stk. 1, eller artikel 6 omhandlede oplysninger mangler eller ikke er 
udfyldt med tegn eller input i overensstemmelse med det pågældende meddelelses- eller betalings- og 
afviklingssystems konventioner, jf. artikel 7, stk. 1, afviser mellembetalingsformidleren overførslen eller 
udbeder sig de krævede oplysninger om betaleren og betalingsmodtageren på et risikobaseret grundlag før 
eller efter pengeoverførslen.« 

 

Side 12, artikel 12, stk. 2, første afsnit: 

I stedet for: »Undlader en betalingsformidler gentagne gange at levere de krævede oplysninger om betaleren eller 
betalingsmodtageren, skal betalingsformidleren træffe foranstaltninger, som i første omgang kan omfatte 
udsendelse af advarsler og fastsættelse af frister og derefter enten afvise fremtidige pengeoverførsler fra 
denne betalingsformidler eller begrænse eller afbryde forretningsforbindelsen med denne betalings 
formidler.« 

læses: »Undlader en betalingsformidler gentagne gange at levere de krævede oplysninger om betaleren eller 
betalingsmodtageren, skal mellembetalingsformidleren træffe foranstaltninger, som i første omgang kan 
omfatte udsendelse af advarsler og fastsættelse af frister og derefter enten afvise fremtidige pengeoverførsler 
fra denne betalingsformidler eller begrænse eller afbryde forretningsforbindelsen med denne betalings 
formidler.«. 

 

Side 12, artikel 13: 

I stedet for: »Betalingsformidleren skal lade manglende oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren indgå som 
en faktor ved vurderingen af, om pengeoverførslen eller dertil knyttede transaktioner er mistænkelige, og 
om den skal indberettes til FIU'en i henhold til direktiv (EU) 2015/849.« 

læses: »Mellembetalingsformidleren skal lade manglende oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren 
indgå som en faktor ved vurderingen af, om pengeoverførslen eller dertil knyttede transaktioner er 
mistænkelige, og om den skal indberettes til FIU'en i henhold til direktiv (EU) 2015/849.«. 

 

 
 


