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(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 
DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 47.2 
första och tredje meningarna samt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,1

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,2

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, och 

av följande skäl:

(1) I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG3 anges att vissa åtgärder skall 
antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter4.

(2) Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG genom vilket det införs ett 
föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd 
vilka är avsedda att ändra icke-väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som 
antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bl.a. genom strykning av 
vissa av dessa delar eller komplettering genom tillägg av nya icke-väsentliga delar.
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(3) I enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande5

om beslut 2006/512/EG måste rättsakter som redan har trätt i kraft anpassas i enlighet 
med de tillämpliga förfarandena. Uttalandet innehåller en förteckning över de rättsakter 
som bör anpassas så fort som möjligt. Hit hör bland annat direktiv 2005/60/EG.

(4) Kommissionen bör särskilt ges behörighet att anta de nödvändiga åtgärderna för att 
genomföra direktiv 2005/60/EG för att beakta den tekniska utvecklingen i kampen mot 
penningtvätt eller finansiering av terrorism och att säkerställa en enhetlig tillämpning av 
det direktivet. Syftet med dessa åtgärder är i synnerhet att klargöra de tekniska 
aspekterna på några av definitionerna i direktiv 2005/60/EG, att fastställa tekniska 
kriterier för att bedöma om risken för att penningtvätt eller finansiering av terrorism 
skall förekomma i olika situationer är stor eller liten, för att bedöma om det är 
motiverat att tillämpa direktivet på personer som endast tillfälligt eller i mycket 
begränsad omfattning bedriver finansiell verksamhet, samt att justera de belopp som 
anges i det direktivet med beaktande av den ekonomiska utvecklingen och förändringar 
av internationella normer. Eftersom åtgärderna har en allmän räckvidd och avser att 
ändra och komplettera direktiv 2005/60/EG genom tillägg av nya icke-väsentliga delar, 
bör de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(5) I direktiv 2005/60/EG föreskrivs en tidsbegränsning med avseende på kommissionens 
genomförandebefogenheter. I sitt gemensamma uttalande om beslut 2006/512/EG 
förklarade Europaparlamentet, rådet och kommissionen att beslut 2006/512/EG ger en 
övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan om att 
kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, 
och att kommissionens genomförandebefogenheter följaktligen inte bör vara 
tidsbegränsade. Europaparlamentet och rådet har även förklarat att de kommer att se 
till att förslag i syfte att upphäva bestämmelser i rättsakter som föreskriver 
tidsbegränsningar för delegering av genomförandebefogenheter till kommissionen antas 
så fort som möjligt. Efter införandet av det föreskrivande förfarandet med kontroll bör 
bestämmelsen om tidsbegränsningen i direktiv 2005/60/EG upphävas.

(6) Direktiv 2005/60/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7) Eftersom ändringarna av direktiv 2005/60/EG är tekniska anpassningar som enbart 
avser kommittéförfarandet behöver de inte införlivas av medlemsstatenrna. Därför finns 
det ingen anledning att fastställa bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2005/60/EG skall ändras på följande sätt:

Artikel 40.1 skall ändras på följande sätt:(1)

a) Frasen ”i enlighet med förfarandet i artikel 41.2” skall utgå.
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b) Följande stycke skall läggas till:

”De åtgärder som anges i första stycket och som är avsedda att ändra icke-väsentliga 
delar i detta direktiv, även genom att komplettera detta, skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll som avses i artikel 41.2a.”

Artikel 40.3 skall ändras på följande sätt:(2)

Frasen ”i enlighet med förfarandet i artikel 41.2” skall utgå.(a)

Följande stycke skall läggas till:(b)

”De åtgärder som anges i första stycket och som är avsedda att ändra icke-väsentliga 
delar i detta direktiv skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll som avses i artikel 41.2a.”

Artikel 41 skall ändras på följande sätt:(3)

Följande punkt 2a skall införas:(a)

”2a. När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1–5a.4 samt artikel 7 i beslut 
1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

Punkterna 3 och 4 skall utgå.(b)

Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den […] dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar
Ordförande Ordförande


