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PR_COD_1rej

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά την 
άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0906)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 47, παράγραφος 2, πρώτη και 
τρίτη παράγραφος και 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C6-0022/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η φερεγγυότητα, η ακεραιότητα και η σταθερότητα 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και η αξιοπιστία του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του μπορούν να κλονιστούν σοβαρά από τις 
προσπάθειες των εγκληματιών και των συνεργών τους είτε να συγκαλύψουν την προέλευση 
των προϊόντων των εγκληματικών δραστηριοτήτων είτε να διοχετεύσουν νόμιμο χρήμα με 
σκοπό την τρομοκρατία. Προκειμένου να αποφευχθεί η θέσπιση μέτρων από τα κράτη μέλη 
για την προστασία των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων, τα οποία μπορεί να μη 
συνάδουν με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2005 η 
Οδηγία 2005/60/EC σχετικά με "την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας".

Σε τμήματα των εκτελεστικών μέτρων της προαναφερόμενης οδηγίας (Άρθρα 40 και 41) 
αναφέρεται ότι η "εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που προβλέπουν τη θέσπιση 
τεχνικών κανόνων και αποφάσεων με τη διαδικασία της Απόφασης 1999/468/ΕΚ, αναστέλλεται 
τέσσερα χρόνια μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας".

Η νέα "απόφαση επιτροπολογίας" που ορίζει τις διαδικασίες για τις εκτελεστικές
αρμοδιότητες της Επιτροπής συμφωνήθηκε μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και
Επιτροπής στις 17 Ιουλίου 2006. Με βάση αυτήν την νέα απόφαση επιτροπολογίας η
Επιτροπή κατέγραψε 25 έγγραφα που έχουν ήδη εγκριθεί μέσω "κατεπείγουσας 
προσαρμογής" εν εκ των οποίων είναι η οδηγία 2005/60/ΕΚ. Η Επιτροπή προτείνει την
τροποποίηση αυτής της οδηγίας ώστε να εισαχθεί η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο και
στη συνέχεια κατάργηση οιωνδήποτε διατάξεων των εγγράφων αυτών προβλέπουν χρονικό
όριο για την εκχώρηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή όπως αναφέρεται 
ανωτέρω.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει με τέτοια προσέγγιση δεδομένου ότι
ο μόνος έλεγχος που μπορεί να ασκήσει είναι πράγματι η ρήτρα της περιοδικής αναθεώρησης 
που αναφέρεται ειδικά στο νομοθετικό κείμενο.

Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει για το τροποποιημένο
κείμενο όπως προτείνεται εκτός εάν αναφέρεται με σαφήνεια, και έως ότου τούτο συμβεί, το
τί θεωρεί η Επιτροπή "νέα μη-ουσιαστικά στοιχεία" στην παρούσα οδηγία.             


