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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi 
rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega
(KOM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0906)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 47 lõike 2 esimest ja 
kolmandat lauset ning artiklit 95, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku 
esitas (C6-0022/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2. palub komisjonil ettepanek tagasi võtta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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SELETUSKIRI

Euroopa Parlament on veendunud, et krediidi- ja finantsasutuste usaldatavust, terviklikkust ja 
stabiilsust ning usaldust rahasüsteemi vastu tervikuna võivad tõsiselt ohustada kurjategijate 
püüdlused suunata seaduslik või ebaseaduslik raha terroristlikesse eesmärkidesse. Et hoida ära 
siseturu toimimisega vastuolus olla võivate meetmete vastuvõtmist liikmesriikide poolt, et 
kaitsta oma rahandussüsteeme, võeti 26. oktoobril 2005. aastal vastu direktiiv 2005/60/EÜ 
„rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise 
kohta”.

Kõnealuse direktiivi rakendusmeetmeid käsitlevates osades (artiklid 40 ja 41) viidatakse 
sellele, et käesoleva direktiivi tehniliste eeskirjade ja otsuste vastuvõtmist vastavalt otsusele 
1999/468/EÜ käsitlevate sätete rakendamine peatatakse neljaks direktiivi vastuvõtmisele 
järgnevaks aastaks. 

Uus otsus komiteemenetluse kohta, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused, sõlmiti Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel 17. juulil 
2006. aastal. Komiteemenetlust käsitleva uue otsuse alusel on komisjon koostanud loetelu 25-
st juba vastu võetud õigusaktist, mida tuleb kiiresti kohandada ning millest üks on direktiiv 
2005/60/EÜ. Komisjon teeb ettepaneku muuta kõnealust direktiivi nii, et kehtestatakse 
kontrolliga regulatiivmenetlus ning seega tühistatakse kõnealuste õigusaktide mistahes sätted, 
milles kehtestatakse komisjonile rakendusvolituste andmise tähtaeg, nagu eespool märgitud.

Euroopa Parlament ei saa nõustuda sellise lähenemisega, arvestades, et ainus kontroll, mida ta 
saab tõesti teostada, põhineb korrapärase läbivaatamise klausli olemasolul, millele on 
konkreetselt viidatud õigusaktide tekstis.

Samuti ei saa Euroopa Parlament nõustuda välja pakutud muudetud tekstiga, kui ning kuni ei 
ole selgelt määratletud, mida komisjon mõistab kõnealuses direktiivis „uute vähem oluliste 
sätete” all.


