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PR_COD_1rej

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän 
käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun 
direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
(KOM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0906)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen lauseen sekä 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio 
on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0022/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön
(A6-0000/2007),

1. hylkää komission ehdotuksen;

2. pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksensa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Euroopan parlamentti katsoo, että luotto- ja rahoituslaitosten asianmukainen toiminta, 
integriteetti ja vakaus sekä rahoitusjärjestelmää kohtaan kokonaisuudessaan tunnettu 
luottamus voivat vaarantua vakavasti rikollisten yrittäessä kanavoida laillista tai laitonta rahaa 
terrorismia varten. Jotta voitaisiin välttää tilanne, jossa jäsenvaltiot hyväksyvät sellaisia 
rahoitusjärjestelmiään suojaavia toimia, jotka ovat ristiriidassa sisämarkkinoiden toiminnan 
kanssa, 26. lokakuuta 2005 hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2005/60/EY "rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin 
rahoitukseen".

Edellä mainitun direktiivin täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevissa osissa (40 ja 41 artikla)
todetaan, että direktiivin niiden säännösten soveltamista, jotka koskevat teknisten sääntöjen ja 
päätösten vahvistamista päätöksen 1999/468/EY mukaista menettelyä noudattaen, lykätään, 
kunnes on kulunut neljä vuotta direktiivin voimaantulosta.

Uudesta "komitologiapäätöksestä", jolla määritetään menettelyistä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä, sovittiin parlamentin, neuvoston ja komission välillä 
17. heinäkuuta 2006. Tämän uuden komitologiapäätöksen pohjalta komissio on luetellut 25 jo 
hyväksyttyä välinettä, joita on "mukautettava pikaisesti" ja joista yksi on direktiivi 
2005/60/EY. Komissio ehdottaa tämän direktiivin muuttamista niin, että otetaan käyttöön 
valvonnan käsittävä sääntelymenettely ja vastaavasti kumotaan kaikki näiden välineiden 
säännökset, jotka edellyttävät aikarajaa siirrettäessä täytäntöönpanovaltaa komissiolle edellä 
mainitulla tavalla.

Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä tällaista menettelyä ottaen huomioon, että ainoa 
valvonta, jota se voi suorittaa, liittyy säädöstekstissä nimenomaisesti mainittuun säännöllisiä 
tarkastuksia koskevaan lausekkeeseen.

Euroopan parlamentti ei voi myöskään hyväksyä ehdotettua tarkistettua tekstiä, ellei määritetä 
selvästi, mitä komissio tarkoittaa tämän direktiivin yhteydessä "uusilla muilla kuin keskeisillä 
osilla".


