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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, ten aanzien van de 
uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(20066)0906)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 47, lid 2, eerste en derde zin, en artikel 95 van het 
EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C6-0022/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
(A6-0000/2007),

1. verwerpt het voorstel van de Commissie;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel in te trekken;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

                                               
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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TOELICHTING

Het Europees Parlement is van mening dat de degelijkheid, de integriteit en de stabiliteit van 
kredietinstellingen en financiële instellingen en het vertrouwen van het financiële systeem als 
geheel ernstig zouden kunnen worden aangetast door pogingen van criminelen om wit of 
zwart geld te manipuleren voor terroristische doeleinden. Teneinde te voorkomen dat de 
lidstaten maatregelen ter bescherming van hun financiële stelsels nemen die niet stroken met 
het functioneren van de interne markt, werd op 26 oktober 2005 Richtlijn 2005/60/EG 
goedgekeurd "tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme".

In delen van de uitvoeringsmaatregelen van bedoelde richtlijn (artikelen 40 en 41) wordt
ernaar verwezen dat "de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn die voorzien in de 
uitvaardiging van technische regels en besluiten overeenkomstig de in Besluit 1999/468/EG 
bedoelde procedures, vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn wordt opgeschort".

Het nieuwe comitologiebesluit waarin de procedure wordt vastgelegd voor de 
uitvoeringsbevoegdheden die de Commissie worden toegekend, werd op 17 juli 2006 door 
Parlement, Raad en Commissie afgesproken. Op grond van dit nieuwe comitologiebesluit 
heeft de Commissie een lijst opgesteld van 25 reeds goedgekeurde instrumenten, die een 
"dringende aanpassing" moeten ondergaan, waaronder Richtlijn 2005/60/EG. De Commissie 
stelt voor deze richtlijn in die zin te wijzigen dat een regelgevingsprocedure met toetsing 
wordt ingevoerd en eventuele bepalingen in deze instrumenten die voorzien in een tijdslimiet 
voor de overdracht van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie, zoals hierboven 
bedoeld, in te trekken.

Het Europees Parlement kan niet instemmen met een dergelijke benadering omdat het alleen 
toezicht kan uitoefenen via een clausule inzake periodieke herziening waarnaar in de 
wetgevingstekst specifiek wordt verwezen.

Het Europees Parlement kan ook niet instemmen met de voorgestelde wijzigingstekst zolang 
niet duidelijk is gedefinieerd wat de Commissie in het kader van deze richtlijn verstaat onder 
"nieuwe niet-essentiële elementen".


