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PR_COD_1rej

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
                większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 

większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
                większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 

przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
                większość oddanych głosów
***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)

                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
                większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0906)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 pierwsze i trzecie zdanie i art. 95 Traktatu 
WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C6-0022/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2007),

1. odrzuca wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o wycofanie wniosku;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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UZASADNIENIE

Parlament Europejski jest przekonany, że wysiłki podejmowane przez przestępców w celu 
wykorzystania do celów terrorystycznych pieniędzy pochodzących z legalnej lub nielegalnej 
działalności mogą stanowić poważne zagrożenie dla prawidłowości, uczciwości i stabilności 
instytucji kredytowych i finansowych oraz dla zaufania do całego systemu finansowego. Aby 
zapobiec przyjmowaniu przez państwa członkowskie środków ochrony systemów 
finansowych, które mogłyby kolidować z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, dnia 26 
października 2005 r. przyjęto dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W części dotyczącej środków wykonawczych wspomnianej wyżej dyrektywy (art. 40 i 41) 
jest mowa o tym, że „wdrażanie przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących przyjmowania 
przepisów i decyzji technicznych zgodnie z procedurą przewidzianą w decyzji 1999/468/WE 
zostanie zwieszone cztery lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy”. 

Dnia 17 lipca 2006 r. Parlament, Rada i Komisja przyjęły uzgodnienia dotyczące nowej 
decyzji w sprawie komitologii, określającej procedury stosowania uprawnień wykonawczych 
powierzonych Komisji.  Na podstawie nowej decyzji w sprawie komitologii Komisja 
sporządziła wykaz 25 przyjętych wcześniej instrumentów, które muszą zostać pilnie 
dostosowane, a jednym z tych instrumentów jest dyrektywa 2005/60/WE.  Komisja proponuje 
zmienić tę dyrektywę wprowadzając procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą 
i w rezultacie uchylić wszelkie przepisy wyrażone w tych instrumentach przewidujące 
ograniczenie czasowe w odniesieniu do przekazania uprawnień Komisji, o którym mowa 
powyżej. 

Parlament Europejski nie może przyjąć takiego podejścia, gdyż jedynym sposobem kontroli,
który ma do swojej dyspozycji, jest okresowa klauzula przeglądowa, o której mowa w tekście 
legislacyjnym. 

Parlament Europejski nie może również wyrazić zgody na proponowane zmiany do tekstu, 
pod warunkiem i do czasu wyraźnego zdefiniowania przez Komisję, co rozumie pod pojęciem 
„nowych mniej istotnych elementów” w odniesieniu do tej dyrektywy.


