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PR_COD_1rej

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých 
peňazí a financovania terorizmu s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii
(KOM (2006)0906 – C6-0022/2007 –2006/0281 (COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0906)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 47 ods. 2, prvá a tretia veta a článok 95 Zmluvy 
o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C6-0022/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2007),

1. zamieta návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby návrh vzala späť;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament je presvedčený, že spoľahlivosť, bezúhonnosť a stabilitu úverových 
a finančných inštitúcií, ako aj dôveru vo finančný systém ako celok môžu vážne ohroziť 
zločinecké snahy o presúvanie zákonne alebo nezákonne získaných finančných prostriedkov 
na teroristické účely. Aby sa zabránilo tomu, že členské štáty budú prijímať také opatrenia na 
ochranu svojich finančných systémov, ktoré by neboli v súlade s fungovaním vnútorného 
trhu, bola 26. októbra 2005 prijatá smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

V častiach týkajúcich sa vykonávacích opatrení vyššie uvedenej smernice (články 40 a 41) sa 
uvádza, že „vykonávanie ustanovení tejto smernice, týkajúcich sa prijímania technických 
pravidiel a rozhodnutí v súlade s postupom uvedeným v rozhodnutí 1999/468/ES, sa 
pozastavuje štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice“.

Nové rozhodnutie o komitologickom postupe, ktoré stanovuje postupy pre vykonávacie 
právomoci udelené Komisii, schválili Parlament, Rada a Komisia 17. júla 2006. Na základe 
tohto rozhodnutia Komisia zostavila zoznam 25 už prijatých nástrojov, ktoré sa musia 
podrobiť „urýchlenej úprave“. Jedným z týchto nástrojov je aj smernica 2005/60/ES. Komisia 
navrhuje takú zmenu a doplnenie tejto smernice, ktorou by sa zaviedol regulačný postup 
s kontrolou a následne by sa zrušili všetky ustanovenia tejto smernice, ktoré stanovujú časové 
obmedzenie na delegovanie vykonávacích právomocí na Komisiu, ako sa uvádza vyššie.

Európsky parlament s takýmto prístupom nemôže súhlasiť vzhľadom na to, že jediný dohľad, 
ktorý môže vykonávať, zabezpečuje v skutočnosti doložka o pravidelnom preskúmaní 
výslovne uvedená v legislatívnom texte.

Európsky parlament nemôže súhlasiť ani s navrhovanou zmenou a doplnením, pokiaľ sa jasne 
nedefinuje, čo Komisia v súvislosti s touto smernicou považuje za „nové prvky, ktoré nemajú 
zásadný význam“.


