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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2005/60/EG om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används 
för penningtvätt och finansiering av terrorism med avseende på kommissionens 
genomförandebefogenheter
(KOM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0906)1,

– med beaktande av artikel 251.2, artikel 47.2, första och tredje meningen och artikel 95 i 
EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag 
(C6-0022/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet förkastar kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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MOTIVERING

Europaparlamentet anser att kredit- och finansinstitutens säkerhet, integritet och stabilitet 
samt förtroendet för hela det finansiella systemet i hög grad äventyras genom brottslingars
försök att slussa lagliga eller olagliga pengar vidare för att användas för terrorism. För att
undvika att medlemsstaterna, i syfte att skydda sina finansiella system, vidtar åtgärder som 
skulle kunna vara oförenliga med den inre marknaden antogs direktiv 2005/60/EG av den 
26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 
penningtvätt och finansiering av terrorism.
Enligt de delar i ovan nämnda direktiv som handlar om genomförandet (artiklarna 40 och 41), 
skall ”tillämpningen av de bestämmelser i detta direktiv som föreskriver tekniska 
bestämmelser och beslut enligt förfarandet i punkt 2 upphöra fyra år efter ikraftträdandet av 
det här direktivet”.
Den 17 juli 2006 antogs det nya beslutet om kommittéförfarandet, i vilket parlamentet, rådet 
och kommissionen fastställer förfaranden för kommissionens genomförandebefogenheter.
Utifrån detta nya beslut om kommittéförfarandet har kommissionen upprättat en förteckning 
över 25 rättsakter som redan har antagits och som omedelbart måste anpassas, och en av dessa 
rättsakter är direktiv 2005/60/EG. Kommissionen föreslår att direktivet ändras så att man inför 
det föreskrivande förfarandet med kontroll och följaktligen upphäver alla bestämmelser i 
dessa rättsakter som föreskriver tidsbegränsningar för delegering av 
genomförandebefogenheter till kommissionen enligt ovan.
Europaparlamentet kan inte godta ett sådant upplägg med tanke på att den enda kontroll som 
parlamentet kan utöva utgörs av en klausul om regelbunden översyn som särskilt nämns i 
rättsakten.

Europaparlamentet kan inte heller godta de föreslagna ändringarna av texten såvida inte, eller 
förrän, man klart och tydligt anger vad kommissionen anser vara ”icke-väsentliga delar” i 
direktivet.


