
PR\666502BG.doc PE 388.417v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2006/0281(COD)

9.5.2007

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване 
използването на финансовата система за целите на прането на пари и 
финансирането на тероризъм, по отношение на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Philip Bradbourn



PE 388.417v02-00 2/7 PR\666502BG.doc

BG

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
 мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички  членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
 мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели. То е средство за комуникация между специализираните служби 
на двете институции и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването 
на финансовата система за целите на прането на пари и финансирането на 
тероризъм, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на 
Комисията
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2006)0906)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 47, параграф 2, първо и трето 
изречение и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е 
представено от Комисията (C6-0022/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисия по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Съображение 5 а (ново)

5а) Директива 2005/60/ЕО предвижда 
Комисията да изготвя редовен доклад 
относно нейното прилагане. Този 
доклад може да бъде придружен от 
законодателно предложение за 
внасяне на необходимите изменения в 

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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посочената директива.

Изменение 2
Член 1, точка 3 а (нова)

Член 42 (Директива 2005/60/ЕО)

3а) Член 42 се заменя със следния 
текст:

"Член 42

В срок до 15 декември 2009 г. и най-
малко на всеки три години след това, 
Комисията изготвя доклад относно 
прилагането на настоящата 
директива, придружен, по 
целесъобразност, от законодателно 
предложение за внасяне на 
необходимите изменения в Директива 
2005/60/ЕО, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 251 от 
Договора, и го предоставя на 
Европейския парламент и на Съвета. 
В първия подобен доклад Комисията 
включва конкретно проучване на 
становищата на адвокати и други 
независими специалисти в областта 
на правото.
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EXPLANATORY STATEMENT

The European Parliament believes that the soundness, integrity and stability of credit and 
financial institutions and confidence in the financial system as a whole could be seriously 
jeopardised by the efforts of criminals to channel lawful or unlawful money for terrorist 
purposes. In order to avoid Member States' adopting measures to protect their financial 
systems which could be inconsistent with the functioning of the internal market, a directive 
2005/60/EC on "the prevention of the use of the financial system for the purpose of money 
laundering and terrorist financing" was adopted on 26 October 2005.

In the parts of the implementing measures of the above mentioned directive (Articles 40 and 
41) the reference is made to "the implementation of the provisions of this Directive 
concerning the adoption of technical rules and decisions in accordance with the procedure of 
Decision 1999/468/EC, shall be suspended four years after the entry into force of this 
Directive". 

The "comitology decision" that lays down the procedures for implementing powers conferred 
on the Commission has been amended by Decision 2006/512/EC which, inter alia,  has added 
a new "regulatory procedure with scrutiny" (Article 5(a)) which give the Parliament more 
rights in controlling implementing acts by the Commission.
It is therefore necessary to update urgently the legislation already into force to the new articles 
(and procedures) of the Comitology Decision.

One of the 27 acts to be updated is the directive 2005/60/EC on money laundering. The 
Commission has proposed to use the new "regulatory procedure with scrutiny" (Article 5(a)) 
for all the implementing measures listed in Article 41 of the Directive 2005/60/EC.

In the light of the Commission explanations given during the LIBE meeting of May 8th on the 
content of which is to be considered as "non-essential" elements in the application of this 
Directive, (whilst regretting that the Commission only provided this information at this later 
stage), the Rapporteur can now support the Commission's proposal to use the new "regulatory 
procedure with scrutiny" as regards the implementing powers conferred on the Commission.

Therefore the Commission, by referring to point 3 of the interinstitutional agreement 
implementing the amended Comitology decision proposes to amend the Money Laundering 
directive by repealing the "sunset clause" actually foreseen by Article 41, paragraph 4 of the 
directive.

In principle the Rapporteur shares the request of the Commission but prefers, by amending 
Article 42 of the Directive, to maintain a possibility to introduce the necessary modifications 
to the Directive 2005/60/EC in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the 
Treaty. 
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