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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά την 
άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0906)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2, πρώτη και 
τρίτη πρόταση, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε 
η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0022/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)

(5α) Η Οδηγία 2005/60/ΕΚ προβλέπει την
υποβολή τακτικής έκθεσης για την
εφαρμογή της η οποία συντάσσεται από 
την Επιτροπή. Η έκθεση αυτή μπορεί να
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση με
τις απαραίτητες τροποποιήσεις στην 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Οδηγία αυτή.

Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3 Α (νέο)

Άρθρο 42 (Οδηγία 2005/60/ΕΚ)

(3α) Το άρθρο 42 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Άρθρο 42
Έως τις 15 Δεκεμβρίου 2009, και εφεξής
τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια, η
Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με
την εκτέλεση της παρούσας Οδηγίας με
νομοθετική πρόταση, αν κριθεί αναγκαίο, 
που θα εισάγει τις απαραίτητες
τροποποιήσεις στην Οδηγία 2005/60/ΕΚ
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο Άρθρο 251 της Συνθήκης και την 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Στην πρώτη αυτή 
έκθεση, η Επιτροπή θα συμπεριλάβει 
ειδική εξέταση σχετικά με τη μεταχείριση 
που επιφυλάσσεται στους δικηγόρους και 
άλλους ανεξάρτητους επαγγελματίες του 
νομικού κλάδου."
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η φερεγγυότητα, η ακεραιότητα και η σταθερότητα 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών καθώς και η 
αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του μπορούν να κλονιστούν 
σοβαρά από τις προσπάθειες των εγκληματιών να διοχετεύσουν νόμιμο και παράνομο χρήμα 
για τους σκοπούς της τρομοκρατίας. Προκειμένου να αποφευχθεί η θέσπιση μέτρων από τα 
κράτη μέλη για την προστασία των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων, τα οποία μπορεί 
να μη συνάδουν με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εγκρίθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2005 
η Οδηγία 2005/60/ΕΚ σχετικά με "την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας".

Στα τμήματα των μέτρων εκτέλεσης της προαναφερόμενης οδηγίας (Άρθρα 40 και 41) 
αναφέρεται ότι η "εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας που προβλέπουν τη θέσπιση 
τεχνικών κανόνων και αποφάσεων με τη διαδικασία της Απόφασης 1999/468/ΕΚ, αναστέλλεται 
τέσσερα χρόνια μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας". 

Η "απόφαση επιτροπολογίας" που ορίζει τις διαδικασίες για τις εκτελεστικές εξουσίες της 
Επιτροπής τροποποιήθηκε από την Απόφαση 2006/512/ΕΚ η οποία, μεταξύ άλλων, 
προσέθεσε μια νέα "κανονιστική διαδικασία με έλεγχο"(Άρθρο 5(α) η οποία δίδει στο 
Κοινοβούλιο περισσότερα δικαιώματα ελέγχου επί των εκτελεστικών πράξεων της 
Επιτροπής. 
Είναι συνεπώς απαραίτητο να ενημερωθεί πάραυτα η ισχύουσα νομοθεσία σε συνάρτηση με 
τα νέα άρθρα (και διαδικασίες) της Απόφασης Επιτροπολογίας.

Μια από τις 27 πράξεις που πρέπει να ενημερωθεί είναι η οδηγία 2005/60/ΕΚ σχετικά με την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή πρότεινε τη 
χρησιμοποίηση της νέας "κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο"(Άρθρο 5(α)) για όλα τα μέτρα 
εκτέλεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 41 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. 

Υπό το πρίσμα των εξηγήσεων της Επιτροπής που δόθηκαν κατά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής LIBE στις 8 Μαΐου, σχετικά με το περιεχόμενο των  "μη ουσιαστικών" στοιχείων , 
στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας (εκφράζοντας παράλληλα την λύπη του για το γεγονός ότι η
Επιτροπή προσκόμισε ήδη πολύ αργά την πληροφορία αυτή), ο εισηγητής μπορεί πλέον να 
στηρίξει την της Επιτροπής σχετικά με την χρησιμοποίηση της νέας "κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο" όσον αφορά τις εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής.

Κατά συνέπεια, αναφορικά με το σημείο 3 της διοργανικής συμφωνίας που θέτει σε 
εφαρμογή την νέα απόφαση επιτροπολογίας, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση της 
Οδηγίας για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καταργώντας την 
περιοριστική ρήτρα ως προς τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 41, παράγραφος 4, της 
Οδηγίας.

Επί της αρχής, ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής, αλλά προτιμά-
τροποποιώντας το άρθρο 42 της εν λόγω Οδηγίας- να διατηρήσει την δυνατότητα να 
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εισαχθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην Οδηγία 2005/60/ΕΚσύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 251 της Συνθήκης.
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