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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām 
ieviešanas pilnvarām
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei
(COM(2006)0906)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 47. panta 2. punkta pirmo un trešo 
teikumu, kā arī 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu
(C6-0022/2007),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
5.a APSVĒRUMS (jauns)

(5.a) Direktīva Nr. 2005/60/EK paredz, ka 
Komisija regulāri sagatavo ziņojumu par 
tās īstenošanu. Šim ziņojumam var tikt 
pievienots priekšlikums tiesību aktam, ar 
ko šajā direktīvā ievieš vajadzīgos 
grozījumus.

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 3.a PUNKTS (jauns)

42. PANTS (Direktīva Nr. 2005/60/EK)

(3.a) 42. pantu aizstāj ar šo: 

„42. pants

Līdz 2009. gada 15. decembrim un 
turpmāk vismaz ar trīs gadu starplaiku 
Komisija sagatavo ziņojumu par šīs 
direktīvas īstenošanu un vajadzības 
gadījumā priekšlikumu tiesību aktam, ar 
ko Direktīvā Nr. 2005/60/EK ievieš 
vajadzīgos grozījumus, saskaņā ar 
procedūrām, kuras noteiktas EK līguma 
251. pantā, un iesniedz to Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirmajā šādā 
ziņojumā Komisija iekļauj īpašu pētījumu 
par attieksmi pret advokātiem un citiem 
neatkarīgiem un profesionāliem 
juristiem.”
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PASKAIDROJUMS

Eiropas Parlaments uzskata, ka kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzticamību, integritāti un 
stabilitāti, kā arī uzticēšanos finanšu sistēmai kopumā varētu nopietni apdraudēt noziedznieku 
darbība, kas saistīta ar naudas likumīgu vai pretlikumīgu novirzīšanu teroristiskiem mērķiem. 
Lai izvairītos no tā, ka dalībvalstis pieņem tādus pasākumus savu finanšu sistēmu 
aizsardzībai, kas varētu neatbilst iekšējā tirgus darbībai, 2005. gada 26. oktobrī tika pieņemta
Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai.

Daļās, kurās ir paredzēti iepriekš minētās direktīvas īstenošanas pasākumi (40. un 41. pants),
ir atsauce uz – „šīs direktīvas īstenošana attiecībā uz tehnisko noteikumu un lēmumu 
pieņemšanu saskaņā ar procedūru, kas minēta Lēmumā 1999/468/EK, tiek apturēta četrus 
gadus pēc tam, kad šī direktīva stājusies spēkā”.

„Komitoloģijas lēmumā”, kurā noteiktas procedūras Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru 
īstenošanai, grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 2006/512/EK, kas cita starpā papildināts ar
jaunu „regulatīvo kontroles procedūru” (5. pants a) apakšpunkts), kura dod Parlamentam 
lielākas tiesības kontrolēt Komisijas īstenošanas aktus.
Tāpēc steidzami jāprecizē spēkā esošie tiesību akti attiecībā uz jaunajiem komitoloģijas 
lēmuma pantiem (un procedūrām).

Viens no 27 aktiem, kas jāprecizē, ir Direktīva Nr. 2005/60/EK par nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizēšanu. Komisija ierosināja šo jauno „regulatīvo kontroles procedūru” (5. pants 
a) apakšpunkts) izmantot visiem īstenošanas pasākumiem, kas minēti 
Direktīvas Nr. 2005/60/EK 41. pantā.

Ņemot vērā 8. maija LIBE sanāksmē sniegtos Komisijas paskaidrojumus par to, kuri šīs 
direktīvas piemērojuma elementi uzskatāmi par „nebūtiskiem elementiem”, (atvainojoties par 
to, ka Komisija šo informāciju sniedz tik novēloti) referents tagad var atbalstīt Komisijas 
priekšlikumu izmantot jauno „regulatīvo kontroles procedūru” attiecībā uz Komisijai piešķirto 
izpildes pilnvaru īstenošanu.

Tāpēc Komisija, atsaucoties uz Iestāžu nolīguma 3. punktu, ar kuru īsteno grozīto 
komitoloģijas lēmumu, ierosina grozīt direktīvu par naudas atmazgāšanu, anulējot 
„turpināmību”, ko faktiski paredz šīs direktīvas 41. panta 4. punkts.

Principā referents piekrīt Komisijai, taču uzskata, ka, izdarot grozījumus Direktīvas 42. pantā, 
jāsaglabā iespēja veikt vajadzīgos grozījumus Direktīvā 2005/60/EK saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta EK līguma 251. pantā.


