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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w odniesieniu do 
uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
(COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0906)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2 pierwsze i trzecie zdanie i art. 95 Traktatu 
WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C6-0022/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

5a) Zgodnie z dyrektywą 2005/60/WE 
Komisja sporządza sprawozdanie 
okresowe w sprawie jej wykonania. Do 
sprawozdania może zostać załączony 
wniosek legislacyjny wprowadzający 
niezbędne zmiany do dyrektywy.

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 A (nowy)

Artykuł 42 (Dyrektywa 2005/60/WE)

3a) Artykuł 42 przyjmuje następujące 
brzmienie:

„Artykuł 42
Do 15 grudnia 2009 r., a następnie co 
najmniej w odstępach trzyletnich, Komisja 
sporządza sprawozdanie na temat 
wdrażania tej dyrektywy, a w razie 
potrzeby, również wniosek legislacyjny 
wprowadzający niezbędne zmiany do 
dyrektywy 2005/60/WE, zgodnie z 
procedurą przewidzianą w art. 251 
traktatu, i przedkłada go Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. W pierwszym 
takim sprawozdaniu Komisja 
przeprowadzi szczegółową analizę 
traktowania prawników i innych 
przedstawicieli zawodów prawniczych 
wykonujących zawód poza stosunkiem 
pracy.”
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UZASADNIENIE

Parlament Europejski jest przekonany, że wysiłki podejmowane przez przestępców w celu 
wykorzystania do celów terrorystycznych pieniędzy pochodzących z legalnej lub nielegalnej 
działalności mogą stanowić poważne zagrożenie dla prawidłowości, uczciwości i stabilności 
instytucji kredytowych i finansowych oraz dla zaufania do całego systemu finansowego. Aby 
zapobiec przyjmowaniu przez państwa członkowskie środków ochrony systemów 
finansowych, które mogłyby kolidować z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego, dnia 26 
października 2005 r. przyjęto dyrektywę 2005/60/WE w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

W części dotyczącej środków wykonawczych wspomnianej wyżej dyrektywy (art. 40 i 41) 
jest mowa o tym, że „wdrażanie przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących przyjmowania 
przepisów i decyzji technicznych zgodnie z procedurą przewidzianą w decyzji 1999/468/WE 
zostanie zwieszone cztery lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy”.

Decyzja w sprawie komitologii, która określa procedury dotyczące uprawnień wykonawczych 
powierzonych Komisji została zmieniona decyzją 2006/512/WE, która między innymi 
wprowadziła nową procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą (art. 5 lit. a) zwiększającą 
uprawnienia Parlamentu w zakresie kontroli działań wykonawczych Komisji.

Jednym z 27 aktów, które należy dostosować do wprowadzonych zmian jest dyrektywa 
2005/60/WE w sprawie prania pieniędzy. Komisja zaproponowała wykorzystanie nowej 
procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (art. 5 lit. a) wobec wszystkich środków 
wykonawczych wymienionych w art. 41 dyrektywy 2005/60/WE.

W świetle wyjaśnień przedstawionych przez Komisję na posiedzeniu komisji LIBE dnia 8 
maja br. dotyczących elementów „mniej istotnych” dla stosowania tej dyrektywy 
(jednocześnie wyrażając żal, że Komisja przedstawiła te wyjaśnienia na tak późnym etapie 
prac), sprawozdawca może obecnie poprzeć propozycję Komisji dotyczącą wykorzystania 
nowej procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą w odniesieniu do uprawnień 
wykonawczych Komisji.

Komisja proponuje wprowadzenie zmian do dyrektywy w sprawie prania pieniędzy poprzez 
zastosowanie punktu 3 porozumienia międzyinstytucjonalnego wdrażającego zmienioną 
decyzję w sprawie komitologii, polegających na uchyleniu „klauzuli wygaśnięcia” 
przewidzianej w art. 41 ust. 4 dyrektywy.

Sprawozdawca zasadniczo popiera wniosek Komisji, jednak opowiada się za utrzymaniem 
możliwości wprowadzania niezbędnych zmian do dyrektywy 2005/60/WE (zgodnie z 
procedurą określoną w art. 251 traktatu), dlatego proponuje poprawki do art. 42 dyrektywy.


