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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení sa dopĺňa smernica 
2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých 
peňazí a financovania terorizmu s ohľadom na vykonávacie právomoci udelené Komisii
(KOM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0906)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 47 ods. 2 prvá a tretia veta a 95 Zmluvy o ES, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0022/2007),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť 
svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 5A (nové)

(5a) Smernica 2005/60/ES ustanovuje, 
aby Komisia  vypracúvala pravidelné 
správy o jej vykonávaní. K tejto správe 
môže byť pripojený legislatívny návrh, 
ktorým sa zavedú potrebné úpravy 
smernice.   

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 3A (nový)

Článok 42 (smernica 2005/60/ES)

(3a) Článok 42 sa nahrádza takto:

„Článok 42

Komisia vypracuje do 15. decembra 2009 
a potom aspoň každé tri roky správu o 
vykonávaní tejto smernice, v prípade 
potreby spoločne s legislatívnym návrhom 
zavádzajúcim potrebné úpravy smernice 
2005/60/ES v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 251 zmluvy, a  
predloží ju Európskemu parlamentu a 
Rade. Do prvej takejto správy Komisia 
zahrnie špecifickú kontrolu postupov 
činnosti právnikov a ostatných osôb 
vykonávajúcich nezávislé právnické 
povolania.“ 



PR\666502SK.doc PE 388.417v02-00

SK SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament je presvedčený, že spoľahlivosť, bezúhonnosť a stabilitu úverových 
a finančných inštitúcií, ako aj dôveru vo finančný systém ako celok môžu vážne ohroziť 
zločinecké snahy o presúvanie zákonne alebo nezákonne získaných finančných prostriedkov 
na teroristické účely. Aby sa zabránilo tomu, že členské štáty budú prijímať také opatrenia na 
ochranu svojich finančných systémov, ktoré by neboli v súlade s fungovaním vnútorného 
trhu, bola 26. októbra 2005 prijatá smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania 
finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

V častiach týkajúcich sa vykonávacích opatrení uvedenej smernice (články 40 a 41) sa 
uvádza, že „vykonávanie ustanovení tejto smernice, týkajúcich sa prijímania technických 
pravidiel a rozhodnutí v súlade s postupom uvedeným v rozhodnutí 1999/468/ES, sa 
pozastavuje štyri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice“.

Rozhodnutie o komitológii, ktorým sa ustanovujú postupy na vykonávanie právomocí 
prenesených na Komisiu bolo pozmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa 
okrem iného doplnil nový regulačný postup s kontrolou (článok 5 písm. a)), čo Parlamentu 
dáva viac práv pri kontrole vykonávacích aktov Komisie.   
Je preto nevyhnutné bezodkladne aktualizovať právne predpisy, ktoré už nadobudli účinnosť, 
a to tak, aby zodpovedali novým článkom (a postupom) rozhodnutia o komitológii.   

Jedným z 27 aktov, ktoré treba aktualizovať, je smernica 2005/60/ES o praní špinavých 
peňazí. Komisia navrhla, aby sa nový regulačný postup s kontrolou (článok 5 písm. a)) 
používal pri všetkých vykonávacích opatreniach uvedených v článku 41 smernice 
2005/60/ES.

Vzhľadom na to, že Komisia na schôdzi výboru LIBE dňa 8. mája vysvetlila, čo sa má 
považovať za prvky, ktoré pri uplatňovaní tejto smernice nemajú zásadný význam (pričom je 
však poľutovaniahodné, že Komisia poskytla tieto informácie takto neskoro), spravodajca 
môže teraz podporiť návrh Komisie na používanie nového regulačného postupu s kontrolou v 
súvislosti s vykonávacími právomocami  prenesenými na Komisiu.

Komisia preto odvolaním sa na bod 3 medziinštitucionálnej dohody, ktorou sa vykonáva 
pozmenené a doplnené rozhodnutie o komitológii, navrhuje zmeniť smernicu o praní 
špinavých peňazí zrušením doložky o skončení platnosti predpokladanej článkom 41, ods. 4 
smernice.

Spravodajca v zásade súhlasí s požiadavkou Komisie, ale dáva prednosť tomu, aby sa zmenou 
a doplnením článku 42 smernice zachovala možnosť zavedenia potrebných úprav v smernici 
2005/60/ES v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy.
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