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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr      /2005, 

   , 

ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava 

 sularaha kontrollimise kohta 

 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 95 ja 135, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,1 

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust,2 

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras3 

                                                 
1  EÜT C 227 E, 24.9.2002, lk 574. 
2 ELT …. 
3 Euroopa Parlamendi 15. mai 2003. aasta arvamus (ELT C 67 E, 17.3.2004, lk 259), nõukogu 

….. ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja Euroopa Parlamendi 
seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 



 
14843/1/04 REV 1  MS/ak 2 
 DG C I   ET 

 

ning arvestades järgmist: 

(1) Üheks ühenduse ülesandeks on edendada ühenduse kõigis osades majandustegevuse 

harmoonilist, tasakaalustatud ning säästvat arengut ühisturu ning majandus- ja rahaliidu 

rajamise teel. Antud eesmärgil kujutab siseturg endast sisepiirideta ala, kus on tagatud 

kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine. 

(2) Ebaseaduslikust tegevustest saadud tulude kasutuselevõtmine rahandussüsteemis ja nende 

rahapesujärgne investeerimine kahjustab usaldusväärset ja säästvat majandusarengut. Sellest 

tulenevalt kehtestas nõukogu 10. juuni 1991. aasta direktiiviga 91/308/EMÜ 

(rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta)1 ühenduse mehhanismi 

rahapesu vältimiseks krediidi- ja finantseerimisasutuste kaudu teostatavate tehingute ning 

teatavat liiki kutsealade jälgimise teel. Kuna on olemas oht, et selle mehhanismi kohaldamine 

toob kaasa ebaseaduslikul eesmärgil toimuva sularaha liikumise kasvu, tuleks direktiivi 

91/308/EMÜ täiendada ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha 

kontrollsüsteemiga. 

                                                 
1 EÜT L 166, 28.6.1991, lk 77. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiviga 2001/97/EÜ (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 76). 
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(3) Praegu kohaldavad selliseid kontrollsüsteeme vaid vähesed liikmesriigid, toimides vastavalt 

siseriiklikele õigusaktidele. Erinevused õigusaktides kahjustavad siseturu nõuetekohast 

toimimist. Seetõttu tuleks põhielemendid ühenduse tasandil ühtlustada, et tagada ühenduse 

piire ületavate sularaha liikumiste kontrollimise samaväärne tase. Nimetatud ühtlustamine ei 

tohiks siiski mõjutada liikmesriikide õigust kohaldada asutamislepingu kehtivate sätete 

kohaselt ühendusesiseste sularaha liikumiste suhtes siseriiklikke kontrollimisi. 

(4) Arvesse tuleks võtta ka teiste rahvusvaheliste foorumite täiendavaid meetmeid, eelkõige 

1989. aasta Pariisi majandustippkohtumisel (G-7) asutatud rahapesuvastase töökonna (FATF) 

meetmeid. Rahapesuvastase töökonna 22. oktoobri 2004. aasta IX erisoovitus kutsub valitsusi 

üles võtma meetmeid sularaha liikumise tuvastamiseks, sealhulgas deklareerimissüsteemi või 

muu avalikustamiskohustuse kehtestamiseks. 

(5) Sellest tulenevalt tuleks ühendusse siseneval või ühendusest lahkuval füüsilisel isikul 

kaasasoleva sularaha suhtes kohaldada kohustusliku deklareerimise põhimõtet. Nimetatud 

põhimõte võimaldaks tolliasutustel koguda teavet selliste sularaha liikumiste kohta ja 

vajaduse korral seda teavet teistele ametiasutustele edastada. Tolliasutused on esindatud 

ühenduse piiridel, kus teostatav kontroll on tõhusaim, ja mõned tolliasutused on juba saanud 

antud valdkonnas praktilisi kogemusi. Kasutada tuleks nõukogu 13. märtsi 1997. aasta 

määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning haldusasutuste 

ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide 

nõutava kohaldamise tagamiseks1. Nimetatud vastastikune abistamine peaks tagama nii 

sularaha kontrollimise õige kohaldamise kui ka sellise teabe edastamise, mis võib aidata kaasa 

direktiivi 91/308/EMÜ eesmärkide saavutamisele. 

                                                 
1 EÜT L 82, 22.3.1997, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 122, 

16.5.2003, lk 36). 
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(6) Pidades silmas selle ennetavat eesmärki ja tõkestavat olemust, peaks deklareerimiskohustust 

täitma ühendusse sisenemisel või ühendusest lahkumisel. Et ametiasutuste meetmed 

keskenduksid märkimisväärsetele sularaha liikumistele, tuleks nimetatud kohustust siiski 

kohaldada vaid 10 000 eurot või seda summat ületavate sularahaliikumiste suhtes. Samuti 

tuleks täpsustada, et deklareerimiskohustust kohaldatakse sularaha kaasas kandva füüsilise 

isiku suhtes olenemata sellest, kas nimetatud isik on sularaha omanik. 

(7) Kasutada tuleks edastatava teabe ühisstandardit.  See võimaldab pädevatel asutustel teavet 

lihtsamalt vahetada. 

(8) Käesoleva määruse ühetaolise tõlgendamise tagamiseks on soovitav kehtestada mõistete 

määratlused. 

(9) Pädevate asutuste poolt käesoleva määruse alusel kogutud teave tuleks edastada direktiivi 

91/308/EMÜ artikli 6 lõikes 1 osutatud asutustele. 

(10) Kui esineb andmeid, et sularaha on seotud ebaseadusliku tegevusega, mis on seostatav 

direktiivis 91/308/EMÜ osutatud sularaha liikumisega, võib pädevate asutuste poolt käesoleva 

määruse alusel kogutud teavet edastada teiste liikmesriikide pädevate asutustele ja/või 

komisjonile. Samamoodi tuleks sätestada teatud teabe edastamise kohustus kõigi selliste 

sularaha liikumiste puhul, mille kohta esineb andmeid, et sellega hõlmatud summad on 

käesolevas määruses sätestatud künnisest väiksemad. 
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(11) Pädevatel asutustel peaksid olema vajalikud volitused sularaha liikumiste tõhusaks 

kontrollimiseks. 

(12) Pädevate asutuste volitused peaksid olema täiendatud liikmesriikide kohustusega kehtestada 

karistusi. Karistusi tuleks siiski kohaldada vaid käesoleva määruse kohase deklaratsiooni 

tegemata jätmisel. 

(13) Kuna käesoleva määruse eesmärki ei ole võimalik liikmesriikide tasandil tõhusalt saavutada  

ning see on siseturul asetleidva rahapesu riikidevahelise ulatuse tõttu paremini saavutatav 

ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 

sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse 

põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kaugemale, kui nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks vajalik. 

(14) Käesolevas määruses austatakse põhiõigusi ja peetakse kinni iseäranis Euroopa Liidu 

põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtetest. 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 
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Artikkel 1 

Eesmärk 

1. Käesolev määrus täiendab krediidi- ja finantseerimisasutuste kaudu ja teatavat liiki kutsealade 

poolt teostatavaid tehinguid reguleeriva direktiivi 91/308/EMÜ sätteid, sätestades ühendusse sisse 

toodava või ühendusest välja viidava sularaha üle pädevate asutuste poolt teostatava kontrolli 

ühtlustatud reeglid. 

2. Käesolev määrus ei piira ühendusesiseste sularaha liikumiste siseriiklikke kontrollimeetmeid, 

kui nimetatud meetmed on võetud asutamislepingu artiklis 58 sätestatud korras. 

 

Artikkel 2 

Mõisted 

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1) pädevad asutused – liikmesriikide tolliasutused või mis tahes muud liikmesriikide poolt 

käesoleva määruse kohaldamiseks volitatud asutused; 
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2) sularaha – 

a) vabalt kaubeldavad esitaja maksevahendid, sealhulgas esitaja maksevahendina toimivad 

rahalised instrumendid nagu reisitšekid; vabalt kaubeldavad maksevahendid (sealhulgas 

tšekid, võlakirjad ja rahakaardid), mis on kas piiranguteta kinnitatud ja makse saajat 

määratlemata vormistatud esitajadokumendid või mingis teises vormis dokumendid, mis 

tagavad omandiõiguse ülemineku üleandmisel, ning mittetäielikud maksevahendid 

(sealhulgas tšekid, võlakirjad ja rahakaardid), mis on allkirjastatud, kuid makse saaja 

nimi on märkimata; 

b) vääring (pangatähed ja mündid, mis on maksevahenditena ringluses). 

 

Artikkel 3 

Deklareerimiskohustus 

1. Iga ühendusse sisenev või ühendusest lahkuv füüsiline isik, kellel on kaasas sularaha 10 000 

euro väärtuses või rohkem, peab selle summa vastavalt käesolevale määrusele deklareerima selle 

liikmesriigi pädevatele asutustele, mille kaudu ta ühendusse siseneb või sealt lahkub. 

Deklareerimiskohustus ei ole täidetud, kui esitatud teave on ebaõige või mittetäielik. 
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2. Lõikes 1 osutatud deklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid: 

a) deklarant, sealhulgas täielik nimi, sünniaeg ja -koht ning kodakondsus; 

b) sularaha omanik; 

c) sularaha kavandatud saaja; 

d) sularaha summa ja vorm; 

e) sularaha päritolu ja kasutamise eesmärk; 

f) veoteekond; 

g) transpordivahendid. 

3. Lõikes 1 osutatud liikmesriik määrab, kas teave esitatakse kirjalikult, suuliselt või 

elektrooniliselt.  Deklarandi nõudel on tal siiski õigus esitada teavet kirjalikult. Juhul, kui on 

esitatud kirjalik deklaratsioon, väljastatakse deklarandile tema nõudel selle kinnitatud koopia. 
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Artikkel 4 

Pädevate asutuste volitused 

1. Et kontrollida artiklis 3 sätestatud deklareerimiskohustuse järgimist, on pädevate asutuste 

ametnikel õigus kontrollida füüsilisi isikuid, nende pagasit ja transpordivahendeid kooskõlas 

siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustega. 

2. Artiklis 3 sätestatud deklareerimiskohustuse täitmata jätmisel võib sularaha kinni pidada 

haldusotsuse alusel kooskõlas siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustega. 

 

Artikkel 5 

Teabe registreerimine ja käsitlemine 

1. Artikli 3 ja/või artikli 4 kohaselt saadud teabe registreerivad ja seda käsitlevad artikli 3 

lõikes 1 osutatud liikmesriigi pädevad asutused ning see tehakse kättesaadavaks direktiivi 

91/308/EMÜ artikli 6 lõikes 1 osutatud liikmesriigi asutustele. 
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2. Juhul, kui artiklis 4 ettenähtud kontrollimise tulemusena selgub, et ühendusse siseneval või 

ühendusest lahkuval füüsilisel isikul on kaasas sularaha summas, mis on artiklis 3 sätestatud 

künnisest väiksem, ja kui esineb andmeid, et sularaha on seotud ebaseadusliku tegevusega, mis on 

seostatav direktiivis 91/308/EMÜ osutatud sularaha liikumisega, võivad artikli 3 lõikes 1 osutatud 

liikmesriigi pädevad asutused registreerida ja käsitleda ka seda teavet, asjaomase isiku täielikku 

nime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust ning kasutatava transpordivahendi andmeid ja teha need 

kättesaadavaks direktiivi 91/308/EMÜ artikli 6 lõikes 1 osutatud liikmesriigi asutustele. 

 

Artikkel 6 

Teabevahetus 

1. Juhul, kui esineb andmeid, et sularaha on seotud ebaseadusliku tegevusega, mis on seostatav 

direktiivis 91/308/EMÜ osutatud sularaha liikumisega, võib artiklis 3 sätestatud deklaratsioonis 

sisaldunud teavet või artiklis 4 sätestatud kontrollimiste tulemusena omandatud teavet edastada 

teiste liikmesriikide pädevatele asutustele. 

Määrust (EÜ) nr 515/97 kohaldatakse mutatis mutandis. 

2. Juhul, kui esineb andmeid, et sularaha liikumisega hõlmatud summad on seotud pettuse teel 

saadud tulu või mis tahes muu ebaseadusliku tegevusega, mis kahjustavad ühenduse finantshuve, 

edastatakse teave ka komisjonile. 
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Artikkel 7 

Teabevahetus kolmandate riikidega 

Liikmesriigid või komisjon võivad edastada käesoleva määruse kohaselt omandatud teavet 

vastastikuse haldusabi raames kolmandale riigile artikli 3 ja/või artikli 4 kohaselt teabe omandanud 

pädevate asutuste nõusolekul ning järgides asjaomaseid siseriiklikke ja ühenduse isikuandmete 

kolmandatesse riikidesse edastamist käsitlevaid sätteid. Liikmesriigid teavitavad komisjoni 

nimetatud teabevahetusest, kui tegemist on käesoleva määruse rakendamise seisukohalt eriti olulise 

teabega. 

 

Artikkel 8 

Karistused 

1. Iga liikmesriik kehtestab karistused, mida kohaldatakse artiklis 3 sätestatud 

deklareerimiskohustuse täitmata jätmisel. Need karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed 

ja hoiatavad. 

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni hiljemalt …∗ karistustest, mida kohaldatakse artiklis 3 

sätestatud deklareerimiskohustuse täitmata jätmisel. 

                                                 
∗  18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. 
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Artikkel 9 

Hindamine 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta 

neli aastat pärast selle jõustumist. 

 

Artikkel 10 

Jõustumine 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolevat määrust kohaldatakse alates …∗
. 

 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

 

Brüssel, 

 Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

 president eesistuja 

  

    

                                                 
∗  18 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist. 





 
14843/1/04 REV 1 ADD 1  es/MT/kke 1 
 DG C I  ET 

 

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

Brüssel, 17. veebruar 2005 (16.02) 
(OR en) 
 

Institutsioonidevaheline dokument: 
 2002/0132 (COD)  

14843/1/04 
REV 1 ADD 1 
 
 

UD 160 
EF 51 
ECOFIN 381 
CODEC 1248 

 
 
 
 
NÕUKOGU PÕHJENDUS 
Teema:   Nõukogu 17. veebruaril 2005 vastu võetud ühisseisukoht, pidades silmas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmist ühendusse siseneva või ühendusest 
lahkuva sularaha kontrollimise kohta 

 
 

 

 

NÕUKOGU PÕHJENDUS  

 



 
14843/1/04 REV 1 ADD 1  es/MT/kke 2 
 DG C I  ET 

 

I SISSEJUHATUS 

 

Komisjon esitas asutamislepingu artikli 135 põhjal 25. juunil 2002 nõukogule sularaha 

piiriülese liikumise kontrolli käsitleva aruande koos ettepanekuga võtta vastu Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrus tollikoostöö abil rahapesu vältimise kohta1. 

 

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 15. mail 20032, võttes vastu 

23 ettepaneku muudatust. 

 

Komisjon esitas 3. juulil 2003 nõukogule muudetud ettepaneku eespool mainitud teemal3. 

 

17. veebruar 2005. aastal võttis nõukogu vastu oma ühisseisukoha vastavalt asutamislepingu 

artikli 251 lõikele 2. 

 

II EESMÄRK 

 

Ettepaneku eesmärk on kehtestada füüsilistele isikutele kohustus deklareerida ELi 

välispiiridel spetsiaalset alampiiri ületavaid sularahaliikumisi. Lisaks sellele on ettepaneku 

eesmärgiks tõhustada sularahaliikumiste üle teostatavat piirikontrolli ja parandada asjaomaste 

asutuste vahelist teabevahetust. 

                                                 
1 dok. 10404/02 UD 50 EF 52 ECOFIN 237 CRIMORG 50 CODEC 823 - KOM(2002) 328 

lõplik 
2 dok. 8975/03 CODEC 592 JUR 202 UD 40 EF 20 ECOFIN 119 CRIMORG 37 
3 dok. 11151/03 UD 67 EF 35 ECOFIN 203 CRIMORG 51 CODEC 948 
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III ÜHISSEISUKOHA ANALÜÜS 

 

1.  Üldosa 

 

Nõukogu ühisseisukoha eesmärk on, kooskõlas komisjoni ettepanekuga, võtta 

kasutusele ühtlustatud piirikontroll sularahaliikumiste üle, täiendades sellega direktiivi 

91/308/EMÜ4 ja tagada praegu siseriiklikes õigusaktides olemasolevate erinevuste 

kaotamise abil siseturu nõuetekohane toimimine. 

 

2. Nõukogu üksikasjalik seisukoht 

 

Nõukogu võttis Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud muudatuste suhtes järgmise 

seisukoha: 

 

a) Õiguslik alus 

 

 Nõukogu lisas kooskõlas Euroopa Parlamendi arvamusega (muudatus 2) 

ettepanekule õigusliku alusena artikli 95. Nõukogu leidis, et määruse eelnõu 

peamiseks tunnusjooneks ei peaks olema rahapesu vältimine (milleks oleks vaja 

teist õiguslikku alust) vaid sularahaliikumiste üle ühtlustatud piirikontrolli 

kasutuselevõtmine, mille osas siseturu toimimisega seotud liikmesriikide 

õigusnormide ühtlustamist käsitlev asutamislepingu artikkel 95 kujutab endast 

asjakohast õiguslikku alust. 

 

                                                 
4 Nõukogu 10. juuni 1991. aasta direktiiv 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil 

kasutamise vältimise kohta. 



 
14843/1/04 REV 1 ADD 1  es/MT/kke 4 
 DG C I  ET 

b) Direktiiviks ümberkujundamine  

 

 Nõukogu ei saanud nõustuda Euroopa Parlamendi muudatustega, mis olid seotud 

ettepaneku direktiiviks ümberkujundamisega (muudatused 1, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 

23), arvestades et piisavat ühtlustamistaset saab suhteliselt lühikese aja jooksul 

saavutada ainult kõikides liikmesriikides üldiselt kohaldatava, tervikuna siduva ja 

vahetult kohaldatava määruse abil. 

 

c) Kohustuslik deklaratsioon 

 

 Oma ühisseisukohas toetas nõukogu komisjoni ettepanekut kohustusliku 

deklareerimise süsteemi kohta. Nõukogu ei toetanud Euroopa Parlamendi 

soovitatud (muudatused 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 18, 19) põhimõtet, mille 

kohaselt saaksid liikmesriigid valida deklareerimise või avalikustamise süsteemi 

vahel. Selline valik kahe süsteemi vahel oleks vastuolus ettepandud meetmete 

kogu ühendust hõlmava ühtse kohaldamisega. Nõukogu võimaldas siiski teatavat 

paindlikkust, jättes liikmesriikide otsustada, kas kehtestada kirjaliku, suulise või 

elektroonilise deklaratsiooni kohustus. Sellest tulenevalt nõustus nõukogu 

kustutama ettepaneku lisas sisaldunud deklaratsiooni vormi ja lisama sätte, mille 

kohaselt esitatakse teave kirjalike, suuliste või elektrooniliste deklaratsioonidega 

(Vt ka punkti 3.b)). 

 

d) Deklaratsiooni piirmäär 

 

 Nõukogu valis 10 000 euro suuruse piirmäära, mis on madalam kui komisjoni 

ettepanekus ja Euroopa Parlamendi arvamuses (muudatused 3, 7) ettenähtud 

piirmäärad. Madalam piirmäär kajastab asjaolu, et mitme liikmesriigi õigusaktid 

näevad praegu ette märgatavalt madalamaid piirmäärasid ja esialgselt ettepandud 

piirmäär (15 000 eurot) tooks nendes liikmesriikides endaga kaasa kontrollide 

intensiivsuse märkimisväärse vähenemise. 
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 Samuti annab madalam piirmäär rahvusvahelisel tasandil selge sõnumi nõukogu 

valmisolekust võtta meetmeid sularahaliikumiste jälgimiseks, kehtestades kogu 

ühenduses range ja ühetaolise piirmäära, mida on lihtne rakendada ja mis on 

ühendusse sisenevatele või ühendusest lahkuvatele reisijatele kergesti äratuntav. 

 

e) Pädevate asutuste volitused 

 

Pädevate asutuste volituste osas nõustus nõukogu Euroopa Parlamendiga 

(muudatused 10 ja 17), et see säte peaks olema erinevas kontekstis ja viis selle 

seetõttu üle artiklisse, mis järgneb vahetult deklareerimiskohustuse sättele. 

Nimetatud sätte sisu osas leidis nõukogu, et riikide asutuste volitamine peaks 

toimuma kooskõlas siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustega. Lisaks 

sellele peaksid riikide asutused samuti omama volitusi kontrollida 

transpordivahendeid deklareerimiskohustuse järgimise kontrollimise eesmärgil. 

Nõukogu ei säilitanud siiski sularaha kinnipidamise maksimaalselt kolme päeva 

pikkust ajavahemikku, mis oli ettenähtud ettepanekus ja toetatud muudatuses 11, 

arvestades, et selline ajaline piirang ei võimaldaks asutustele piisavat paindlikkust 

kontrollide ja hilisemate uurimiste teostamiseks, et teha kindlaks, kas konkreetsel 

juhul on vaja algatada kriminaalmenetlus. 

 

f) "Sularaha" määratlus 

 

Rahapesuvastane töökond (FATF) võttis 22. oktoobril 2004 vastu 

sularahakullereid käsitleva erisoovituse IX. Nimetatud soovitus, mis lepiti kokku 

rahvusvahelisel tasandil, sisaldab “sularaha” määratlust, mille nõukogu käesoleva 

määruse eelnõule lisas, et tagada eeskirjade võimalikult ulatuslik ühtsus ühenduse 

ja rahvusvahelisel tasandil. Tekst laiendab sularaha määratlust, nagu seda taotleti 

muudatuses 13, ja hõlmab esialgselt ettepandust suuremat hulka tšekke. 
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g) Teabevahetus 

 

Nõukogu täpsustas ja kujundas ümber asutustevahelist teabevahetust käsitlevad 

sätted (muudatus 15): 

 

- Esiteks on täpsustatud, et liikmesriigi pädevad asutused registreerivad ja 

töötlevad deklaratsioonide või kontrollide tulemusena saadud teavet ning 

see tehakse samas liikmesriigis kättesaadavaks rahapesu andmebüroole 

(FIU), viimati nimetatud asjaolu oli samuti selgesõnaliselt esitatud 

rahapesuvastase töökonna erisoovituses IX. Juhul, kui ühendusse sisenevatel 

või ühendusest lahkuvatel isikutel on kaasas 10 000 eurost väiksem sularaha 

summa, kuid on põhjust kahtlustada ebaseaduslikku tegevust, võivad 

liikmesriigi pädevad asutused samuti registreerida ja töödelda teatud teavet 

selle isiku kohta ning teha see kättesaadavaks selle liikmesriigi rahapesu 

andmebüroole. 

 

- Teiseks võib deklaratsioonide või kontrollide tulemusena saadud teavet 

liikmesriikide vahel vahetada. Sellise liikmesriikide vahelise teabevahetuse 

suhtes kohaldatakse mutatis mutandis nõukogu 13. märtsi 1997. aasta 

määrust (EÜ) nr 515/97 liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist 

ning haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja 

põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise 

tagamiseks. 

 

- Lõpuks võib vastastikuse haldusabi lepingu raames teavet vahetada 

kolmandate riikidega. Teabe edastamise tingimuseks on siiski algselt teabe 

kogunud asutuse nõusolek ja isikuandmete kaitset käsitlevate sätete 

järgimine. Komisjoni tuleks teavitada määruse rakendamiseks eriti olulise 

teabe vahetusest. 
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h) Ühine andmebaas 

 

 Nõukogu ei nõustunud kavatsusega edastada saadud teave liikmesriikide poolt 

ühiselt hallatavasse ja Euroopa Politseiameti (Europol) valduses olevasse 

andmebaasi (muudatus 16). Nõukogu leidis, et selline säte ei ole määruse eelnõu 

õigusliku alusega hõlmatud. 

 

i) Komisjoni aruanne 

 

Nõukogu nõustus oma ühisseisukohas kavatsusega, mis kajastus muudatuses 22 

ning võttis vastu sätte, mille kohaselt nõutakse komisjonilt aruande esitamist 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule nelja aasta jooksul pärast määruse jõustumist. 

 

3. Nõukogu poolt sisse toodud uued elemendid 

 
Lisaks nendele punktidele, mille kohta Euroopa Parlament on esitanud oma arvamuse ja 

mida nõukogu ühisseisukoht eespool käsitleb, on nõukogu lisanud ettepanekusse 

järgmised uued elemendid: 

 

a) Määruse reguleerimisala 

 
Ühendusesisesed sularaha kontrollimised võivad säilida kui nimetatud meetmed 

on kooskõlas asutamislepinguga.  

 

Lisaks sellele kohandas nõukogu määruse geograafilist hõlmavust arvestades, et 

reisijatele läbipaistvuse huvides ja pädevate asutuste poolse määruse kohaldamise 

hõlbustamise eesmärgil tuleks sularahaliikumiste kontrolli teostada, kui füüsiline 

isik siseneb ühenduse territooriumile või lahkub ühenduse territooriumilt. 

Nimetatud lahendus peaks samuti tagama direktiivi 91/308/EMÜ ja käesoleva 

määruse eelnõu paralleelset geograafilist kohaldamist. 
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b) Deklaratsiooni vorm 

 

Nõukogu ei võtnud vastu komisjoni poolt esitatud ühtset deklaratsiooni vormi. 

Selle asemel eelistas nõukogu täpsustada deklaratsioonis esitatavaid andmeid. 

Selle eesmärgiks on vähendada pädevate asutuste halduskoormust reisijatelt 

andmete kogumisel miinimumini ning samas tagada, et sularahaliikumiste osas 

kogutakse minimaalselt vajalik teave, mis on seejärel teiste asutustega 

vahetamiseks kättesaadav. 

 

c) Kirjaliku deklaratsiooni koopia  

 

Nõukogu lisas sätte, mis tagab, et deklarandi esitatud kirjaliku deklaratsiooni 

korral on deklarandil õigus taotluse korral saada deklaratsiooni kinnitatud koopia. 

 

d) Karistused 

 

Nõukogu lihtsustas karistusi käsitlevat sätet, viies selle kooskõlla võrreldavate 

õigusaktide samalaadsete sätetega5. Liikmesriigid peaksid seetõttu kehtestama 

tõhusaid, hoiatavaid ja proportsionaalseid karistusi ühenduse välispiiride 

ületamisel sularahaliikumiste deklareerimiskohustuse rikkumise eest. Nõukogu 

kiitis heaks muudatuse 19, mis käsitleb tähtaja pikendamist, mille jooksul tuleb 

komisjonile teatada rakendatavatest karistustest. Nõukogu määras selleks 

tähtajaks 18 kuud pärast määruse jõustumist. 

 

                                                 
5 Vrd nt nõukogu 22. juuli 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1383/2003 (teatavate 

intellektuaalomandi õiguste rikkumises kahtlustatavate kaupade suhtes võetava tollimeetme ja 
kõnealuseid õigusi rikkuvaks tunnistatud kaupade suhtes võetavate meetmete kohta) 
artikliga 18. 
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IV JÄRELDUS 

 
Nõukogu ühisseisukoht toetab ettepandud määruse eesmärki kasutusele võtta ühtlustatud 

piirikontroll sularahaliikumiste üle ja tugevdada pädevate asutuste vahelist koostööd. Kuna on 

olemas oht, et direktiivi 91/308/EMÜ vastuvõtmisele järgnev tugevdatud kontrolli 

kohaldamine rahandussektoris toob kaasa ebaseaduslikul otstarbel asetleidva 

sularahaliikumiste kasvu, rõhutab ühendus oma kohustust võidelda ebaseadusliku 

sularahaliikumiste probleemiga, kehtestades füüsilistele isikutele kohustuse deklareerida 

10 000 euro suurusest piirmäärast suuremad sularahaliikumised ühenduse piiridel ning samas 

vajadust vältida kohaldatavate meetmete võimalikku negatiivset mõju siseturu toimimisele, 

mis saavutatakse määruse kohaldamisega kogu ühenduses kooskõlastatud moel. 
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STATEMENT TO BE ENTERED IN THE COUNCIL MINUTES 
 

Statement by the Council on the use of the word “penalties” in the English version of legal 
instruments of the European Community 
 

"In the opinion of the Council, when the word “penalties” is used in the English version of legal 

instruments of the European Community, this word is used in a neutral sense and does not relate 

specifically to criminal law sanctions, but could also include administrative and financial sanctions, 

as well as other types of sanctions. When Member States are obliged under a Community act to 

introduce “penalties”, it is up to them to choose the appropriate type of sanction in conformity with 

the case law of the ECJ.  
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In the Community language Data Base, the following translations are made of the word “penalty” in 

some other languages: 

 

in Spanish, “sanciones”, in Danish, “sanktioner”, in German, “Sanktionen”, in Hungarian, 

“jogkövetkezmények”, in Italian, “sanzioni”, in Latvian, “sankcijas“, in Lithuanian, “sankcijos”, in 

Dutch, “sancties”, in Portuguese, “sanções”, in Slovak, “sankcie”, and in Swedish, “sanktioner”. 

If, in revised English versions of legal instruments where the word “sanctions” has previously been 

used, this word is replaced with the word “penalties”, this does not constitute a substantive 

difference." 

 

___________ 

 



 

ET    ET 

 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON 

Brüssel 18.2.2005 
KOM(2005) 58 lõplik 

2002/0132 (COD) 

  

EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu kohane 

 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 

mis käsitleb 

nõukogu ühist seisukohta seoses ühendusse siseneva ja sellest väljuva sularaha 
kontrollimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse vastuvõtmisega 
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2002/0132 (COD) 

EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu kohane 

 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, 

mis käsitleb 

nõukogu ühist seisukohta seoses ühendusse siseneva ja sellest väljuva sularaha 
kontrollimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse vastuvõtmisega 

1- TAUST 

Ettepaneku Euroopa Parlamendile ja nõukogule edastamise kuupäev
(dokument KOM(2002) 328 (lõplik) – 2002/0132 COD): 

25. juuni 2002 

Euroopa Parlamendi arvamus esimesel lugemisel: 15. mai 2003 

Muudetud ettepaneku edastamise kuupäev (KOM(2003)371 (lõplik) 
– 2002/0132 COD) 

1. juuli 2003 

Ühisseisukoha vastuvõtmine: 17.2.2005 

2- KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Komisjoni ettepaneku peamine eesmärk on täiendada määrust 91/308/EMÜ, millega 
on kehtestatud finantseerimis- ja krediidiasutuste rahaliste tehingute järelevalve- ja 
teabesüsteem . Sel põhjusel soovitakse ettepanekuga kehtestada ühtlustatud kontrolli- 
ja teabekord ulatuslike ühendusse või sellest välja suunatud sularahaliikumiste puhul 
ning volitatakse riigi ametiasutusi rakendama asjakohaseid haldusmeetmeid, 
sealhulgas kohustades neid karistust välja kuulutama.  

Seega aitaksid ettepaneku sätted ära hoida rahapesu ja terrorismi rahastamist. 

3- MÄRKUSED ÜHISSEISUKOHA KOHTA 

3.1 ÜLDISED MÄRKUSED 

Komisjon tervitab asjaolu, et nõukogu kinnitas komisjoni ettepaneku peamisi 
põhimõtteid.  

3.2 PARLAMENDI MUUTMISETTEPANEKUTE KAALUMINE ESIMESEL LUGEMISEL 

Ühises seisukohas aktsepteeris nõukogu mitmeid parlamendi tehtud 
muudatusettepanekuid, sealhulgas järgmised peamisi muudatusettepanekuid: 
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Muudatusettepanek 2, mis käsitleb artikli 95 lisamist õiguslikule alusele. 

Muudatusettepanek 13, millega laiendatakse ettepanekus kasutatud mõiste “tšekk” 
ulatust. 

Muudatusettepanek 15, mis selgitab vastavate pädevate asutuste rolli. 

Nõukogu ei aktsepteerinud kõiki muid muudatusettepanekuid, sealhulgas järgmisi: 

Muudatusettepanekud 1, 20, 21 ja 23: sularahakontrolli menetluste parema ja 
ühtlasema rakendamise tagamisel toetavad nõukogu ja komisjon EP soovitatud 
direktiivi asemel määrust. 

Muudatusettepanekud 3, 4–8, 12, 14 ja 18: õiguskindluse tagamiseks ja eelkõige 
ühendusse sisenevate ja ühendusest lahkuvate suuri sularahasummasid omavate 
isikute võrdse kohtlemise huvides eelistavad nõukogu ja komisjon ühtset 
kohustuslikku lähenemist erinevalt EP muudatusettepanekust, mille kohaselt 
liikmesriikidel on võimalus kasutada kas kohustuslikku deklareerimist või süsteemi, 
mis põhineb avaldamisel pädeva asutuse nõudel. 

Muudatusettepanek 16: nõukogu ja komisjon ei poolda deklareerimismenetluse või 
kontrollimise käigus saadud andmete edastamist keskandmebaasi, mida haldavad 
ühiselt liikmesriigid ja Europol. Määruse 515/97 (vastastikune abi) V ja VI jaotisega 
ette nähtud tolliinfosüsteem (TIS) kujutab endast võrdväärset vahendit sellele, mida 
soovitas EP. 

3.3 NÕUKOGU LISATUD UUED SÄTTED 

Nõukogu muutis mitmeid sätteid. Peamised muudatused on järgmised: 

Lisaks akti esialgsele õiguslikule alusele – asutamislepingu artiklile 135 
(tollikoostöö) – nõudis komisjon ka artikli 95 (siseturusätete ühtlustamine) 
kasutamist, et oleks selge, et kavandatud ühtsed kontrollimeetmed ühenduse 
välispiiridel aitavad ühtlasi kaasa siseturu toimimisele. Artikli 95 lisamist nõuti ka 
EP esimesel lugemisel. Komisjon aktsepteerib seda. 

Geograafilist rakendusala muudetakse, et viia see vastavusse direktiivi 91/308/EMÜ 
geograafilise rakendusalaga. Komisjon aktsepteerib seda. 

Efektiivse kontrolli tagamiseks võimalikult vähese bürokraatiaga, on deklareerimine 
kohustuslik, kuid selle võib esitada kirjalikult, suuliselt või elektrooniliselt. Nõukogu 
jagas parlamendi muret bürokraatiaohu suhtes, mis seondub üldise nõudega esitada 
kirjalik deklaratsioon, kuid eelistas kohustuslikul deklareerimisnõudel põhinevat 
ühtset süsteemi (kusjuures ametkondade ja deklarantide koormust on vähendatud 
tänu paindlikkusele nõuetes selle kohta, millises vormis tuleb deklaratsioon esitada). 
Komisjon toetab kohustusliku deklaratsiooni süsteemi ja aktsepteerib seda 
muudatust.  

Mis puudutab karistusi deklaratsiooni esitamata jätmise eest, siis on asjakohane 
eeskiri viidud vastavusse teistes õigusaktides kasutatud standardtekstiga (karistuste 
tõhus, proportsionaalne ja hoiatav iseloom). Komisjon toetab seda. 
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Ei ole kindlaks määratud tähtaega, mille jooksul on õigus deklaratsiooni esitamata 
jätmise puhul sularaha kinni pidada. Õigus sularaha kinni pidada ja sularaha 
arestimistähtaeg põhinevad siseriikliku õiguse kohasel haldusotsusel . Komisjon 
aktsepteerib seda. 

Komisjonil palutakse esitada EPle ja nõukogule hindamisaruanne neli aastat pärast 
määruse jõustumist. See vastab parlamendi muudatusettepanekus 22 esitatud 
samalaadsele taotlusele. Komisjon aktsepteerib seda. 

Deklaratsiooni esitamise piirmäära alandati 15 000 eurolt 10 000 eurole. See erineb 
komisjoni algsest ettepanekust, mis oli identne direktiivis 91/308/EMÜ sätestatud 
piirmääraga. Nõukogu leidis siiski, et madalam piirmäär on õigustatud, sest sularaha 
piiriüleseid liikumisi on lihtsam teostada kui raha ülekandeid finantsasutuste kaudu 
ning tulenevalt ohust, et väiksemaid sularahasummasid kasutatakse eriti terrorismi 
rahastamiseks. Komisjon aktsepteerib seda. 

Selleks et rahapesu ja terrorismi rahastamisega tulemuslikult võidelda, on osutatud, 
et liikmesriigid võivad kooskõlas asutamislepinguga jätkata ühendusesisese sularaha 
liikumise siseriiklikku kontrollimist. Komisjon aktsepteerib seda. 

4. JÄRELDUS 

Komisjon leiab, et ühine seisukoht kujutab endast vastuvõetavat kompromissi, 
vaatamata sellele, et kõiki EP muudatusi ei võetud arvesse. 

Komisjon on siiski veendunud, et nõukogu ja parlamendi seisukohad on piisavalt 
lähedased eeldamaks,, et kokkulepe on lähitulevikus saavutatav, pidades eelkõige 
silmas kõigi osapoolte huvi täiustada kontrolli, et peatada raha sattumine terroristide 
ja kuritegelike organisatsioonide kätte.  

5. PROTOKOLLI KANTUD NÕUKOGU AVALDUS 

Üldine avaldus sõna “karistus” kasutamise kohta teeb selgeks, et sõna “karistus” 
kasutatakse tekstis neutraalses tähenduses, mis hõlmab ka haldus-, finants- ja muid 
sanktsioone. Komisjon aktsepteerib seda. 




