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 ET 

LÜHISELGITUS 

Komisjon esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku, mille eesmärk on tõhustada 

täiendavalt ELi rahapesuvastaseid eeskirju, et võidelda terrorismi rahastamise vastu ning 

suurendada selgust selles, kes on äriühingute ja usaldusfondide tegelikud omanikud, 

eesmärgiga tugevdada maksustamise vältimise vastast võitlust. 

Arvamuse koostaja pooldab komisjoni pakutud muudatusettepanekuid, mis kujutavad endast 

positiivseid samme maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu tõkestamise suunas. Panama 

dokumendid andsid taas tunnistust kiireloomulisest vajadusest tõhusate eeskirjade järele, mis 

võimaldaksid kontrollida, kes on äriühingute ja teiste juriidiliste isikute tegelik tulusaaja. 

Eelkõige kaotavad arengumaad suurel hulgal vahendeid kahtlaste tehingute ja korruptiivse 

tegevuse võrgustiku tõttu, mis hõlmab anonüümsete varifirmade ja usaldusfondide kasutamist. 

Praegusel kujul on ettepanekust puudu aga julged ja kiireloomulised meetmed, mida kodanikud 

ootavad. Arvamuse koostaja näeb tekstis mõningaid tõsiseid lünki: kõik usaldusfondid ei oleks 

kohustatud oma nn tegelikult kasu saavaid omanikke üldsusele teatavaks tegema ja mõned neist 

võiksid seda teavet varjata kõigi eest, kes ei suuda tõendada „õigustatud huvi“. Praegune 

direktiiv sisaldab äriühingute kohta sätet, milles on märgitud, et kui tegelikult kasu saavat 

omanikku ei ole võimalik tuvastada, võib tema asemel nimetada kõrgema juhtkonna liiget. 

Lisaks on tegelikult kasu saavate omanike osaluse künnist alandatud 25%-lt 10%-le, mis on aga 

väike muutus, kuna hõlmab vaid passiivseid finantssektoriväliseid ettevõtteid. 

Arvamuse koostaja toetab küll komisjoni jõupingutusi, kuid on seisukohal, et Euroopa 

Parlament ja nõukogu peavad tegema veelgi rohkem selleks, et tegeleda lünkadega, mis võivad 

nõrgestada rahapesu tõkestamist ning maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise 

vastast võitlust kogu maailmas. Kui neid lünki ei kõrvaldata, on arengumaade ametiasutustel ka 

edaspidi raske tuvastada Euroopas varifirmasid, et saada tagasi varastatud vara ja võidelda 

ebaseaduslike rahavoogude vastu. EL ei tohiks jätta kasutamata võimalust tõhustada ELi 

rahapesuvastaseid ja läbipaistvust suurendavaid eeskirju nii, et seejuures võetaks arvesse ka 

arengumaade erivajadusi, kuna neile põhjustavad ebaseaduslikud rahavood eriti suuri kaotusi. 

Poliitikavaldkondade arengusidusus nõuab, et võimaldaksime arengumaadel võtta kasutusele 

riigi kohalikke ressursse, seda eelkõige maksustamise kaudu. Vaid täielik avalikustamine 

võimaldab arengumaade kodanikel veenduda, et arenguks olulisi ressursse ei kasutata 

anonüümsete varifirmade kaudu rahapesuks.  
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutavatel majandus- ja rahanduskomisjonil ning kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Ühelt poolt liit ja selle liikmesriigid 

ning teiselt poolt kolmandad riigid 

kannavad rahapesu- ja terrorismi 

rahastamise vastases võitluses ühist 

vastutust. Kolmandate riikidega tehtavas 

koostöös tuleks ühtlasi pöörata suuremat 

tähelepanu arengumaade 

finantssüsteemide ja haldusasutuste 

tugevdamisele, mis võimaldab neil 

maksureformi üldises protsessis paremini 

osaleda, et hoida ära finantskuritegusid ja 

sellega seotud ebaseaduslikku tegevust 

ning juurutada rahapesuvastased 

mehhanismid, mille abil on teiste 

riikidega pettuse ja terroristide 

kindlakstegemise eesmärgil lihtsam 

andmeid ja teavet vahetada. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Täpsustada tuleks konkreetne tegur, 

mille alusel määratakse kindaks 

usaldusfondide ja sarnaste õiguslike 

üksuste tegelikult kasusaava omaniku teabe 

jälgimise ja registreerimise eest vastutav 

liikmesriik. Vältimaks liikmesriikide 

õigussüsteemide erinevuste tõttu olukorda, 

et teatavad usaldusfondid ei ole liidus 

kusagil jälgimisel või registreeritud, tuleks 

(21) Täpsustada tuleks konkreetne tegur, 

mille alusel määratakse kindaks 

usaldusfondide ja sarnaste õiguslike 

üksuste tegelikult kasusaava omaniku teabe 

jälgimise ja registreerimise eest vastutav 

liikmesriik. Vältimaks liikmesriikide 

õigussüsteemide erinevuste tõttu olukorda, 

et teatavad usaldusfondid ei ole liidus 

kusagil jälgimisel või registreeritud, tuleks 
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kõik usaldusfondid ja sarnased õiguslikud 

üksused registreerida nende haldamise 

kohas. Selleks, et tagada usaldusfondide 

tegelikult kasusaava omaniku teabe 

tulemuslik jälgimine ja registreerimine, on 

vajalik ka liikmesriikidevaheline koostöö. 

kõik usaldusfondid ja sarnased õiguslikud 

üksused registreerida nende loomise, 

juhtimise või haldamise kohas. Selleks, et 

tagada usaldusfondide tegelikult kasusaava 

omaniku teabe tulemuslik jälgimine ja 

registreerimine, on vajalik ka 

liikmesriikidevaheline koostöö. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 35 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Proportsionaalsuse tagamiseks 

peab kõikide muude usaldusfondide peale 

nende, mis hõlmavad mis tahes varast, 

mida omab isik (või mida omatakse selle 

isiku nimel), kes tegeleb äritegevusega, 

mis seisneb usaldusfondide haldamises 

(või hõlmab seda) ning tegutseb 

kõnealuse äritegevuse raames fondi 

haldajana kasumi saamise eesmärgil, 

tegelikult kasusaavat omanikku käsitlev 

teave olema kättesaadav ainult õigustatud 

huviga isikutele. Rahapesu, terrorismi 

rahastamise ja nendega seotud 

eelkuritegudega seonduvat õigustatud 

huvi tuleks põhjendada käepäraste 

vahenditega, nagu vabaühenduste 

põhikirjad või eesmärkide ja ülesannete 

kirjeldus, või rahapesu, terrorismi 

rahastamise ja nendega seotud 

eelkuritegude vastu võitlemisega seonduv 

tõendatud varasem tegevus, või tõendatud 

kogemus selle valdkonna uuringute või 

meetmetega. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 35 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 a) Kuigi rahapesu- ja 

terrorismivastane võitlus on õiguspärane 

eesmärk, ei tohi käesolevas direktiivis 

sätestatud meetmed mingil juhul takistada 

kõigi liidu ja kolmandate riikide kodanike 

diskrimineerimiseta majanduslikku 

kaasamist. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 35 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 b) Perede ja kogukonna arengu jaoks 

on oluline tähtsus rahasaadetistel. 

Rahapesu vältimine on igati oluline, kuid 

käesoleva direktiivi kohaselt võetavad 

meetmed ei tohi rahvusvahelisi rändajaid 

takistada raha saatmast. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 35 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (35 c) Humanitaarabi eesmärk on anda 

kogu maailmas abi ja toetust puudust 

kannatavatele inimestele ning see on 

äärmiselt tähtis. Meetmed, millega 

võidelda rahapesu, terrorismi rahastamise 

ja maksudest kõrvalehoidumise vastu, ei 

tohiks inimesi ega organisatsioone 

takistada puudust kannatavatele 

inimestele antavat abi rahastamast. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – punkt -a (uus) 
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Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 3 – punkt 6 – alapunkt a 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) punktis 6 asendatakse alapunkt a 

järgmisega: 

a) äriühingute puhul: „a) äriühingute puhul: 

i) füüsiline isik (füüsilised isikud), 

kes lõplikult omab (omavad) või kontrollib 

(kontrollivad) juriidilist isikut piisava arvu 

aktsiate või osade või hääleõiguste või 

omandiõiguse otsese või kaudse omamise 

kaudu selles juriidilises isikus, kaasa 

arvatud osalused esitajaaktsiate või -osade 

kujul, või muul viisil kontrollimise kaudu, 

välja arvatud reguleeritud turul noteeritud 

äriühing, mille suhtes kohaldatakse liidu 

õigusega kooskõlas olevaid 

avalikustamisnõudeid või samaväärseid 

rahvusvahelisi standardeid, millega 

tagatakse piisav läbipaistvus omanikke 

käsitleva teabe osas. 

i) kõik füüsilised isikud (kes ei ole 

esindajad, volitatud isikud, asendajad ega 

muud samaväärsed isikud), kes lõplikult 

omavad või kontrollivad juriidilist isikut 

piisava arvu aktsiate või osade või 

hääleõiguste või omandiõiguse otsese või 

kaudse omamise kaudu selles juriidilises 

isikus, kaasa arvatud osalused 

esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul 

viisil kontrollimise kaudu, välja arvatud 

reguleeritud turul noteeritud äriühing, mille 

suhtes kohaldatakse liidu õigusega 

kooskõlas olevaid avalikustamisnõudeid 

või samaväärseid rahvusvahelisi 

standardeid, millega tagatakse piisav 

läbipaistvus omanikke käsitleva teabe osas. 

Otsene omamine tähendab seda, et 

füüsiline isik omab kliendis 25 % suurust 

osalust pluss üks aktsia või üle 25 % 

suurust omandiõigust. Kaudne omamine 

tähendab seda, et kliendis omab 25 % 

suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25 

% suurust omandiõigust äriühing, mis on 

füüsilise isiku (füüsiliste isikute) kontrolli 

all, või mitu äriühingut, mis on sama 

füüsilise isiku (samade füüsiliste isikute) 

kontrolli all. Selle kohaldamisel ei piirata 

liikmesriikide õigust otsustada, et omamist 

või kontrolli võib näidata väiksem 

protsendimäär. Kontroll muul viisil 

võidakse muu hulgas kindlaks määrata 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2013/34/EL(3) artikli 22 lõigetes 

1–5 sätestatud kriteeriumidega; 

Otsene omamine tähendab seda, et 

füüsiline isik omab kliendis 5 % suurust 

osalust pluss üks aktsia või üle 5 % suurust 

omandiõigust. Kaudne omamine tähendab 

seda, et kliendis omab 5 % suurust osalust 

pluss üks aktsia või üle 5 % suurust 

omandiõigust äriühing, mis on füüsilise 

isiku (füüsiliste isikute) kontrolli all, või 

mitu äriühingut, mis on sama füüsilise 

isiku (samade füüsiliste isikute) kontrolli 

all. Selle kohaldamisel ei piirata 

liikmesriikide õigust otsustada, et omamist 

või kontrolli võib näidata väiksem 

protsendimäär. Kontroll muul viisil 

võidakse muu hulgas kindlaks määrata 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2013/34/EL(3) artikli 22 lõigetes 

1–5 sätestatud kriteeriumidega; 

ii) füüsiline isik (füüsilised isikud), 

kes on kõrgema juhtkonna liige (liikmed), 

juhul kui alapunktis i osutatud isikut 

(isikuid) ei ole kõikvõimalike 

tuvastamismeetodite ammendumisel 

ii) kui isik ei esita sellise füüsilise 

isiku identiteeti, kes vastab alapunktis i 

sätestatud kriteeriumidele, või juhul kui 

on kahtlus, et tuvastatud isik (isikud) on 

tegelikult kasu saav omanik (tegelikult 
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võimalik kindlaks teha ning eeldusel, et ei 

ole põhjust kahtluseks, või juhul kui on 

kahtlus, et tuvastatud isik (isikud) on 

tegelikult kasu saav omanik (tegelikult 

kasu saavad omanikud), kohustatud isikud 

registreerivad oma toimingud, mida nad 

teevad selleks, et tuvastada tegelikult kasu 

saav omanik alapunkti i ja käesoleva 

alapunkti alusel; 

kasu saavad omanikud), teevad kohustatud 

isikud märke, et tegelikult kasu saav 

omanik puudub, ja registreerivad oma 

toimingud, mida nad teevad selleks, et 

tuvastada tegelikult kasu saav omanik 

alapunkti i alusel. 

 Lisaks tuvastavad ja kontrollivad 

kohustatud isikud kõrgema juhtkonna 

liikmeks oleva asjaomase füüsilise isiku 

identiteeti, kes tuleks tuvastada kui 

„kõrgema astme juht“ (ja mitte kui 

„tegelikult kasu saav omanik“), ning 

registreerivad kõik isiku õigusjärgsete 

omanike andmed;“ 

_________________ _________________ 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 

juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL 

teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 

finantsaruannete, konsolideeritud 

finantsaruannete ja nendega seotud 

aruannete kohta ja millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 

83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 

19). 

(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL 

teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta 

finantsaruannete, konsolideeritud 

finantsaruannete ja nendega seotud 

aruannete kohta ja millega muudetakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 

83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, 

lk 19). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&rid=1 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 3 – punkt 6 – alapunkt a – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a)  punkti 6 alapunkti a alapunkti i 

lisatakse järgmine lõik: 

välja jäetud 

,,Käesoleva direktiivi artikli 13 lõike 1 

punkti b ja artikli 30 kohaldamisel 

alandatakse sellise juriidilise isiku puhul, 

kes on direktiivis 2011/16/EL määratletud 
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passiivne finantssektoriväline ettevõte, 

teises lõigus sätestatud omandiõigus või 

kontrolliõigus 10 %-le.“; 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus) 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

 Artikkel 3 – punkt 6 – alapunkt b 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a)  punktis 6 asendatakse alapunkt b 

järgmisega: 

b)  usaldusfondide puhul: „b)  usaldusfondide puhul: 

i)  asutaja; i)  asutaja(d); 

ii)  usaldusisik (usaldusisikud); ii)  usaldusisik(ud); 

iii)  kaitsja, kui on olemas; iii)  kaitsja(d), kui on olemas; 

iv)  soodustatud isikud; või juhul kui 

üksikisikuid, kes on juriidilise isiku või 

õigusliku üksuse soodustatud isikud, tuleb 

alles kindlaks määrata, isikute liik, kelle 

huvides juriidiline isik või õiguslik üksus 

peamiselt asutati või tegutseb; 

iv)  soodustatud isikud; või juhul kui 

üksikisikuid, kes on juriidilise isiku või 

õigusliku üksuse soodustatud isikud, tuleb 

alles kindlaks määrata, isikute liik, kelle 

huvides juriidiline isik või õiguslik üksus 

peamiselt asutati või tegutseb; 

v)  iga muu füüsiline isik, kes 

usaldusfondi otsese või kaudse omamise 

kaudu või muul viisil lõplikult kontrollib; 

v)  iga muu füüsiline isik, kes 

usaldusfondi otsese või kaudse omamise 

kaudu või muul viisil lõplikult kontrollib. 

 Usaldusfondide puhul, mis on määratud 

omaduste või liigi järgi, peaks 

usaldusleping või seonduv dokument 

sisaldama piisavat teavet soodustatud 

isiku kohta nii, et igaüks suudaks 

soodustatud isiku tuvastada tulude 

jaotamise korral või siis, kui soodustatud 

isik kavatseb oma õigusi kasutada.“ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849 

Selgitus 

 Kuna usaldusfondil võib olla mitu asutajat ja kaitsjat, tuleks tegelikult kasu saava omaniku 

määratluses viidata „asutaja(te)le“ ja „kaitsja(te)le“, nii nagu seda juba on tehtud 

„usaldusisiku(te)“ ja „soodustatud isiku(te)“ puhul. Vastasel juhul on võimalik nimetatud 

ebatäpsust ära kasutada nii, et registreeritakse vaid üks asutaja või kaitsja, kuigi neid võib olla 
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mitmeid. Usaldusfondi kõikide seotud osapoolte puhul nõutakse juba mitmuse kasutamist 

OECD kommentaarides, mis käsitlevad ühist aruandlusstandardit automaatseks 

teabevahetuseks. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 8 a (uus) 

Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 28 – punkt c 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 8 a) Artiklis 28 asendatakse punkt c 

järgmisega: 

c) punktis b osutatud nõuete tõhusa 

rakendamise üle teostab kontserni tasandil 

järelevalvet päritoluliikmesriigi või 

kolmanda riigi pädev asutus. 

„c) punktis b osutatud nõuete tõhusa 

rakendamise üle teostab kontserni tasandil 

järelevalvet päritoluliikmesriigi pädev 

asutus. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 – punkt -a (uus) 

Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 4 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) lõige 4 asendatakse järgmisega: 

4.  Liikmesriigid näevad ette, et 

lõikes 3 osutatud keskregistris hoitav teave 

on piisav, täpne ja ajakohastatud. 

„4.  Liikmesriigid näevad ette, et 

lõikes 3 osutatud keskregistris hoitav teave 

on piisav, täpne ja ajakohastatud. 

Liikmesriigid nõuavad, et kohustatud 

isikud annavad teada puuduvast või 

ebatäpsetest teabest.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=ET) 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a)  lõike 5 esimese lõigu punkt c ja 

teine lõik jäetakse välja; 

välja jäetud 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus) 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 5 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a)  lõige 5 asendatakse järgmisega:  

5.  Liikmesriigid tagavad, et teave 

tegelikult kasu saavate omanike kohta on 

igasugustel asjaoludel kättesaadav  

„5.  Liikmesriigid tagavad, et teave 

tegelikult kasu saavate omanike kohta on 

igasugustel asjaoludel kättesaadav  

a)  pädevatele asutustele ja rahapesu 

andmebüroodele ilma piiranguteta;  

a)  pädevatele asutustele ja rahapesu 

andmebüroodele ilma piiranguteta;  

b)  kohustatud isikutele, kui klientide 

suhtes rakendatakse hoolsusmeetmeid 

kooskõlas II peatükiga;  

b)  kohustatud isikutele, kui klientide 

suhtes rakendatakse hoolsusmeetmeid 

kooskõlas II peatükiga;  

c)  kõigile isikutele ja 

organisatsioonidele, kes suudavad 

tõendada õigustatud huvi. 

c)  avalikkusele. 

Punktis c osutatud isikutel ja 

organisatsioonidel on juurdepääs 
vähemalt tegelikult kasu saava omaniku 

nime, sünnikuu ja -aasta, kodakondsuse, 

elukohariigi ning kasu saamisega seotud 

huvi laadi ja ulatuse kohta. 

Avalikkusele kättesaadav teave sisaldab 
vähemalt tegelikult kasu saava omaniku 

nime, sünnikuupäeva, kodakondsust, 

äritegevuse või ametlikku aadressi ja 

elukohariiki ning omandiosaluse laadi ja 

ulatust. 

Käesoleva lõike kohaldamisel peab 

juurdepääs tegelikult kasu saavat omanikku 

käsitlevale teabele olema kooskõlas 

andmekaitsenormidega ning selle suhtes 

võidakse kohaldada veebipõhise 

registreerimise ja tasu maksmise 

kohustust. Teabele ligipääsu eest 

nõutavad lõivud ei ületa teabele ligipääsu 

Käesoleva lõike kohaldamisel peab 

juurdepääs tegelikult kasu saavat omanikku 

käsitlevale teabele olema kooskõlas nii 

andmekaitsenormidega kui ka avatud 

andmete standarditega.“ 
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lubamise halduskulusid. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1479387654876&uri=CELEX:32015L0849 

Selgitus 

 Tegelikult kasu saavate omanike registrites sisalduv teave peaks olema avatud andmete kujul 

avalikult kättesaadav. Kui liikmesriikidelt nõutakse registrite loomist vastavalt avatud andmete 

standarditele, välditakse selliste registrite olemasolu, kus saab otsinguid teha vaid ühe 

parameetri, nt äriühingu nime järgi. Lisaks hõlbustab see suuresti liikmesriikide registrite 

omavahelist ühendamist, mis tulevastel aastatel ees seisab. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt c 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„9.  Riiklikus õiguses sätestatavatel 

erandlikel asjaoludel, kui lõike 5 punktis b 

osutatud juurdepääsu tulemusel tekiks 

tegelikult kasusaava omaniku suhtes 

kelmuse, inimröövi, väljapressimise, 

vägivalla või ähvardamise oht või kui 

tegelikult kasusaav omanik on alaealine 

või muul viisil teovõimetu, võivad 

liikmesriigid üksikjuhtumipõhiselt 

erandkorras kehtestada tegelikult 

kasusaavat omanikku käsitlevale täielikule 

või osalisele teabele sellise juurdepääsu 

andmisel erandi.  

„9.  Riiklikus õiguses sätestatavatel 

erandlikel asjaoludel, kui lõike 5 punktides 

b ja c osutatud juurdepääsu tulemusel 

tekiks tegelikult kasu saava omaniku 

suhtes inimröövi, väljapressimise, 

vägivalla või ähvardamise oht, eriti juhul 

kui tegelikult kasu saav omanik on 

alaealine või muul viisil teovõimetu, 

võivad liikmesriigid üksikjuhtumipõhiselt 

erandkorras kehtestada tegelikult kasu 

saavat omanikku käsitlevale täielikule või 

osalisele teabele sellise juurdepääsu 

andmisel erandi. Erandid ei ole ühelgi 

juhul tähtajatud ja neid hinnatakse 

kuritarvituse vältimiseks uuesti 

korrapäraste ajavahemike tagant. 

 Erandi kehtestamisel tuleb see selgelt 

märkida registrisse, mis on kättesaadav 

lõike 5 punktides b ja c osutatud isikutele. 

Käesoleva lõike alusel tehtud erandeid ei 

kohaldata krediidiasutuste ja 

finantseerimisasutuste suhtes, samuti artikli 

2 lõike 1 punkti 3 alapunktis b osutatud 

kohustatud isikute suhtes, kes on 

ametiisikud. 

Käesoleva lõike alusel tehtud erandeid ei 

kohaldata krediidiasutuste ja 

finantseerimisasutuste suhtes, samuti artikli 

2 lõike 1 punkti 3 alapunktis b osutatud 

kohustatud isikute suhtes, kes on 

ametiisikud. 
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Selgitus 

 Sõnastust võiks tõlgendada nii, et automaatselt saavad üldise erandi kõik äriühingud, kelle 

tegelikult kasu saavate omanike nimekirjas on vähemalt üks teatavast vanusest noorem isik. 

Praegust viidet kelmuse ohule võidakse kasutada selleks, et taotleda erandit, tuginedes 

täielikult majanduslikule kahjule. Kui tehakse erand, tuleb see avalikkusele kättesaadavas 

registris selgelt välja tuua. Lisaks ei tuleks selliseid erandeid lubada ilma ajaliste piiranguteta.  

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt a 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„1.  Liikmesriigid tagavad, et 

käesolevat artiklit kohaldatakse 

usaldusfondide ja selliste muud liiki 

õiguslike üksuste suhtes, mille struktuur ja 

funktsioonid sarnanevad usaldusfondide 

struktuuri ja funktsioonidega, nagu fiducie, 

Treuhand või fideicomiso. 

„1.  Liikmesriigid tagavad, et 

käesolevat artiklit kohaldatakse 

usaldusfondide ja selliste muud liiki 

õiguslike üksuste suhtes, mille struktuur ja 

funktsioonid sarnanevad usaldusfondide 

struktuuri ja funktsioonidega, nagu fiducie, 

Treuhand, waaf või fideicomiso ning kõik 

muud struktuurilt või funktsioonilt 

sarnased olemasolevad või tulevased 

õiguslikud üksused. 

Kõik liikmesriigid kohustavad nende 

liikmesriigis hallatava usaldusfondi 

usaldusisikuid koguma ja hoidma 

asjakohast, täpset ja ajakohastatud teavet 

usaldusfondi tegelikult kasusaavate 

omanike kohta. Kõnealune teave hõlmab 

andmeid järgmiste isikute kohta: 

Liikmesriigid kohustavad nende 

liikmesriigis loodud, hallatava ja/või 

tegutseva usaldusfondi usaldusisikuid 

koguma ja hoidma asjakohast, täpset ja 

ajakohastatud teavet usaldusfondi 

tegelikult kasusaavate omanike kohta. 

Kõnealune teave hõlmab andmeid 

järgmiste isikute kohta: 

a)  asutaja; a)  asutaja(d); 

b)  usaldusisik; b)  usaldusisik(ud); 

c)  kaitsja (kui on olemas); c)  kaitsja(d) (kui on olemas); 

d)  kasusaajad või kasusaajate liik; d)  kasusaajad või kasusaajate liik; ja 

e)  usaldusfondi üle kontrolli omav 

muu füüsiline isik“; 

e)  usaldusfondi üle kontrolli omav 

muu füüsiline isik.“; 
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Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt b 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 3 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„3 a.  Lõikes 1 osutatud teavet hoitakse 

selle liikmesriigi loodud keskregistris, kus 

usaldusfondi hallatakse.“; 

„3 a.  Lõikes 1 osutatud teavet hoitakse 

selle liikmesriigi loodud keskregistris, kus 

usaldusfond on loodud, kus seda 
hallatakse või kus see tegutseb. 

Liikmesriigid teevad komisjonile teatavaks 

riikliku keskregistri iseärasused.“; 

Selgitus 

 Hõlmata tuleks kõiki usaldusfondidega sarnaseid praeguseid ja tulevasi õiguslikke üksusi. 

Liikmesriigid peaksid nõudma kõikide selliste usaldusfondide registreerimist, mis tegutsevad 

nende õiguse alusel või mida haldab ELi elanik, isegi kui kõik teised usaldusfondi osalised ja 

varad ei asu ELis. Nii on liikmesriikidel võimalik tagada, et nende seadused ega elanikud ei 

hõlbusta rahapesu ega maksudest kõrvalehoidumist mujal maailmas, mis on eriti tähtis 

arengumaade jaoks. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 4 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„4 a.  Käesoleva artikli lõikes 3a osutatud 

registris hoitav teave, mis käsitleb mis 

tahes muid usaldusfonde peale direktiivi 

(EÜ) 2009/101 artikli 7b punktis b 

osutatute, on juurdepääsetav kõigile 

isikutele ja organisatsioonidele, kes 

suudavad tõendada õigustatud huvi. 

„4 a. Käesoleva artikli lõikes 3 a 

osutatud registris hoitav teave on 

avalikkusele juurdepääsetav avatud 

andmetena. 

Kõigile õigustatud huvi tõendada 

suutvatele isikutele ja organisatsioonidele 
juurdepääsetav teave sisaldab artikli 3 lõike 

6 punkti b kohase tegelikult kasusaava 

omaniku nime, sünnikuud ja -aastat, 

kodakondsust ja elukohariiki. 

Avalikkusele juurdepääsetav teave sisaldab 

artikli 3 lõike 6 punkti b kohase tegelikult 

kasu saava omaniku nime, 

sünnikuupäeva, kodakondsust ja 

elukohariiki ning omandiosaluse laadi ja 

ulatust. 



 

AD\1110698ET.docx 15/21 PE594.116v02-00 

 ET 

 Liikmesriigid tagavad, et erandjuhtudel ja 

siseriiklikus õiguses sätestatud 

eritingimustel on asutajal ja/või 

usaldusisikul võimalik kaitset vajavate 

kasusaajate kaitsmise eesmärgil taotleda 

riiklikelt ametiasutustelt, et kõnealust 

teavet vastava usaldusfondi või õigusliku 

üksuse kohta ei tehtaks avalikult 

kättesaadavaks. Kui riiklik ametiasutus 

taotluse rahuldab, lisatakse avalikku 

registrisse teade, et usaldusfondi või 

õigusliku üksuse kohta olemasolev teave 

on mittetäielik. Selliseid otsuseid on alati 

võimalik vaidlustada. 

Selgitus 

 Andmeid on äärmiselt oluline pakkuda avatud formaadis, et vältida usaldusfondide tegelikult 

kasu saavate omanike varjamist: see võimaldab koguda ja analüüsida suurt hulka andmeid, et 

leida paremini üles anomaaliad, mustrid, vead, hoiatusmärgid jne, ning kõrvutada tegelikult 

kasu saavaid omanikke käsitlevaid andmeid ka muudest asjakohastest andmeallikatest saadava 

teabega, mis on oluline korruptsiooni tuvastamiseks kogu väärtusahela ulatuses, nt lepingutes 

ja hankemenetlustes. 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 4 b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4 b.  Kohustatud isikud hangivad lõike 

3a kohaselt tegelikult kasusaava omaniku 

teabe registreerimise kohustusega 

usaldusfondi või muu õigusliku üksusega 

uue kliendisuhte loomisel vajaduse korral 

alati registreerimistõendi.“; 

4 b.  Kohustatud isikud hangivad lõike 3 

a kohaselt tegelikult kasu saava omaniku 

teabe registreerimise kohustusega 

usaldusfondi või muu õigusliku üksusega 

uue kliendisuhte loomisel vajaduse korral 

alati registreerimistõendi ning annavad 

teada, kui nad leiavad, et keskregistris 

sisalduv teave tegelikult kasu saava 

omaniku kohta on mis tahes viisil 

vastuolus kliendi suhtes rakendatavate 

hoolsusmeetmete käigus kogutud teabega 

tegelikult kasu saava omaniku kohta.“; 

Selgitus 

Kohustatud isikutele esitatav nõue anda teada vastuoludest nende endi kliendi suhtes 
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rakendatavate hoolsusmeetmete registri ja tegelikult kasu saavate omanike avalike registrite 

vahel toetaks tegelikult kasu saavate omanike avalike registrite andmeid. Samuti tuleks 

rõhutada, et kohustatud isikud ei tohi tugineda tegelikult kasu saavate omanike registritesse 

kantud andmetele, vaid peavad endiselt läbi viima oma sõltumatuid kliendi suhtes 

rakendatavaid hoolsusmeetmeid, et saada teada, kes nende kliendid on. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt d a (uus) 

Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 5 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 d a) lõige 5 asendatakse järgmisega: 

5.  Liikmesriigid näevad ette, et 

lõikes 4 osutatud keskregistris hoitav teave 

on piisav, täpne ja ajakohastatud. 

„5.  Liikmesriigid näevad ette, et 

lõikes 4 osutatud keskregistris hoitav teave 

on piisav, täpne ja ajakohastatud. 

Liikmesriigid nõuavad, et kohustatud 

isikud annavad teada puuduvast või 

ebatäpsetest teabest.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&qid=1479377482666&from=ET) 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt e 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 7 a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riiklikus õiguses sätestatud erandlikel 

asjaoludel, kui lõigetes 4 ja 4a osutatud 

juurdepääsu tulemusel tekiks tegelikult 

kasusaava omaniku suhtes kelmuse, 

inimröövi, väljapressimise, vägivalla või 

ähvardamise oht või kui tegelikult 

kasusaav omanik on alaealine või muul 

viisil teovõimetu, võivad liikmesriigid 

üksikjuhtumipõhiselt erandkorras 

kehtestada tegelikult kasusaavat omanikku 

käsitlevale täielikule või osalisele teabele 

sellise juurdepääsu andmisel erandi. 

Riiklikus õiguses sätestatud erandlikel 

asjaoludel, kui lõigetes 4 ja 4a osutatud 

juurdepääsu tulemusel tekiks tegelikult 

kasu saava omaniku suhtes inimröövi, 

väljapressimise, vägivalla või ähvardamise 

oht, eriti juhul, kui tegelikult kasu saav 

omanik on alaealine või muul viisil 

teovõimetu, võivad liikmesriigid 

üksikjuhtumipõhiselt erandkorras 

kehtestada tegelikult kasusaavat omanikku 

käsitlevale täielikule või osalisele teabele 

sellise juurdepääsu andmisel erandi. 

Erandid ei ole ühelgi juhul tähtajatud ja 
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neid hinnatakse uuesti korrapäraste 

ajavahemike tagant. 

Selgitus 

Vt artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c. 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – punkt 10 – alapunkt h 

 Direktiiv (EL) 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„10. Käesoleva artikli kohaldamisel 

loetakse usaldusfondi haldamise kohaks 

usaldusisikute järgsed liikmesriigid.“; 

„10. Käesoleva artikli kohaldamisel 

loetakse, et usaldusfond on loodud, seda 

hallatakse või see tegutseb liikmesriigis, 

kui: 

 a)  usaldusfond on loodud või 

tegutseb vastavalt liikmesriigi õigusele või 

selle kõrgeim apellatsioonikohus asub 

liikmesriigi jurisdiktsioonis; või 

 b)  usaldusfond on seotud selle 

liikmesriigiga järgmise kaudu: 

 i)  usaldusfondi üks või mitu artikli 3 

punkti 6 alapunktis b määratletud 

tegelikult kasu saavat omanikku on selle 

liikmesriigi elanikud; 

 ii)  usaldusfond omab selles 

liikmesriigis kinnisvara; 

 iii)  usaldusfond on aktsiate või 

hääleõiguste või omandiõiguse omanik 

selles liikmesriigis asutatud juriidilises 

isikus; või 

 iv)  usaldusfondil on panga- või 

maksekonto selles liikmesriigis tegutsevas 

krediidiasutuses.“; 

Selgitus 

Usaldusfond tuleks registreerida kõikides liikmesriikides, millega ta on seotud.  

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 2 – punkt 1 a (uus) 

Direktiiv 2009/101/EÜ 

Artikkel 7 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a) artiklisse 7 lisatakse järgmine 

punkt: 

 „b a)  kui ei ole avalikustatud artiklis 7b 

nõutud teavet tegelikult kasu saava 

omaniku kohta.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1) 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 1 b (uus) 

Direktiiv 2009/101/EÜ 

Artikkel 7 – lõik1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b) Artiklisse 7 lisatakse teine lõik: 

 „Kohustuste kohaldamisel juriidiliste 

isikute suhtes tagavad liikmesriigid, et 

karistusi võib kohaldada isikute suhtes, 

kes siseriikliku õiguse kohaselt vastutavad 

rikkumise eest, sh juhtorganis.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0101&rid=1) 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 

Direktiiv 2009/101/EÜ 

Artikkel 7 b – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Teave sisaldab tegelikult kasusaava 

omaniku nime, sünnikuud ja -aastat, 

kodakondsust, elukohariiki ning kasu 

saamisega seotud huvi laadi ja ulatust. 

Teave sisaldab tegelikult kasusaava 

omaniku, sünnikuupäeva, kodakondsust, 

elukohariiki, kontaktandmeid 

(koduaadressi avalikustamata) ning kasu 

saamisega seotud huvi laadi ja ulatust. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 

Direktiiv 2009/101/EÜ 

Artikkel 7 b – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 

artikli lõikes 1 osutatud teave tegelikult 

kasusaava omaniku kohta tehakse ka 

avalikult kättesaadavaks artikli 4a lõikes 2 

osutatud registrite sidestamise süsteemi 

kaudu. 

3. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 

artikli lõikes 1 osutatud teave tegelikult 

kasusaava omaniku kohta tehakse ka 

avalikult kättesaadavaks artikli 4a lõikes 2 

osutatud registrite sidestamise süsteemi 

kaudu kooskõlas andmekaitse 

eeskirjadega ja avatud andmete 

standarditega ning selle suhtes 

kohaldatakse veebipõhist registreerimist.  

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 

Direktiiv 2009/101/EÜ 

Artikkel 7 b – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Riiklikus õiguses sätestatud 

erandlikel asjaoludel, kui lõikes 1 

sätestatud juurdepääsu tulemusel tekiks 

tegelikult kasusaava omaniku suhtes 

kelmuse, inimröövi, väljapressimise, 

vägivalla või ähvardamise oht või kui 

tegelikult kasusaav omanik on alaealine või 

muul viisil teovõimetu, võivad 

liikmesriigid üksikjuhtumipõhiselt 

erandkorras kehtestada tegelikult 

kasusaavat omanikku käsitleva täieliku või 

osalise teabe kohustusliku avalikustamise 

erandi. 

4. Riiklikus õiguses sätestatud 

erandlikel asjaoludel, kui lõikes 1 

sätestatud juurdepääsu tulemusel tekiks 

tegelikult kasusaava omaniku suhtes 

inimröövi, väljapressimise, vägivalla või 

ähvardamise oht või kui tegelikult 

kasusaav omanik on alaealine või muul 

viisil teovõimetu, võivad liikmesriigid 

üksikjuhtumipõhiselt erandkorras 

kehtestada tegelikult kasusaavat omanikku 

käsitleva täieliku või osalise teabe 

kohustusliku avalikustamise erandi. 

Erandid ei ole ühelgi juhul tähtajatud ja 

neid hinnatakse kuritarvituse vältimiseks 

uuesti korrapäraste ajavahemike tagant. 

Erandi kehtestamisel märgitakse see 

selgelt registrisse, mis on kättesaadav 

direktiivi (EL) 2015/849 artikli 30 lõike 5 
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punktides b ja c osutatud üksustele. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 

Direktiiv 2009/101/EÜ 

Artikkel 7 b – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Liikmesriigid nõuavad, et pädevad 

asutused teostaksid tulemuslikku 

järelevalvet ja võtaksid käesoleva artikli 

nõuete täitmise tagamiseks vajalikke 

meetmeid. Liikmesriigid tagavad, et 

pädevatel asutustel on piisavad volitused, 

sealhulgas õigus nõuda igasugust teavet, 

mis on oluline kohustuste täitmise 

jälgimiseks ja kontrolli teostamiseks, ning 

piisavad rahalised ja tehnilised vahendid 

ning personal oma ülesannete täitmiseks. 

Liikmesriigid tagavad, et kõnealuste 

asutuste töötajad järgivad kõrgeid 

kutsealaseid nõudeid, sealhulgas 

konfidentsiaalsus- ja 

andmekaitsenõudeid, ning on 

usaldusväärsed ja asjakohaste 

oskustega.“ 
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