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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Arengukomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Rahapesu ning terrorismi ja 

organiseeritud kuritegevuse rahastamine 

rahapesu abil on Euroopa Liidus jätkuvalt 

probleem, mis kahjustab finantssektori 

ühtsust, stabiilsust ja mainet ning ohustab 

liidu sisejulgeolekut ja siseturgu. Nende 

probleemidega tegelemiseks ning direktiivi 

2015/849/EL1 kohaldamise edendamiseks 

on käesoleva direktiivi eesmärk tõkestada 

rahapesu kriminaalõiguse vahenditega, mis 

võimaldab paremat koostööd pädevate 

asutuste vahel. 

(1) Rahapesu ning terrorismi ja 

organiseeritud kuritegevuse rahastamine 

rahapesu abil on Euroopa Liidus jätkuvalt 

märkimisväärne probleem, mis kahjustab 

finantssektori ühtsust, stabiilsust ja mainet 

ning ohustab liidu sisejulgeolekut ja 

siseturgu. Selle pakilise probleemiga 

tegelemiseks ning direktiivi 2015/849/EL1 

kohaldamise edendamiseks on käesoleva 

direktiivi eesmärk tõkestada rahapesu 

kriminaalõiguse vahenditega, mis 

võimaldab paremat piiriülest koostööd 

pädevate asutuste vahel. 

_________________ _________________ 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 

2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis 

käsitleb finantssüsteemi rahapesu või 

terrorismi rahastamise eesmärgil 

kasutamise tõkestamist ning millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja 

tunnistatakse kehtetuks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 

2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73). 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 

2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis 

käsitleb finantssüsteemi rahapesu või 

terrorismi rahastamise eesmärgil 

kasutamise tõkestamist ning millega 

muudetakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja 

tunnistatakse kehtetuks Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 

2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73). 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Liidu tegevuses tuleks jätkuvalt (3) Liidu tegevuses tuleks jätkuvalt 
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arvestada eelkõige rahapesuvastase 

töökonna (FATF) soovitustega ja teiste 

rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases 

võitluses osalevate rahvusvaheliste 

organite meetmetega. Liidu asjaomased 

õigusaktid tuleks võimaluse korral veelgi 

paremini vastavusse viia rahapesuvastase 

töökonna poolt 2012. aastal vastu võetud 

rahvusvaheliste standarditega rahapesu 

ning terrorismi rahastamise ja tuumarelva 

leviku tõkestamise kohta (edaspidi „FATFi 

läbivaadatud soovitused“). Olles alla 

kirjutanud Euroopa Nõukogu 

konventsioonile rahapesu ning 

kriminaaltulu avastamise, arestimise ja 

konfiskeerimise ning terrorismi 

rahastamise kohta (CETS nr 198), peaks 

liit selle konventsiooni nõuded oma 

õiguskorda üle võtma. 

arvestada eelkõige rahapesuvastase 

töökonna (FATF) soovitustega ja teiste 

rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases 

võitluses osalevate rahvusvaheliste 

organite meetmetega. Liidu asjaomased 

õigusaktid tuleks veelgi paremini 

vastavusse viia rahapesuvastase töökonna 

poolt 2012. aasta veebruaris vastu võetud 

rahvusvaheliste standarditega rahapesu 

ning terrorismi rahastamise ja 

massihävitusrelvade leviku tõkestamise 

kohta (edaspidi „FATFi läbivaadatud 

soovitused“). Olles alla kirjutanud Euroopa 

Nõukogu konventsioonile rahapesu ning 

kriminaaltulu avastamise, arestimise ja 

konfiskeerimise ning terrorismi 

rahastamise kohta (CETS nr 198), peaks 

liit selle konventsiooni nõuded viivitamata 

oma õiguskorda üle võtma. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Humanitaarabi on hädavajalik 

ning selle eesmärk on pakkuda puudust 

kannatavatele inimestele ülemaailmsel 

tasandil abi ja toetust. Meetmed, mille 

eesmärk on võidelda rahapesu, terrorismi 

rahastamise ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastu, ei tohiks 

takistada isikutel ega organisatsioonidel 

anda puudust kannatavatele inimestele 

humanitaarabi. 

 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Selleks et rahapesu vastane 

tegevus saaks olla tõhus vahend võitluses 

(9) Selleks et rahapesuvastane tegevus 

saaks olla tõhus vahend võitluses 
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organiseeritud kuritegevusega, ei tohiks 

nõuda selle kuriteo üksikasjade 

kindlakstegemist, mille tulemusel vara 

saadi, ega selle kuriteoga seotud eelnevat 

või samaaegset süüdimõistmist. Rahapesu 

eest vastutusele võtmist ei tohiks takistada 

ka pelk asjaolu, et eelkuritegu pandi toime 

teises liikmesriigis või kolmandas riigis, 

kui see on kuritegu ka selles liikmesriigis 

või kolmandas riigis. Liikmesriigid võivad 

kehtestada eeltingimuse, et kui 

eelkuritegu oleks toime pandud nende 

jurisdiktsioonis, oleks tegemist olnud 

kuriteoga. 

organiseeritud kuritegevusega, ei tohiks 

nõuda selle kuriteo üksikasjade 

kindlakstegemist, mille tulemusel vara 

saadi, ega selle kuriteoga seotud eelnevat 

või samaaegset süüdimõistmist. Rahapesu 

eest vastutusele võtmist ei tohiks takistada 

ka pelk asjaolu, et eelkuritegu pandi toime 

teises liikmesriigis või kolmandas riigis, 

kui see on kuritegu ka selles liikmesriigis 

või kolmandas riigis vastavalt käesolevas 

direktiivis sätestatud tingimustele. 

 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (10 a) On oluline, et äriühingute, 

usaldusfondide ja muude mehhanismide 

tegelikke tulusaajaid käsitlev teave tehtaks 

üldsusele kättesaadavaks avatud andmete 

vormingus, et takistada anonüümsete 

varifirmade ja võrreldavate juriidiliste 

isikute kasutamist rahapesuks terrorismi 

rahastamise eesmärgil. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) Rahapesu, korruptsioon, 

ebaseaduslikud rahavood ning maksudest 

kõrvalehoidumine ja maksustamise 

vältimine takistavad jätkuvalt kestlikku 

arengut, mõjutavad ebaproportsionaalselt 

arenguriike ning kujutavad endast tõsist 

ohtu nende tulevikule. Liidul, 

liikmesriikidel ja kolmandatel riikidel on 

jagatud vastutus niisuguse negatiivse ja 
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kahjuliku tegevuse vastu võitlemiseks 

võetavate meetmete koordineerimise 

parandamise eest ning selliste meetme 

kooskõlla viimise eest oma 

arengustrateegiate ja -poliitikaga. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 b) Rahasaadetised aitavad oluliselt 

kaasa perede ja kogukondade arengule 

ning neist on tegelikkuses saanud 

peamine arengu välisrahastamise allikas. 

Kuigi on teada, et maksudest 

kõrvalehoidumise vastu võitlemine on 

tähtis, ei tohiks sellealased meetmed 

takistada rahvusvaheliste rahaülekannete 

tegemist. Nende takistamisel võivad olla 

kahjulikud tagajärjed arenguriikides 

elavate inimeste inimõigustele. On ülimalt 

tähtis, et liit jõustaks terrorismivastaseid 

poliitikameetmeid nii, et rahasaadetised 

liiguksid õigeid kanaleid pidi, ning et ta 

tugevdaks ametlikku rahasaadetiste 

taristut, toetades sealhulgas juurdepääsu 

pangandusteenustele ning suunates 

rahavood mitteametlikust sektorist 

ametlikku sektorisse, aidates seeläbi kaasa 

terrorismi ennetamisele. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Rahapesukuriteod (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Iga liikmesriik tagab, et järgmised 

teod on karistatavad kuriteona, kui need on 

toime pandud tahtlikult: 

1. Iga liikmesriik tagab, et järgmised 

teod on karistatavad kuriteona: 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) vara muundamine või ülekandmine, 

kui on teada, et see vara on saadud 

kuritegelikust tegevusest või selles 

osalemisest, eesmärgiga varjata vara 

ebaseaduslikku päritolu või aidata kaasa 

kuritegelikus tegevuses osaleva isiku teole, 

et see isik saaks hoiduda oma tegude 

õiguslikest tagajärgedest; 

(a) vara muundamine või ülekandmine, 

kui on teada, et see vara on saadud 

kuritegelikust tegevusest või selles 

osalemisest, eesmärgiga varjata vara 

ebaseaduslikku päritolu või aidata kaasa 

kuritegelikus tegevuses osaleva isiku teole, 

isegi kui seda tehakse vaid selleks, et see 

isik saaks hoiduda oma tegude õiguslikest 

tagajärgedest; 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) vara omandamine, valdamine või 

kasutamine, kui selle saamisel on teada, et 

see vara on saadud kuritegelikust 

tegevusest või selles osalemisest. 

(c) vara omandamine, valdamine või 

kasutamine, kui vara saamisel ja selle 

kasutamisel majandus- või 

rahandustoimingutes on teada, et see vara 

on saadud kuritegelikust tegevusest või 

selles osalemisest. 

Selgitus 

La consapevolezza circa l'illecita provenienza del bene potrebbe intervenire solo in un 
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momento successive rispetto alla ricezione del bene. In tal caso, la condotta di chi impieghi in 

attività economica o finanziaria un bene di origine illecita, essendo consapevole - al momento 

del suo impiego - della illecita provenienza dello stesso, appare comunque sanzionabile. La 

formulazione proposta (che si ispira al dettato dell'art. 648 ter del Codice Penale italiano) 

esclude comunque la sanzionabilità del mero godimento del provento dell'illecito, qualora 

non si avesse consapevolezza della sua provenienza illecita al momento della sua ricezione. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) kas kuritegelik tegevus, millest 

vara saadi, pandi toime kolmanda riigi 

territooriumil, kui käesolevat artiklit 

rakendava või kohaldava liikmesriigi 

õiguse alusel kuuluks toimepandud 

tegevus, juhul kui see oleks toime pandud 

selle liikmesriigi territooriumil, ühte 

järgnevatest kuriteo kategooriatest: 

terrorism või selle rahastamine, 

organiseeritud kuritegevus, korruptsioon, 

inimkaubandus, seksuaalne 

ärakasutamine, orjastamine, ebaseaduslik 

jäätmevedu, looduslike liikidega 

kaubitsemine või maksualased süüteod. 

Selgitus 

Teatavate süütegude puhuks duaalse kriminaalvastutuse ettenägemine soosiks nende 

kurjategijate tegevust või rühmitusi, kes kasutavad ära teatavate kolmandate riikide 

õigusnormides esinevaid lünki, et seejärel investeerida oma tulu Euroopas. Nimetatud 

süüteod on niivõrd rasked ja tegude õigusvastane olemus niivõrd ilmne, et asjaolu, et tegu on 

toime pandud õigussüsteemis, milles seda ei määratleta kuriteona, ei võimalda tugineda 

seaduslikkuse põhimõttele (nullum crimen sine lege). 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kõik liikmesriigid tagavad, et 

artiklites 3 ja 4 osutatud süütegude eest 

1. Kõik liikmesriigid tagavad, et 

artiklites 3 ja 4 osutatud süütegude eest 
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karistatakse tõhusate, proportsionaalsete ja 

hoiatavate kriminaalkaristustega. 

karistatakse autonoomsete, tõhusate, 

proportsionaalsete ja hoiatavate 

kriminaalkaristustega ning seejuures 

austatakse igati põhiõigusi ja 

kriminaalõiguse üldpõhimõtteid, millega 

tagatakse kaitse ja süüdistatava õigused. 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kõik liikmesriigid tagavad, et 

artiklis 3 osutatud süütegude eest 

määratakse maksimaalselt neli aastat 

vangistust tõsiste juhtumite korral. 

2. Kõik liikmesriigid tagavad, et 

artiklis 3 osutatud süütegude eest 

määratakse maksimaalselt neli aastat 

vangistust. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kõik liikmesriigid võtavad 

meetmeid tagamaks, et artiklites 3 ja 4 

osutatud kuritegude eest vastutavaid 

füüsilisi isikuid, sealhulgas juhul, kui nad 

on tegutsenud juriidilise isiku varjus, 

karistatakse ka järgmiste lisakaristustega: 

 (a)  ajutine või alaline avaliku sektori 

asutustega lepingute sõlmimise keeld, v.a 

töölepingud; 

 (b)  ajutine ettevõtluskeeld. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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 2 b. Komisjon korraldab liikmesriikide 

kõnealuse valdkonna siseriiklikus õiguses 

nii miinimum- kui ka 

maksimumkaristusena ette nähtud 

karistusmäärade ühtlustamise ja 

koordineerimise, võttes nõuetekohaselt 

arvesse iga liikmesriigi õigussüsteemi 

eripära. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 c (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2 c.  Kõik liikmesriigid tagavad, et 

artiklis 3 osutatud süütegude eest 

määratakse mõne artiklis 6 osutatud 

raskendava asjaolu esinemise korral 

vähemalt kaks aastat vangistust. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (b a) rahapesu objektiks olev raha või 

vara on saanud terrorismist või 

relvakaubandusest või rahapesu eesmärk 

on rahastada terrorismi või 

relvakaubandust; 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (b b) rahapesu objektiks oleva vara või 

raha väärtus on vähemalt 500 000 eurot. 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Iga liikmesriik tagab, et artikli 6 lõike 1 

kohaselt vastutusele võetud juriidilise isiku 

suhtes kohaldatakse tõhusaid, 

proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi, 

mille hulka kuuluvad kriminaalõiguslikud 

ja muud trahvid ning võivad kuuluda muud 

karistused, näiteks: 

Iga liikmesriik tagab, et artikli 6 kohaselt 

vastutusele võetud juriidilise isiku suhtes 

kohaldatakse tõhusaid, proportsionaalseid 

ja hoiatavaid karistusi, mille hulka 

kuuluvad kriminaalõiguslikud ja muud 

trahvid ning võivad kuuluda muud 

karistused, ning seejuures austatakse igati 

põhiõigusi ja kriminaalõiguse 

üldpõhimõtteid, millega tagatakse kaitse 

ja süüdistatava õigused. Muud karistused 

võivad olla näiteks: 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (1 a) alaline avaliku sektori asutustega 

lepingute sõlmimise keeld; 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 8 a  

 Kuritegelikust tegevusest saadud vara ja 
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tulu arestimine 

 1. Iga liikmesriik tagab, et artiklis 2 

määratletud kuritegelikust tegevusest 

saadud kogu vara ja tulu arestitakse, kui 

kohus on kohtuasja asjaoludele, 

sealhulgas konkreetsetele faktidele ja 

kättesaadavatele tõenditele, nagu näiteks 

asjaolu, et vara väärtus ei ole 

proportsionaalne süüdimõistetu 

seadusliku sissetulekuga, tuginedes 

veendunud, et kõnealune vara on saadud 

kuriteo tulemusena mis tahes järgmisel 

juhul: 

 (a) käesolevas direktiivis määratletud 

rahapesu on tehtud kindlaks süüdimõistva 

kohtuotsusega, mis omab ühes 

liikmesriigis lõplikku jõudu (res judicata), 

või lõplikku jõudu mitte omava 

süüdimõistva kohtuotsuse tõttu on tegu 

aegunud või menetlus on lõpetatud seoses 

teo toimepanija surmaga; või 

 (b) kuritegu, millest tulu saadi 

(eelkuritegu), on tehtud kindlaks ühes 

liikmesriigis või ühes kolmandas riigis 

langetatud kohtuotsusega, või lõplikku 

jõudu mitte omava süüdimõistva 

kohtuotsuse tõttu on tegu aegunud või 

menetlus on lõpetatud seoses teo 

toimepanija surmaga. 

 2. Käeolevat artiklit kohaldatakse 

olenemata sellest, kas rahapesu või 

eelkuriteo pani toime füüsiline või 

juriidiline isik. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (b a) kuriteo toimepanija elab või viibib 

selle liikmesriigi territooriumil ning ei ole 

mõne muu liikmesriigi kodanik;  
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Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (b b) süütegu on toime pandud tema 

territooriumil asutatud juriidilise isiku 

kasuks; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b c (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (b c) rahapesu objektiks olev vara või 

rahapesust saadud tulu asuvad tema 

territooriumil või tema kohtualluvuses; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b d (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  (b d) süüteo toimepanija vahistati tema 

territooriumil. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 a 

 Rohkem kui ühe liikmesriigi kohtualluvus 

 1. Kohtutevahelise koostöö 
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hõlbustamiseks ja nende tegevuse 

koordineerimiseks tagavad liikmesriigid 

piiriülese koostöö ja teabevahetuse 

parandamise, sealhulgas Eurojusti kaudu.  

 2.  Kõik liikmesriigid võtavad vastu 

õigusnormid, millega tagatakse 

kohtualluvuse mis tahes positiivse või 

negatiivse konflikti tulemusliku ja kiire 

lahendamise võimaldamine. Kui süütegu 

kuulub rohkem kui ühe liikmesriigi 

kohtualluvusse ja selle eest saab samade 

faktiliste asjaolude alusel teo toimepanija 

vastutusele võtta rohkem kui ühes 

asjaomases liikmesriigis, teevad need 

liikmesriigid koostööd otsustamaks, 

kellele neist kohtualluvus kuulub, et 

võimaluse korral koondada menetlus 

sellesse liikmesriiki.  

 Esimeses lõigus osutatud liikmesriigid 

hõlmavad kõiki liikmesriike, kellele 

kuulub kohtualluvus või kes on 

kehtestanud oma pädevuse artikli 9 

kohaselt. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 9 b 

 Ebaseaduslikust tegevusest saadud raha 

ja varade tagastamine päritoluriigile 

 Liikmesriigid võtavad kõik meetmed, mis 

on vajalikud ebaseaduslikust tegevusest 

saadud või selle objektiks olevate rahaliste 

vahendite ja varade tagastamiseks 

kolmandale päritoluriigile. Need 

rahalised vahendid ja varad tagastatakse 

arenguriikidest päritoluriikidele 

tingimusel, et neid kasutatakse  

 (a) kõnealuste riikide elanike, 

eelkõige nende territooriumil elavate 

kõige haavatavamate isikute 
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 ET 

elamistingimuste parandamiseks; 

 (a) õigusriigi põhimõtte 

tugevdamiseks kõnealustes riikides 

eesmärgiga aidata kaasa rahapesu, 

terrorismi rahastamise ja muude 

kuritegude vastu võitlemisele.  

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et isikutel, üksustel 

või talitustel, kelle ülesanne on artiklites 3 

ja 4 osutatud kuritegude uurimine või 

nende eest vastutusele võtmine, on olemas 

tõhusad uurimisvahendid, näiteks 

organiseeritud kuritegevuse või muude 

raskete kuritegude puhul kasutatavad 

uurimisvahendid.  

Liikmesriigid tagavad, et isikutel, üksustel 

või talitustel, kelle ülesanne on artiklites 3 

ja 4 osutatud kuritegude uurimine või 

nende eest vastutusele võtmine, on olemas 

tõhusad uurimisvahendid, näiteks 

organiseeritud kuritegevuse või muude 

raskete kuritegude puhul kasutatavad 

uurimisvahendid; need hõlmavad piisavaid 

ressursse ja töötajaid ning sihipärast 

eriväljaõpet. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10 a 

 Liikmesriikidevaheline ning liidu ja 

kolmandate riikidega tehtav koostöö 

 1.  Kõik liikmesriigid võtavad 

tulemuslikke meetmeid, et suurendada 

liikmesriikidevahelist ning liiduga 

toimuvat koordineerimist, teabevahetust 

ja piiriülest koostööd, et ennetada 

õiguslikku arbitraaži, tõhustada dialoogi 

ja koostööd kolmandate riikidega, 

sealhulgas tulemusliku 

kommunikatsiooni arendamise kaudu, 
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ning võidelda rahapesu vastu. 

 2. Liikmesriigid loovad koostöö 

kolmandate riikidega, et eelkõige 

edendada häid tavasid, mille eesmärk on 

tugevdada nende finantssüsteeme. 

Liikmesriigid julgustavad tegema 

reforme, et rakendada tulemuslikke 

meetmeid ja mehhanisme eesmärgiga 

võidelda rahapesu vastu ja arendada 

tulemuslikku rahvusvahelist koostööd 

rahapesu valdkonnas, järgides lojaalse 

koostöö põhimõtet.  

 3. Komisjon kaalub viise, kuidas 

parandada rahvusvahelist koostööd ja 

toetada arenguriike tulemuslike meetmete 

abil, eelkõige tehnilise abi programmide 

loomise abil, et arenguriigid saaksid 

parandada oma haldus- ja õigussüsteeme 

eesmärgiga võidelda tulemuslikumalt 

rahapesu vastu. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [24 kuud pärast 

ülevõtmise kuupäeva]. Nad edastavad 

kõnealuste normide teksti viivitamata 

komisjonile. 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [12 kuud pärast 

vastuvõtmise kuupäeva]. Liikmesriigid 

edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab [24 kuud pärast käesoleva 

direktiivi rakendamise tähtaega] Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 

Komisjon esitab [12 kuud pärast käesoleva 

direktiivi rakendamise tähtaega] Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule aruande, milles 
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hinnatakse, millises ulatuses on 

liikmesriigid võtnud käesoleva direktiivi 

järgimiseks vajalikke meetmeid. 

hinnatakse, millises ulatuses on 

liikmesriigid võtnud käesoleva direktiivi 

järgimiseks vajalikke meetmeid. 
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