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MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Selleks, et suurendada julgeolekut 
liikmesriikides ja kogu liidus, tuleb
parendada rahapesu andmebüroode ning 
raskete kuriteoliikide tõkestamise, 
avastamise, uurimise või nende eest 
vastutusele võtmise eest vastutavate 
avaliku sektori asutuste juurdepääsu 
andmetele, toetada nende suutlikkust 
finantsuurimiste läbiviimisel ning 
tõhustada nendevahelist koostööd.

(2) Selleks, et suurendada julgeolekut 
ja finantskuritegude eest vastutusele 
võtmist liikmesriikides ja kogu liidus, tuleb 
parendada rahapesu andmebüroode ning 
raskete kuriteoliikide tõkestamise, 
avastamise, uurimise või nende eest 
vastutusele võtmise eest vastutavate 
avaliku sektori asutuste juurdepääsu 
andmetele, toetada nende suutlikkust 
finantsuurimiste läbiviimisel ning 
tõhustada nendevahelist koostööd.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Liikmesriigid on Euroopa Liidu 
lepingu artikli 4 lõike 3 kohaselt 
kohustatud tegema vastastikuses asutuses, 
lojaalselt ja kiiresti koostööd.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kui maksuhaldurid ja 
korruptsioonivastased ametid on 
siseriikliku õiguse alusel pädevad tegelema 
kuritegude tõkestamise, avastamise, 

(9) Kui maksuhaldurid ja 
korruptsioonivastased ametid on 
siseriikliku õiguse alusel pädevad tegelema 
kuritegude tõkestamise, avastamise, 
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uurimise või nende eest vastutusele 
võtmisega, tuleks ka neid käesoleva 
direktiivi kohaldamisel kaaluda asutustena, 
keda võib määrata pädevaks asutuseks. 
Käesolev direktiiv ei peaks hõlmama 
haldusjuurdlusi.

uurimise või nende eest vastutusele 
võtmisega, tuleks ka neid käesoleva 
direktiivi kohaldamisel kaaluda asutustena, 
keda võib määrata pädevaks asutuseks. 
Käesolev direktiiv ei peaks hõlmama 
haldusjuurdlusi, välja arvatud rahapesu 
andmebüroode juurdlused, mis on seotud 
rahapesu ja terrorismi rahastamise 
tõkestamise, avastamise ja tõhusa 
võitlusega selle vastu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Direktiiv (EL) 2015/849 on 
märkimisväärselt täiustanud liidu 
õigusraamistikku, mis reguleerib rahapesu 
andmebüroode tegevust ja koostööd. 
Rahapesu andmebüroode volitused 
hõlmavad juurdepääsu finantsteabele, 
haldusteabele ning õiguskaitsealasele 
teabele, mida nad vajavad rahapesu, sellega 
seotud eelkuritegude ja terrorismi 
rahastamise vastu võitlemiseks. 
Sellegipoolest ei ole liidu õiguses 
sätestatud kõiki konkreetseid vahendeid ja 
mehhanisme, mis rahapesu andmebüroode 
käsutuses olema peavad, et nad saaksid 
juurdepääsu vastavale teabele ning oma 
ülesandeid täita. Rahapesu andmebüroode 
loomise ja nende organisatsioonilise vormi 
valimise eest on täielikult vastutavad 
liikmesriigid, mistõttu on erinevate 
rahapesu andmebüroode juurdepääs 
regulatiivandmebaasidele erinev, millega 
kaasneb ebapiisav teabevahetus 
õiguskaitseasutuste või prokuratuuride ning 
rahapesu andmebüroode vahel.

(12) Direktiiv (EL) 2015/849 on 
märkimisväärselt täiustanud liidu 
õigusraamistikku, mis reguleerib rahapesu 
andmebüroode tegevust ja koostööd, mille 
õiguslik staatus varieerub liikmesriigiti
administratiivsest õiguskaitseni ning 
esineb ka segavorme. Rahapesu 
andmebüroode volitused hõlmavad 
juurdepääsu finantsteabele, haldusteabele 
ning õiguskaitsealasele teabele, mida nad 
vajavad rahapesu, sellega seotud 
eelkuritegude ja terrorismi rahastamise
tõkestamiseks, avastamiseks ja nende
vastu võitlemiseks. Sellegipoolest ei ole 
liidu õiguses sätestatud kõiki konkreetseid 
vahendeid ja mehhanisme, mis rahapesu 
andmebüroode käsutuses olema peavad, et 
nad saaksid juurdepääsu vastavale teabele 
ning oma ülesandeid täita. Rahapesu 
andmebüroode loomise ja nende 
organisatsioonilise vormi valimise eest on 
täielikult vastutavad liikmesriigid, mistõttu 
on erinevate rahapesu andmebüroode 
juurdepääs regulatiivandmebaasidele 
erinev, millega kaasneb ebapiisav 
teabevahetus õiguskaitseasutuste või 
prokuratuuride ning rahapesu 
andmebüroode vahel.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Samal ajal ei mõjuta käesoleva 
direktiivi sätted direktiivi (EL) 2015/849 
kohaste rahapesu andmebüroode tegevuse 
sõltumatust ega autonoomiat ja peaks 
olema selle direktiiviga kooskõlas, mis 
tähendab, et rahapesu andmebüroodel on 
jätkuvalt volitused ja suutlikkus täita oma 
ülesandeid vabalt, sealhulgas võime teha 
autonoomseid otsuseid, et konkreetset 
teavet analüüsida, taotleda ja jaotada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesoleva direktiiviga tuleks 
kehtestada ka selgelt määratletud 
õigusraamistik, mis võimaldaks rahapesu 
andmebüroodel taotleda määratud pädevate 
asutuste säilitatud asjassepuutuvaid 
andmeid, et nad saaksid tõhusalt rahapesu, 
sellega seotud eelkuritegusid ja terrorismi 
rahastamist tõkestada ning nende vastu 
võidelda.

(14) Käesoleva direktiiviga tuleks 
kehtestada ka selgelt määratletud 
õigusraamistik, mis võimaldaks rahapesu 
andmebüroodel taotleda määratud pädevate 
asutuste säilitatud asjassepuutuvaid 
andmeid, et nad saaksid tõhusalt rahapesu, 
sellega seotud eelkuritegusid ja terrorismi 
rahastamist tõkestada ja avastada ning 
nende vastu võidelda.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Nii rahapesu, sellega seotud 
eelkuritegude ja terrorismi rahastamise 
tõhusamaks tõkestamiseks ning nende 
vastu võitlemiseks kui ka rahapesu 
andmebüroode finantsteabe ja analüüside 

(16) Nii rahapesu, sellega seotud 
eelkuritegude ja terrorismi rahastamise 
tõhusamaks tõkestamiseks ning nende 
vastu võitlemiseks kui ka rahapesu 
andmebüroode finantsteabe ja analüüside 
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jagamisega seotud rolli tugevdamiseks 
peaksid rahapesu andmebürool olema 
volitused vahetada teavet või analüüse, mis 
on juba tema valduses, või mida on 
võimalik kohustatud isikutelt hankida teise 
rahapesu andmebüroo või vastavas 
liikmesriigis tegutseva pädeva asutuse 
taotluse alusel. Teabevahetus ei tohiks 
pärssida rahapesu andmebüroo aktiivset 
rolli oma analüüside jagamisel teiste 
rahapesu andmebüroodega, kui analüüs 
osutab rahapesu või terrorismi 
rahastamisega seotud faktilistele 
asjaoludele, tegevusele või vastavale 
kahtlusele, millest teised rahapesu 
andmebürood on otseselt huvitatud. 
Finantsanalüüsid hõlmavad 
tegevusanalüüse, mis keskenduvad 
üksikjuhtudele ja konkreetsetele 
eesmärkidele või asjakohasele valitud 
teabele, sõltuvalt avaldatud teabe liigist ja 
mahust ning teabe eeldatavast kasutamisest 
pärast levitamist, ning strateegilisi 
analüüse, mis käsitlevad rahapesu ja 
terrorismi rahastamise suundumusi ja 
tavasid. Käesolev direktiiv ei tohiks siiski 
mõjutada rahapesu andmebüroodele 
liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel 
antud organisatsioonilist staatust ja rolli.

jagamisega seotud rolli tugevdamiseks 
peaksid rahapesu andmebürool olema 
volitused vahetada teavet või analüüse, mis 
on juba tema valduses, või mida on 
võimalik kohustatud isikutelt hankida teise 
rahapesu andmebüroo või vastavas 
liikmesriigis tegutseva pädeva asutuse 
taotluse alusel. Teabevahetus ei tohiks 
pärssida rahapesu andmebüroo aktiivset 
rolli oma analüüside jagamisel teiste 
rahapesu andmebüroodega, kui analüüs 
osutab rahapesu või terrorismi 
rahastamisega seotud faktilistele 
asjaoludele, tegevusele või vastavale 
kahtlusele, millest teised rahapesu 
andmebürood on otseselt huvitatud. 
Finantsanalüüsid hõlmavad 
tegevusanalüüse, mis keskenduvad 
üksikjuhtudele ja konkreetsetele 
eesmärkidele või asjakohasele valitud 
teabele, sõltuvalt avaldatud teabe liigist ja 
mahust ning teabe eeldatavast kasutamisest 
pärast levitamist, ning strateegilisi 
analüüse, mis käsitlevad rahapesu ja 
terrorismi rahastamise suundumusi ja 
tavasid. Rahapesu andmebüroodele tuleks 
anda tagasisidet esitatud teabe ja 
analüüside kasutamise kohta. Käesolev 
direktiiv ei tohiks siiski mõjutada rahapesu 
andmebüroodele liikmesriikide siseriikliku 
õiguse alusel antud organisatsioonilist 
staatust ja rolli. Eelkõige ei peaks 
rahapesu andmebürood olema kohustatud 
täitma teabetaotlust, kui objektiivselt on 
alust eeldada, et sellise teabe esitamine 
võib negatiivselt mõjutada pooleliolevat 
uurimist või analüüsi, või erandjuhtudel, 
kui teabe avaldamine oleks selgelt 
ebaproportsionaalne mõne füüsilise või 
juriidilise isiku õiguspäraste huvidega või 
ei oleks teabetaotluse eesmärgi 
seisukohast asjakohane. Teise 
finantsuurimisüksuse või vastavas 
liikmesriigis tegutseva pädeva asutuse 
teabetaotluse täitmisest keeldumist tuleks 
nõuetekohaselt selgitada.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Selleks et suurendada usaldust ja 
koostööd rahapesu andmebüroode ja 
pädevate asutuste vahel ning parandada 
rahapesu ja raskete kuritegude vastase 
võitluse tõhusust, on oluline, et pädevad 
asutused annaksid rahapesu 
andmebüroodele tagasisidet esitatud 
finantsteabe kasutamise ja sellise teabega 
seotud uurimise või süüdistuse esitamise 
tulemuste kohta. Seepärast peaksid 
liikmesriigid nõudma, et pädevad 
asutused annavad rahapesu 
andmebüroole korrapäraselt tagasisidet, 
ning kehtestama asjakohased 
mehhanismid sellise teabevahetuse ja 
järelkontrolli võimaldamiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 b) Määratud pädevatele asutustele
tuleks anda volitused vahetada teavet või 
analüüse, mis on juba nende valduses või 
mida on võimalik saada pärast seda, kui 
rahapesu andmebüroole on esitatud 
taotlus teise liikmesriigi määratud 
pädevate asutuste poolt, lähtudes 
konkreetsest taotlusest ja käsitledes iga 
üksikjuhtumit eraldi, kui kõnealune teave 
või analüüs on vajalik rahapesu, sellega 
seotud eelkuritegude ja terrorismi 
rahastamise ennetamiseks ja nende vastu 
võitlemiseks.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Kiire, tõhusa ja järjepideva koostöö 
tagamiseks on vajalikud rahapesu 
andmebüroode vahelisele teabevahetusele 
kohalduvad ajapiirangud. Piiriüleste 
juhtumite ja juurdluste lahendamiseks 
vajalikku teavet tuleks jagada sama kiiresti 
ning sama prioriteetsusega kui sarnaste 
siseriiklike juhtumite puhul. Kehtestada 
tuleks tähtajad, mis tagavad teabe 
efektiivse jagamise mõistliku aja jooksul 
või vastavuse menetluslike piirangutega. 
Lühemad tähtajad tuleks kehtestada 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudele, kui 
teabetaotlused puudutavad liidu õiguses 
sätestatud teatavaid raskeid kuritegusid, 
näiteks terroriakte ja kuritegusid, mis on 
seotud terrorirühmituse või terrorismiga.

(17) Kiire, tõhusa ja järjepideva koostöö 
tagamiseks on vajalikud rahapesu 
andmebüroode vahelisele teabevahetusele 
kohalduvad ajapiirangud. Piiriüleste 
juhtumite ja juurdluste lahendamiseks 
vajalikku teavet tuleks jagada sama kiiresti 
ning sama prioriteetsusega kui sarnaste 
siseriiklike juhtumite puhul. Kehtestada 
tuleks tähtajad, et tagada teabe efektiivne 
jagamine mõistliku aja jooksul või 
menetluslike piirangute järgimine, samuti 
rahapesu andmebüroode vahel teabe 
vahetamise tavade ühtlustamine kogu 
liidus. Lühemad tähtajad tuleks kehtestada 
nõuetekohaselt põhjendatud juhtudele, kui 
teabetaotlused puudutavad liidu õiguses 
sätestatud teatavaid raskeid kuritegusid, 
näiteks terroriakte ja kuritegusid, mis on 
seotud terrorirühmituse või terrorismiga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Rahapesu andmebüroode 
vaheliseks teabevahetuseks tuleks kasutada 
turvalisi vahendeid, eelkõige rahapesu 
andmebüroode detsentraliseeritud
arvutivõrku FIU-net („FIU-net“), mida 
alates 1. jaanuarist 2016 haldab Europol, 
või selle järglast ning võrguga FIU-net 
seotud tehnilisi võimalusi.

(18) Rahapesu andmebüroode 
vaheliseks teabevahetuseks tuleks kasutada 
turvalist ja detsentraliseeritud rahapesu 
andmebüroode elektroonilise side
arvutivõrku FIU-net („FIU-net“), mida 
alates 1. jaanuarist 2016 haldab Europol, 
või selle järglast ning võrguga FIU-net 
seotud tehnilisi võimalusi.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Rahapesu andmebüroode (19) Rahapesu andmebüroode 
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analüüsitavate finantsandmete delikaatsust 
ja vajalikke andmekaitsemeetmeid 
arvestades tuleks käesolevas direktiivis 
sätestada konkreetselt, millist liiki andmeid 
ja millises ulatuses võib rahapesu 
andmebüroode vahel vahetada ning 
määratud pädevate asutustega jagada. 
Käesolev direktiiv ei tohiks kaasa tuua 
mingeid muudatusi seoses praegu 
kokkulepitud andmete kogumise 
meetoditega.

analüüsitavate finantsandmete delikaatsust 
ja vajalikke andmekaitsemeetmeid 
arvestades tuleks käesolevas direktiivis 
sätestada konkreetselt, millist liiki andmeid 
ja millises ulatuses võib rahapesu 
andmebüroode vahel vahetada ning 
määratud pädevate asutustega jagada. 
Liikmesriikidel peaks siiski olema 
võimalik otsustada laiendada selle 
finantsteabe ja nende pangakonto 
andmete ulatust, mida rahapesu 
andmebürood ja määratud pädevad 
asutused saavad vahetada. Liikmesriigid 
võivad ka hõlbustada pädevate asutuste 
juurdepääsu finantsteabele ning 
pangakonto andmetele selliste kuritegude 
tõkestamise, avastamise, uurimise ja 
nende eest vastutusele võtmise otstarbel, 
mis ei liigitu rasketeks kuritegudeks.
Käesolev direktiiv ei tohiks kaasa tuua 
mingeid muudatusi seoses praegu 
kokkulepitud andmete kogumise 
meetoditega ega tohiks teha erandeid 
liidus praegu kehtivatest 
andmekaitsealastest õigusaktidest.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Europol toetab liikmesriike 
rahvusvaheliste kuritegelike 
organisatsioonide rahapesuga seotud 
tegevuse piiriülesel uurimisel kooskõlas 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/79416 artiklis 4 
määratud eripädevuste ja ülesannetega. 
Määruse (EL) 2016/794 kohaselt toimivad 
Europoli riiklikud üksused Europoli ja 
kuritegude uurimiseks pädevate 
liikmesriikide asutuste vaheliste 
kontaktkeskustena. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et nende rahapesu andmebürood 
vastaksid Europoli riikliku üksuse 
vahendusel edastatud Europoli poolsetele 

(20) Europol toetab liikmesriike 
rahvusvaheliste kuritegelike 
organisatsioonide rahapesuga seotud 
tegevuse piiriülesel uurimisel kooskõlas 
talle Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/79416 artiklis 4 
määratud eripädevuste ja ülesannetega.
Sellega seoses on Europol kohustatud 
esitama liikmesriikidele kogu teabe neid 
puudutavatest kuritegudest ja nende 
kuritegude vahelistest seostest.
Määruse (EL) 2016/794 kohaselt toimivad 
Europoli riiklikud üksused Europoli ja 
kuritegude uurimiseks pädevate 
liikmesriikide asutuste vaheliste 



PE628.491v02-00 10/30 AD\1170295ET.docx

ET

finantsteabe ja finantsanalüüside saamise 
taotlustele, et Europol oleks varustatud 
oma ülesannete täitmiseks vajaliku 
teabega. Lisaks peaksid liikmesriigid 
tagama, et nende Europoli riiklik üksus 
vastaks Europoli taotlustele saada 
pangakontosid puudutavat teavet. Europoli 
taotlused peavad olema nõuetekohaselt 
põhjendatud. Päringuid tohib teha 
üksikjuhtumipõhiselt Europolile määratud 
kohustuste piires ja kui see on vajalik talle 
omistatud ülesannete täitmiseks.

kontaktkeskustena. Liikmesriigid peaksid 
tagama, et nende rahapesu andmebürood 
vastaksid Europoli riikliku üksuse 
vahendusel edastatud Europoli poolsetele 
finantsteabe ja finantsanalüüside saamise 
taotlustele kiiresti ja parimal võimalikul 
viisil, et Europol oleks varustatud oma 
ülesannete täitmiseks vajaliku teabega. 
Lisaks peaksid liikmesriigid tagama, et 
nende Europoli riiklik üksus vastaks 
Europoli taotlustele saada pangakontosid 
puudutavat teavet. Europoli taotlused 
peavad olema nõuetekohaselt põhjendatud. 
Päringuid tohib teha üksikjuhtumipõhiselt 
Europolile määratud kohustuste piires ja 
kui see on vajalik talle omistatud 
ülesannete täitmiseks.

__________________ __________________

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 
käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 
2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 
2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, 
lk 53).

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 
2016. aasta määrus (EL) 2016/794, mis 
käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Ametit (Europol) ning millega asendatakse 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 
2009/371/JSK, 2009/934/JSK, 
2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 
2009/968/JSK (ELT L 135, 24.5.2016, 
lk 53).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Piiriülese koostöö tõhustamiseks 
peaks Europol looma eraldi üksuse, et 
toetada ja koordineerida koostööd ja 
teabevahetust rahapesu andmebüroode 
vahel. Sellele üksusele tuleks anda 
volitused aidata rahapesu andmebüroosid 
piiriüleste juhtumite ühisel analüüsimisel, 
koostada oma analüüs ja koordineerida 
rahapesu andmebüroode tööd 
liikmesriikides piiriüleste juhtumite 
puhul, kui see on vajalik rahapesu, 
sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi 
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rahastamise ennetamiseks ja nende vastu 
võitlemiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Tõhususe ja andmete
kõrgetasemelise kaitse vahelise sobiva 
tasakaalu saavutamiseks tuleks 
liikmesriike kohustada tagama seda, et 
üksikisiku rassilist ja etnilist päritolu, 
poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ametiühingusse kuulumist, 
tervist ja seksuaalelu või seksuaalset 
sättumust käsitleva delikaatse finantsteabe 
töötlemine oleks lubatud vaid ulatuses, mis 
on konkreetse uurimise seisukohast rangelt 
vajalik ning asjakohane.

(22) Andmete kõrgetasemelise kaitse 
saavutamiseks tuleks liikmesriike 
kohustada tagama seda, et üksikisiku 
rassilist ja etnilist päritolu, poliitilisi 
vaateid, usulisi või filosoofilisi 
veendumusi, ametiühingusse kuulumist, 
tervist ja seksuaalelu või seksuaalset 
sättumust käsitleva delikaatse finantsteabe 
töötlemine oleks lubatud vaid ulatuses, mis 
on konkreetse uurimise seisukohast rangelt 
vajalik ning asjakohane ning kooskõlas 
direktiiviga (EL) 2016/680.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Pädevad asutused tohivad 
käesoleva direktiivi alusel saadud 
isikuandmeid töödelda vaid siis, kui see on 
raskete kuritegude tõkestamise, avastamise, 
uurimise või nende eest vastutusele 
võtmise otstarbel vajalik ja 
proportsionaalne.

(25) Pädevad asutused tohivad 
käesoleva direktiivi alusel saadud 
isikuandmeid töödelda vaid siis, kui see on 
raskete kuritegude tõkestamise, avastamise, 
uurimise või nende eest vastutusele 
võtmise otstarbel vajalik ja 
proportsionaalne ning kooskõlas 
direktiiviga (EL) 2016/680.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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(27 a) Selleks, et saada üle praegu 
riiklike rahapesu andmebüroode vahel 
esinevatest koostööalastest raskustest, 
tuleks luua Euroopa rahapesu 
andmebüroo, mis koordineeriks, abistaks 
ja toetaks liikmesriikide rahapesu 
andmebüroosid piiriüleste juhtumite 
korral. See sobiks eriti hästi ka 
integreeritud ELi finantsturu jaoks ning 
tõhusaks võitluseks rahapesu ja terrorismi 
rahastamise vastu siseturul. Kahtlasi 
tehinguid käsitlevate teadete vastuvõtmise, 
analüüsimise ja riiklikule pädevale 
asutusele edastamise eest vastutaks 
endiselt eelkõige liikmesriigi rahapesu 
andmebüroo. ELi rahapesu andmebüroo 
toetaks liikmesriikide rahapesu 
andmebüroosid peamiselt seoses 
teabevahetuse tagamiseks vajaliku 
tehnilise taristu säilitamise ja 
arendamisega, aitaks neid piiriüleste 
juhtumite ühisel ja strateegilisel 
analüüsimisel ning koordineeriks 
liikmesriikide rahapesu andmebüroode 
tegevust piiriüleste juhtumite korral.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Komisjon peaks käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta aru andma 
ülevõtmise kuupäevast kolme aasta 
möödumisel ning pärast seda iga kolme 
aasta järel. Institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe19 punktide 22 ja 23 
kohaselt peaks komisjon lisaks hindama 
käesolevat direktiivi spetsiaalse 
jälgimisprogrammi raames kogutud teabe 
alusel, et analüüsida direktiivi tegelikke 
tagajärgi ning mis tahes lisameetmete 
võtmise vajadust.

(28) Komisjon peaks käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta aru andma 
ülevõtmise kuupäevast kolme aasta 
möödumisel ning pärast seda iga kolme 
aasta järel. Aruanne sisaldab ka 
hinnangut vajaduse kohta tagada 
diagonaalne koostöö eri liikmesriikide 
rahapesu andmebüroode ja pädevate 
asutuste vahel ning rahapesu 
andmebüroodele liikmesriikide õiguse 
alusel antud organisatsioonilise staatuse 
ja rolli ühtlustamise vajaduse 
kohta. Institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppe19 punktide 22 ja 23 
kohaselt peaks komisjon lisaks hindama 
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käesolevat direktiivi spetsiaalse 
jälgimisprogrammi raames kogutud teabe 
alusel, et analüüsida direktiivi tegelikke 
tagajärgi ning mis tahes lisameetmete 
võtmise vajadust.

_________________ _________________

19 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. 
aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1–14).

19 Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel 13. 
aprillil 2016 sõlmitud 
institutsioonidevaheline parema 
õigusloome kokkulepe (ELT L 123, 
12.5.2016, lk 1–14).

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed, mis hõlbustavad pädevate 
asutuste juurdepääsu finantsteabele ning 
pangakontode andmetele raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 
otstarbel. Lisaks sätestatakse selles 
meetmed, mis hõlbustavad rahapesu 
andmebüroode juurdepääsu 
õiguskaitsealasele teabele ning tõhustavad 
rahapesu andmebüroode vahelist koostööd.

1. Käesolevas direktiivis sätestatakse 
meetmed, mis hõlbustavad pädevate 
asutuste juurdepääsu finantsteabele ning 
pangakontode andmetele ja selle teabe 
ning andmete kasutamist raskete 
kuritegude tõkestamise, avastamise, 
uurimise ja nende eest vastutusele võtmise 
otstarbel. Lisaks sätestatakse selles 
meetmed, mis hõlbustavad rahapesu 
andmebüroode juurdepääsu 
õiguskaitsealasele teabele ning tõhustavad 
rahapesu andmebüroode vahelist koostööd, 
kui selline teave on vajalik rahapesu, 
sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi 
rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks 
ning nende vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pädevate asutuste volitusi vahetada 
omavahel teavet või koguda liidu õiguse 

(b) olemasolevaid kanaleid teabe 
vahetamiseks pädevate asutuste vahel või
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või liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel 
teavet kohustatud isikutelt.

nende volitusi koguda liidu õiguse või 
liikmesriikide siseriikliku õiguse alusel 
teavet kohustatud isikutelt.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „pangakonto andmed“ –
alljärgnevad pangakontode keskregistrites 
sisalduvad andmed:

g) „pangakonto andmed“ –
alljärgnevad pangakontode keskregistrites 
sisalduvad andmed panga- ja 
maksekontode ning pangaseifide kohta:

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „finantsanalüüsid“ – rahapesu 
andmebüroode poolt 
direktiivi (EL) 2015/849 kohaselt oma 
ülesannete täitmise raames tehtavad 
tegevusanalüüsid ja strateegilised 
analüüsid;

(k) „finantsanalüüsid“ – rahapesu 
andmebüroode poolt 
direktiivi (EL) 2015/849 kohaselt oma 
ülesannete täitmise raames tehtavate 
tegevusanalüüside ja strateegiliste 
analüüside tulemused;

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l a) „pädev asutus“ – a) avaliku sektori 
asutus, kelle pädevuses on kuritegude 
tõkestamine, uurimine, avastamine või 
nende eest vastutusele võtmine või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramine, 
sealhulgas avalikku julgeolekut 
ähvardavate ohtude eest kaitsmine ja 
nende ennetamine, või b) mis tahes muu 
organ või üksus, kellele on liikmesriigi 
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õiguse kohaselt antud volitused teostada 
avalikku võimu ja kasutada avalikke 
volitusi kuritegude tõkestamiseks, 
uurimiseks, avastamiseks, kuritegude eest 
vastutusele võtmiseks või 
kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramiseks, sealhulgas avalikku 
julgeolekut ähvardavate ohtude eest 
kaitsmiseks ja nende ennetamiseks.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid määravad 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks pädevate asutuste seast pädevad 
asutused, kellele antakse õigus saada 
juurdepääs direktiivi (EL) 2015/849 
artikli 32a kohaselt loodud pangakontode 
riiklikule keskregistrile ja teha selles 
otsinguid. Nende hulka kuuluvad Europoli 
riiklikud üksused ja kriminaaltulu 
jälitamise talitused.

1. Kõik liikmesriigid määravad 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks pädevate asutuste seast pädevad 
asutused, kellele antakse õigus saada 
juurdepääs direktiivi (EL) 2015/849 
artikli 32a kohaselt loodud pangakontode 
riiklikule keskregistrile ja teha selles 
otsinguid. Nende hulka kuuluvad vähemalt 
Europoli riiklikud üksused ja kriminaaltulu 
jälitamise talitused.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik liikmesriigid määravad 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks pädevate asutuste seast pädevad 
asutused, kellele antakse volitused taotleda 
ja saada rahapesu andmebüroolt 
finantsteavet või finantsanalüüse. Nende 
hulka kuuluvad Europoli riiklikud üksused.

2. Kõik liikmesriigid määravad 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks pädevate asutuste seast pädevad 
asutused, kellele antakse volitused taotleda 
ja saada rahapesu andmebüroolt 
finantsteavet või finantsanalüüse. Nende 
hulka kuuluvad vähemalt Europoli 
riiklikud üksused.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõik liikmesriigid peavad 
teavitama komisjoni kooskõlas lõigetega 1 
ja 2 määratud asutustest hiljemalt [kuue 
kuu möödumisel ülevõtmise kuupäevast] 
ning nad on kohustatud komisjoni 
teavitama muudatustest nimetatud teabes. 
Komisjon avaldab mainitud teated ja nende 
muudatused Euroopa Liidu Teatajas.

3. Kõik liikmesriigid peavad 
teavitama komisjoni kooskõlas lõigetega 1 
ja 2 määratud asutustest hiljemalt [kuue 
kuu möödumisel ülevõtmise kuupäevast] 
ning nad on kohustatud komisjoni 
teavitama muudatustest nimetatud teabes. 
Komisjon avaldab mainitud teated ja nende 
muudatused Euroopa Liidu Teatajas ning 
edastab need ka otse liikmesriikide 
pädevatele asutustele.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid peavad tagama, et 
artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud 
pädevatele asutustele oleksid antud õigused 
saada kiire otsejuurdepääs pangakontode 
andmetele ning teha nendes otsinguid, kui 
see on vajalik neile määratud ülesannete 
täitmisel raske kuriteo tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks või selle eest 
vastutusele võtmiseks või rasket kuritegu 
puudutava kriminaaluurimise toetamiseks, 
muu hulgas vastava uurimisega seotud vara 
tuvastamiseks, selle päritolu 
kindlakstegemiseks ja arestimiseks.

1. Liikmesriigid peavad tagama, et 
artikli 3 lõike 1 kohaselt määratud 
pädevatele asutustele oleksid antud õigused 
saada kiire otsejuurdepääs pangakontode 
andmetele ning teha nendes otsinguid, kui 
see on vajalik neile määratud ülesannete 
täitmisel raske kuriteo tõkestamiseks, 
avastamiseks ja uurimiseks või selle eest 
vastutusele võtmiseks või rasket kuritegu 
puudutava kriminaaluurimise toetamiseks, 
muu hulgas vastava uurimisega seotud vara 
tuvastamiseks, selle päritolu 
kindlakstegemiseks ja arestimiseks. 
Juurdepääsu ja otsinguid loetakse 
otseseks ja kiireks ka siis, kui 
pangakontode keskregistreid haldavad 
riiklikud asutused edastavad pangakonto 
andmed pädevatele asutustele kiiresti ja 
automatiseeritud mehhanismi abil, 
tingimusel et taotletud andmeid või 
esitatavat teavet ei mõjuta vahendav 
asutus.
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Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et olemasolevaid ja V rahapesuvastase direktiivi 
nõuetele vastavaid andmebaase saaks kasutada käesoleva direktiivi nõuete täitmiseks.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused ei saa käesoleva 
direktiivi kohaselt juurdepääsu täiendavale 
teabele ega tohi teha otsinguid täiendavas 
teabes, mida liikmesriigid võivad pidada 
vajalikuks ning lisada pangakontode 
keskregistrisse kooskõlas 
direktiivi 2018/XX/EL artikli 32a 
lõikega 4.

2. Pädevad asutused ei saa käesoleva 
direktiivi alusel juurdepääsu täiendavale 
teabele ega tohi teha otsinguid täiendavas 
teabes, mida liikmesriigid võivad pidada 
vajalikuks ning lisada pangakontode 
keskregistrisse kooskõlas 
direktiivi 2018/XX/EL artikli 32a 
lõikega 4.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid tagavad, et määratud 
riiklike pädevate asutuste töötajad 
järgivad rangeid konfidentsiaalsuse ja 
andmekaitse kutsestandardeid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid peavad riiklikke 
menetluslikke kaitsemeetmeid kohaldades 
tagama, et nende riiklik rahapesu 
andmebüroo oleks kohustatud vastama 
artikli 3 lõikes 2 viidatud määratud 
pädevate asutuste poolsetele finantsteabe 

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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või finantsanalüüside taotlustele, kui vastav 
finantsteave või finantsanalüüs on 
üksikjuhtumipõhiselt vajalik raskete 
kuritegude tõkestamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui objektiivselt on alust eeldada, 
et sellise teabe esitamine mõjutaks 
pooleliolevat uurimist või analüüsi 
ilmselgelt negatiivselt, või erandjuhtudel, 
kui teabe avaldamine oleks ilmselgelt 
ebaproportsionaalne mõne füüsilise või 
juriidilise isiku õiguspäraste huvidega või 
ei oleks ilmselgelt teabetaotluse eesmärgi 
seisukohast asjakohane, ei ole rahapesu 
andmebüroo kohustatud teabenõuet 
täitma. Iga sellist keeldumist tuleb 
asjakohaselt selgitada, esitades 
keeldumise põhjused.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Liikmesriigid kohustavad artikli 3 
lõikes 2 osutatud pädevaid asutusi andma 
rahapesu andmebüroole tagasisidet 
käesoleva artikli kohaselt esitatud teabe 
kasutamise kohta ning selle teabe alusel 
läbi viidud uurimiste või inspekteerimiste 
tulemuste kohta. Liikmesriigid 
kehtestavad asjakohased mehhanismid, et 
võimaldada uurimise ja süüdistuse 
esitamisega seotud teabe ja järelmeetmete 
kiiret ja turvalist vahetamist rahapesu 
andmebüroode ja artikli 3 lõikes 2 
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osutatud pädevate asutuste vahel.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik liikmesriigid peavad riiklikke 
menetluslikke kaitsemeetmeid kohaldades 
tagama, et nende määratud riiklikud 
pädevad asutused oleksid kohustatud 
vastama riikliku rahapesu andmebüroo 
poolsetele õiguskaitsealase teabe 
taotlustele, kui vastav teave on 
üksikjuhtumipõhiselt vajalik rahapesu, 
sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi 
rahastamise tõkestamiseks ning nende 
vastu võitlemiseks.

Kõik liikmesriigid peavad riiklikke 
menetluslikke kaitsemeetmeid kohaldades 
tagama, et nende määratud riiklikud 
pädevad asutused oleksid kohustatud
õigeaegselt vastama riikliku rahapesu 
andmebüroo poolsetele õiguskaitsealase 
teabe taotlustele, kui vastav teave on 
üksikjuhtumipõhiselt vajalik rahapesu, 
sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi 
rahastamise tõkestamiseks, avastamiseks
ning nende vastu võitlemiseks.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid peavad tagama,
et nende rahapesu andmebüroo saaks 
vahetada finantsteavet või finantsanalüüse 
teiste liidus tegutsevate rahapesu 
andmebüroodega, kui vastav finantsteave 
või finantsanalüüs on vajalik rahapesu, 
sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi 
rahastamise tõkestamiseks ning nende 
vastu võitlemiseks.

1. Kõik liikmesriigid peavad tagama, 
et nende rahapesu andmebüroo saaks 
vahetada tasuta finantsteavet või 
finantsanalüüse teiste liidus tegutsevate 
rahapesu andmebüroodega, kui vastav 
finantsteave või finantsanalüüs on vajalik 
rahapesu, sellega seotud eelkuritegude ja 
terrorismi rahastamise tõkestamiseks, 
avastamiseks ning nende vastu 
võitlemiseks.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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1 a. Finantsuurimisüksus võib 
keelduda teabe vahetamisest ainult 
erandjuhtudel, kui teabevahetus ei ole 
ilmselgelt kooskõlas siseriikliku õiguse 
aluspõhimõtetega, kui see jääb selgelt 
käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja, 
võib kahjustada kriminaaluurimist või 
oleks selgelt ebaproportsionaalne füüsilise 
või juriidilise isiku õigustatud huvidega.
Need erandid täpsustatakse nii, et 
hoitakse ära analüüsimise eesmärgil 
toimuva teabevahetuse põhjendamatu 
piiramine. Keeldumist tuleb alati 
nõuetekohaselt põhjendada.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui rahapesu andmebüroo on 
lõike 1 kohaselt kohustatud finantsteavet 
või finantsanalüüse vahetama, peavad 
liikmesriigid tagama, et seda tehtaks 
võimalikult kiiresti ja igal juhul mitte 
hiljem kui taotluse laekumisest kolme 
päeva möödumisel. Nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel võib seda 
tähtaega pikendada maksimaalselt kümne 
päeva võrra.

2. Kui rahapesu andmebüroo on 
lõike 1 kohaselt kohustatud finantsteavet 
või finantsanalüüse vahetama, peavad 
liikmesriigid tagama, et seda tehtaks 
võimalikult kiiresti ja igal juhul mitte 
hiljem kui taotluse laekumisest kolme 
päeva möödumisel. Nõuetekohaselt 
põhjendatud erandjuhtudel võib seda 
tähtaega pikendada maksimaalselt kümne 
päeva võrra. Samu tähtaegu kohaldatakse 
artikli 9 lõikes 1 a osutatud keeldumise 
korral nõuetekohase põhjenduse saatmise 
kohta.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid peavad tagama, et 
käesoleva artikli kohaselt esitatava taotluse 
ja selle vastuse edastamiseks kasutatakse 
eriotstarbelist turvalist elektroonilist 

4. Liikmesriigid peavad tagama, et 
käesoleva artikli kohaselt esitatava taotluse 
ja selle vastuse edastamiseks kasutatakse 
eriotstarbelist turvalist elektroonilist 
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sidevõrku FIU-net või selle järglast. 
Mainitud võrk tagab turvalise 
sideühenduse ja genereerib sellise kirjaliku 
kirje, mis võimaldab autentsust kindlaks 
teha. Võrgu FIU-net tehnilise tõrke korral 
tuleb finantsteabe või finantsanalüüside 
edastamiseks kasutada teisi asjakohaseid 
vahendeid, mis tagavad kõrgetasemelise 
andmete turvalisuse.

sidevõrku FIU-net või selle järglast. 
Mainitud võrk tagab turvalise 
sideühenduse ja genereerib sellise kirjaliku 
kirje, mis võimaldab autentsust kindlaks 
teha. Võrgu FIU-net tehnilise tõrke korral 
tuleb finantsteabe või finantsanalüüside 
edastamiseks kasutada teisi asjakohaseid 
vahendeid, mis tagavad samaväärse 
kõrgetasemelise andmete turvalisuse ja 
genereerivad sellise kirje, mis võimaldab 
autentsust kindlaks teha.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a

Teabevahetus eri liikmesriikide pädevate 
asutuste vahel

1. Iga liikmesriik tagab riiklikke 
menetluslikke kaitsemeetmeid kohaldades, 
et tema artikli 3 lõike 1 kohased määratud 
riiklikud pädevad asutused oleksid 
võimelised vahetama teavet, mis on 
saadud pangakontode riiklikest 
keskregistritest, mille liikmesriigid on 
loonud kooskõlas direktiivi (EL) 2015/849 
artikliga 32a, taotluse alusel ja 
üksikjuhtumipõhiselt, kui need 
pangakontode andmed on vajalikud 
rahapesu, sellega seotud eelkuritegude ja 
terrorismi rahastamise tõkestamiseks ning 
nende vastu võitlemiseks.

2. Iga liikmesriik tagab riiklikke 
menetluslikke kaitsemeetmeid kohaldades, 
et tema artikli 3 lõike 2 kohased määratud 
riiklikud pädevad asutused oleksid
võimelised vahetama finantsteavet või 
finantsanalüüse, mida taotleb selle 
liikmesriigi rahapesu andmebüroo teise 
liikmesriigi määratud pädevalt asutuselt, 
taotluse alusel ja üksikjuhtumipõhiselt, 
kui see finantsteave või finantsanalüüs on 
vajalik rahapesu, sellega seotud 
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eelkuritegude ja terrorismi rahastamise 
tõkestamiseks ning nende vastu 
võitlemiseks.

3. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
artikli kohaselt esitatava taotluse ja selle 
vastuse edastamiseks kasutatakse 
eriotstarbelist turvalist elektroonilist 
sidevõrku, mis tagab andmete turvalisuse 
kõrge taseme. Mainitud võrk tagab 
turvalise sideühenduse ja genereerib 
sellise kirje, mis võimaldab autentsust 
kindlaks teha.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kõik liikmesriigid peavad tagama, 
et nende Europoli riiklik üksus vastaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/794 alusel loodud 
Õiguskaitsekoostöö Ameti („Europoli“) 
poolsetele pangakontode andmeid 
puudutavatele nõuetekohaselt põhjendatud 
taotlustele, mis esitatakse 
üksikjuhtumipõhiselt talle määratud 
kohustuste piires ja kui see on vajalik talle 
omistatud ülesannete täitmiseks.

1. Kõik liikmesriigid peavad tagama, 
et nende Europoli riiklik üksus vastaks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) 2016/794 alusel loodud 
Õiguskaitsekoostöö Ameti („Europoli“) 
poolsetele pangakontode andmeid 
puudutavatele nõuetekohaselt põhjendatud 
taotlustele, mis esitatakse 
üksikjuhtumipõhiselt talle määratud 
uurimisvolituste piires ja kui see on vajalik 
talle omistatud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik liikmesriigid peavad tagama, 
et nende rahapesu andmebüroo vastaks 
Europoli poolsetele finantsteavet ja 
finantsanalüüse puudutavatele 
nõuetekohaselt põhjendatud taotlustele, 
mis esitatakse Europoli riikliku üksuse 
vahendusel talle määratud kohustuste
piires ja kui see on vajalik talle omistatud 

2. Kõik liikmesriigid peavad tagama, 
et nende rahapesu andmebüroo vastaks 
Europoli poolsetele finantsteavet ja 
finantsanalüüse puudutavatele 
nõuetekohaselt põhjendatud taotlustele, 
mis esitatakse Europoli riikliku üksuse 
vahendusel talle määratud uurimisvolituste
piires ja kui see on vajalik talle omistatud 
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ülesannete täitmiseks. ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui objektiivselt on alust eeldada, 
et sellise teabe esitamine võib negatiivselt 
mõjutada pooleliolevat uurimist või 
analüüsi, või erandjuhtudel, kui teabe 
avaldamine oleks ilmselgelt 
ebaproportsionaalne mõne füüsilise või 
juriidilise isiku õiguspäraste huvidega või 
ei oleks teabetaotluse eesmärgi 
seisukohast asjakohane, ei ole rahapesu 
andmebüroo kohustatud teabenõuet 
täitma. Keeldumist tuleb alati 
nõuetekohaselt põhjendada.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Europol annab rahapesu 
andmebüroole tagasisidet käesoleva 
artikli kohaselt esitatud finantsteabe või -
analüüsi kasutamise ning selle teabe või 
analüüsi alusel tehtud uurimiste või 
kontrollide tulemuste kohta.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a

Europoli analüüsi-, tugi- ja 
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koordineerimisüksus

1. Europol loob eraldi üksuse, et 
toetada ja koordineerida koostööd ja 
teabevahetust rahapesu andmebüroode 
vahel.

2. lõikes 1 osutatud üksus peab 
suutma aidata rahapesu andmebürood 
piiriüleste juhtumite ühisel analüüsimisel, 
koostada oma analüüsi ja koordineerida 
rahapesu andmebüroode tööd 
liikmesriikides piiriüleste juhtumite 
puhul, kui see on vajalik rahapesu, 
sellega seotud eelkuritegude ja terrorismi 
rahastamise ennetamiseks ja nende vastu 
võitlemiseks.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Artikli 10 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
pangakontode andmete, finantsteabe ning 
finantsanalüüsidega seotud isikuandmeid 
tohivad Europolis töödelda vaid need 
töötajad, kes on selleks spetsiaalselt 
määratud ja volitatud vastavaid ülesandeid 
täitma.

1. Artikli 10 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
pangakontode andmete, finantsteabe ning 
finantsanalüüsidega seotud isikuandmeid 
tohivad Europolis töödelda vaid need 
töötajad, kes on selleks spetsiaalselt 
määratud ja volitatud vastavaid ülesandeid 
täitma. Isikuandmete töötlemine toimub 
kooskõlas määruses (EL) 2016/794 ette 
nähtud andmekaitsemeetmetega. Europol 
dokumenteerib need töötlemistoimingud 
nõuetekohaselt.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üksikisiku rassilist ja etnilist 
päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või 
filosoofilisi veendumusi, ametiühingusse 
kuulumist, tervist ja seksuaalelu või 

1. Üksikisiku rassilist ja etnilist 
päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või 
filosoofilisi veendumusi või
ametiühingusse kuulumist käsitlevate 
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seksuaalset sättumust käsitleva teabe 
töötlemine võib olla lubatud vaid ulatuses, 
mis on konkreetse juhtumi seisukohast 
rangelt vajalik ning asjakohane.

andmete töötlemine, samuti geneetiliste 
andmete, füüsilise isiku kordumatuks 
tuvastamiseks kasutatavate biomeetriliste 
andmete ning tervist või seksuaalelu või 
seksuaalset sättumust käsitleva teabe 
töötlemine võib olla lubatud vaid ulatuses, 
mis on objektiivseid aluseid arvestades 
konkreetse juhtumi seisukohast rangelt 
vajalik ning asjakohane, kooskõlas 
direktiivi (EL) 2016/680 artikliga 10.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) käesoleva direktiivi kohaselt 
esitatud teabenõuded ja nende 
täitmismeetmed.

(c) käesoleva direktiivi kohaselt 
esitatud teabenõuete teema ja nende 
täitmismeetmed.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad seadusandlikke 
meetmeid, millega piiratakse täies mahus 
või osaliselt andmesubjekti õigust tutvuda 
enda kohta käivate andmetega, mida 
käesoleva direktiivi alusel töödeldakse, 
selleks, et:

Liikmesriigid võtavad kooskõlas direktiivi 
(EL) 2016/680 artikli 15 lõikega 1 
seadusandlikke meetmeid, millega 
piiratakse täies mahus või osaliselt 
andmesubjekti õigust tutvuda enda kohta 
käivate andmetega, mida käesoleva 
direktiivi alusel töödeldakse, selleks et:

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a

Euroopa rahapesu andmebüroo
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Komisjon asutab Euroopa rahapesu 
andmebüroo (EFIU), et lihtsustada 
koordineerimist, sealhulgas teabevahetust 
rahapesu andmebüroode vahel liidu 
piires. EFIU kooskõlastab, abistab ja 
toetab ELi liikmesriikide rahapesu 
andmebüroode tegevust piiriüleste 
juhtumite lahendamisel. EFIU pakub 
liikmesriikidele toetust eelkõige 
teabevahetuse tagamiseks vajaliku 
tehnilise infrastruktuuri säilitamiseks ja 
arendamiseks, aidates neil teostada 
piiriüleste juhtumite ühist analüüsi ja 
strateegilist analüüsi ning koordineerida 
liikmesriikide rahapesu andmebüroode 
tööd piiriüleste juhtumite lahendamisel.
Komisjon tagab EFIU-le tema ülesannete 
täitmiseks piisavad rahalised ja tehnilised 
vahendid ning personali.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad raskete
kuritegude vastu võitlemise süsteemide 
tõhususe analüüsimiseks igakülgset 
statistikat.

1. Liikmesriigid koguvad igakülgset 
statistikat, et analüüsida oma süsteemide 
tulemuslikkust ja tõhusust seoses finants-
ja muu teabe kasutamisega kuritegude 
tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja 
nende eest vastutusele võtmisel.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Hiljemalt [ELT: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise kuupäeva] koostab 
komisjon aruande, koostab komisjon 
aruande, milles hinnatakse, kas on vaja 
erimeetmeid diagonaalse koostöö, st ühes 
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liikmesriigis tegutsevate rahapesu 
andmebüroode ja teistes liikmesriikides 
tegutsevate pädevate asutuste vahelise 
koostöö tagamiseks. Aruanne esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 
sellele lisatakse seadusandlik ettepanek, 
kui seda peetakse vajalikuks.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Hiljemalt [ELT: palun sisestada 
kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi ülevõtmise kuupäeva] koostab 
komisjon aruande, milles hinnatakse, kas 
on vaja erimeetmeid rahapesu 
andmebüroodele liikmesriikide õiguse 
alusel antud organisatsioonilise staatuse 
ja rolli ühtluse tagamiseks eesmärgiga 
tagada tõhus koostöö ja andmevahetus.
Aruanne esitatakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ning sellele 
lisatakse seadusandlik ettepanek, kui seda 
peetakse vajalikuks.
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