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LÜHISELGITUS 

I. Sissejuhatus 

Käesoleva ettepaneku eesmärk on muuta kahte kehtivat ELi õigusakti, mis käsitlevad 

finantskontrolle ja läbipaistvust, et tugevdada võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise 

vastu, mis mõlemad sõltuvad lünkadest finantskontrollis1. 

Sellega seoses on praeguseks välja selgitatud viis põhiprobleemi: 1) kõrge riskitasemega 

kolmandate riikidega seotud ülekandeid ei kontrollita piisavalt, kuna nõuded kliendi suhtes 

rakendatavate hoolsusmeetmete osas on ebaselged ja koordineerimata; 2) virtuaalvaluutadega 

tehtavad kahtlased tehingud ei ole ametiasutuste piisava jälgimise all, kes pole võimelised 

siduma tehinguid tuvastatud isikutega; 3) olemasolevad meetmed vähendamaks rahapesu ja 

terrorismi rahastamise riske, mis on seotud anonüümsete ettemaksuinstrumentidega, pole 

piisavad; 4) rahapesu andmebüroodel ei ole õigeaegset juurdepääsu teabele, mida omavad 

kohustatud üksused, ja nendega ei toimu vastastikust teabevahetust; 5) rahapesu 

andmebüroodel on puudulik või hilinenud juurdepääs panga- ja maksekontode omanike 

isikuandmetele2. 

Selles valdkonnas on vaja saavutada sobiv tasakaal, kehtestades ühelt poolt piisava kontrolli 

finantskuritegude ja terrorismi rahastamise mõjusaks tõkestamiseks ning teiselt poolt kaitstes 

eraelu puutumatust ja põhiõigusi. Viimastel aastatel on nii finantsalastest rikkumistest kui ka 

terroristlikust tegevusest põhjustatud süvenevad kahjud toonud kaasa selle tasakaalu 

nihkumise, kuna ühiskonna kui terviku kaitsmiseks on olnud vaja võtta tugevamaid 

meetmeid. Seega on küsimus nende huvide tasakaalustamine, mis võib olla mingil määral 

vastuoluline, ning proportsionaalsus. 

II. Virtuaalvaluutade reguleerimine 

Virtuaalvaluutad on praegu vähese tähtsusega, kuid on võimalik, et need muutuvad järjest 

tähtsamaks. Samal ajal on selge, et neid saab kuritegelikel eesmärkidel kuritarvitada. 

Seepärast teeb komisjon ettepaneku kehtestada virtuaalvaluutade vahetusplatvormide ja nn 

rahakotiteenuste pakkujate suhtes samad aruandluskohustused, mis kehtivad traditsiooniliste 

finantsteenuste pakkujate suhtes. Sellega seoses peaks riiklikel rahapesu andmebüroodel 

olema võimalik seostada virtuaalraha aadresse virtuaalraha omaniku identiteediga.  

Raportöör kiidab selle sammu heaks, kuid nõustub Euroopa Keskpanga väitega, et selle 

aruandluskohustuse kehtestamist ei tohiks sõnastada viisil, mida võib pidada 

virtuaalvaluutade heakskiitmiseks. 

III. Piirangud anonüümsete ettemaksekaartide suhtes 

                                                 
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), ja Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/101/EÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid 

äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks asutamislepingu artikli 48 teises lõigus osutatud 

äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised võrdväärseteks (ELT L 258, 1.10.2009, lk 11). 
2 Komisjoni mõjuhinnang SWD(2016)0223, SWD(2016)0224. 
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Anonüümsed ettemaksekaardid võivad olla kasulikud maksevahendid, eelkõige suhteliselt 

väikeste summade puhul. Samas on neid võimalik kasutada pettuse eesmärgil1. Komisjon teeb 

ettepaneku vähendada künniseid sellise kaartidega tehtavate maksete jaoks, mille puhul ei 

viida läbi hoolsuskohustuse kontrolle, ja lõpetada interneti teel maksmise vabastamine 

hoolsuskohustuse kontrolli tegemisest. 

Raportöör nõustub, et neid kaarte on vaja rangemalt kontrollida, sest nende väärkasutuse 

kohta on tõendeid, kuid on seisukohal, et piirangud ei tohi olla nii ranged, et kaardid 

muutuksid tegelikult kasutuskõlbmatuks. Lisaks on ta seisukohal, et kavandatud meetmete 

mõju konkurentsivõimele ja eelkõige VKEdele, kes tegutsevad ettemaksuinstrumentide ja 

virtuaalvaluutade valdkonnas, tuleb põhjalikumalt uurida. 

IV. Rahapesu andmebüroode volitused seoses teabe kättesaadavusega  

Komisjoni ettepanekus suurendatakse liikmesriikide rahapesu andmebüroode volitusi 

finantsasutustelt teabe nõudmisel. Praegu saavad rahapesu andmebürood küsida teavet vaid 

juhul, kui kõnealune finantsasutus on teavitanud neid ebaharilikust tegevusest. Ettepanekuga 

lubatakse seega rahapesu andmebüroodel esitada omal algatusel teabenõudeid. Samuti tuleb 

liikmesriikides luua pangakontode omanike keskregistrid. 

Raportöör on seisukohal, et finantssaladuse piiramine on praeguste tingimuste tõttu 

põhjendatud. Kõigi osaliste põhiõigusi tuleb igal juhul täielikult järgida. 

V. Ühine lähenemisviis kõrge riskiga kolmandate riikide suhtes 

ELil on praegu küllaltki lühike ühine loetelu kõrge riskiga kolmandatest riikidest, kelle puhul 

tuleks pöörata erilist tähelepanu rahalistele tehingutele. Ettepanekus kehtestatakse ühised 

normid nendesse jurisdiktsioonidesse ja nendest väljapoole tehtavate rahaliste tehingute 

kontrollimiseks. 

Raportöör on seisukohal, et selline ühine lähenemisviis on vajalik. 

VI. Juurdepääs tulusaavate omanike kohta käivale teabele 

Ettepaneku üks tähtsamaid aspekte puudutab suuremat kohustust deklareerida teave 

äristruktuuride, usaldusühingute ja sarnaste üksuste tulusaavate omanike kohta ning anda 

sellele teabele juurdepääs. Paljud hiljutised finants- ja poliitilised skandaalid on näidanud, et 

sellised üksused võivad olla vahendiks maksustamise või rahandusküsimuste nõuetekohase 

järelevalve vältimiseks. Ettepaneku eesmärk on anda üldsusele juurdepääs põhjalikumale 

registrile, mis ainult teatavatele organitele juurdepääsu andmise asemel sisaldab teatavat 

teavet äristruktuuride või usaldusühingute tulusaavate omanike kohta. Lisaks täpsustatakse 

eeskirju usaldusühingute registreerimise asukoha kohta. 

Raportöör on seisukohal, et selline suurem läbipaistvus on väga oluline, et tagada üldsuse 

usaldus finantssüsteemi suhtes. On väga tähtis, et kasutoova osaluse deklareerimise künnis 

oleks piisavalt madal – komisjoni ettepaneku selle langetamise kohta 25%-lt 10%-le saab 

heaks kiita. 

                                                 
1 Vt uuring „Küberkuritegevusega seotud õiguskaitseprobleemid: kas me ikka käime ajaga kaasas?“, 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, poliitikaosakond C, Euroopa Parlament, 2015. 
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VII. Järeldus 

Raportöör on seisukohal, et käesolev ettepanek on ajakohane, sest seda on vaja, et tugevdada 

liidu õigusraamistikku võitluseks rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. Komisjoni 

ettepaneku peamised aspektid saab heaks kiita koos mõningate muudatusettepanekutega, 

mille eesmärk on tugevdada võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu, tagades samal 

ajal põhiõiguste austamise selles valdkonnas. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Õiguskomisjon palub vastutavatel majandus- ja rahanduskomisjonil ning kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv (EL) 2015/84924 on peamine 

õigusakt, millega tõkestatakse liidu 

finantssüsteemi kasutamist rahapesu ja 

terrorismi rahastamise eesmärgil. 

Nimetatud direktiivis, mis tuleb üle võtta 

26. juuniks 2017, on sätestatud raha või 

vara terroristlikel eesmärkidel kogumise 

käsitlemise terviklik raamistik, millega 

nõutakse, et liikmesriigid rahapesust ja 

terrorismi rahastamisest tulenevaid riske 

tuvastaksid, mõistaksid ja maandaksid. 

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiiv (EL) 2015/84924 on peamine 

õigusakt, millega tõkestatakse liidu 

finantssüsteemi kasutamist rahapesu ja 

terrorismi rahastamise eesmärgil. 

Nimetatud direktiivis, mis tuleb üle võtta 

26. juuniks 2017, on sätestatud raha või 

vara terroristlikel eesmärkidel kogumise 

käsitlemise ajakohastatud, läbipaistev, 

tõhus ja terviklik õigusraamistik, millega 

nõutakse, et liikmesriigid rahapesust ja 

terrorismi rahastamisest tulenevaid riske 

tuvastaksid, mõistaksid, maandaksid ja 

ennetaksid. 

_________________ _________________ 

24 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). 

24 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). 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Hiljutised terrorirünnakud on 

näidanud uusi arengusuundumusi, seda 

eelkõige viisides, kuidas terroristlike 

rühmituste operatsioone rahastatakse ja 

ellu viiakse. Teatavad tänapäeva 

tehnoloogia teenused leiavad järjest 

laialdasemat kasutust alternatiivse 

finantssüsteemina, aga on endiselt liidu 

õiguses reguleerimata või kasutatakse 

nende jaoks ära erandeid, mis ei ole enam 

põhjendatud. Muutuvate 

arengusuunumustega kaasas käimiseks 

tuleks võtta lisameetmeid olemasoleva 

tõkestava raamistiku parandamiseks. 

(2) Hiljutised terrorirünnakud on 

näidanud uusi arengusuundumusi, seda 

eelkõige viisides, kuidas terroristlike 

rühmituste operatsioone rahastatakse ja 

ellu viiakse. Teatavad tänapäeva 

tehnoloogia teenused leiavad järjest 

laialdasemat kasutust alternatiivse 

finantssüsteemina, aga on endiselt liidu 

õiguses reguleerimata või kasutatakse 

nende jaoks ära erandeid, mis ei ole enam 

põhjendatud. Muutuvate 

arengusuundumustega kaasas käimiseks 

tuleks võtta lisameetmeid, et tagada 

finantstehingute ja äriühingute suurem 

läbipaistvus liidus kehtestatud ennetava 

õigusraamistiku alusel, selleks et 

parandada olemasolevat tõkestavat 

raamistikku ja mõjusamalt võidelda 

terrorismi rahastamise vastu. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Direktiivi (EL) 2015/849 

eesmärkide poole pürgimisel peaks 

kõnealuse direktiivi kõik muudatused 

olema kooskõlas liidu käimasoleva 

tegevusega terrorismivastase võitluse ja 

terrorismi rahastamise vastase võitluse 

valdkonnas. Euroopa julgeoleku 

tegevuskavas25 märgiti vajadust võtta 

meetmeid tõhusamaks ja terviklikumaks 

terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks 

ja toodi välja, et finantsturgudele 

imbumine võimaldab terrorismi 

rahastamist. Euroopa Ülemkogu rõhutas 

17.–18. detsembri 2015. aasta järeldustes 

(3) Direktiivi (EL) 2015/849 

eesmärkide poole pürgimisel peaks 

kõnealuse direktiivi kõik muudatused 

olema kooskõlas liidu käimasoleva 

tegevusega terrorismivastase võitluse ja 

terrorismi rahastamise vastase võitluse 

valdkonnas, võttes nõuetekohaselt arvesse 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 

tunnustatud põhiõigusi ja põhimõtteid 

ning järgides ja kohaldades 

proportsionaalsuse põhimõtet. Euroopa 

julgeoleku tegevuskavas25 nimetati 

prioriteediks terrorismivastase võitluse 

ELi õigusraamistiku ajakohastamine, 
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samuti vajadust kiiresti kõikides 

valdkondades terrorismi rahastamisega 

võitlemiseks lisameetmeid võtta. 

märkides vajadust võtta meetmeid 

tõhusamaks ja terviklikumaks terrorismi 

rahastamise vastu võitlemiseks ja toodi 

välja, et finantsturgudele imbumine 

võimaldab terrorismi rahastamist. Euroopa 

Ülemkogu rõhutas 17.–18. detsembri 2015. 

aasta järeldustes samuti vajadust kiiresti 

kõikides valdkondades terrorismi 

rahastamisega võitlemiseks lisameetmeid 

võtta. 

_________________ _________________ 

25 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „Euroopa julgeoleku 

tegevuskava“ (COM(2015) 185 final). 

25 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, 

nõukogule, Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 

Komiteele „Euroopa julgeoleku 

tegevuskava“ (COM(2015) 185 final). 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Samuti peavad liidu meetmed 

olema vastavuses rahvusvahelisel tasandil 

toimuvate muutuste ja võetud 

kohustustega. ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsioon 2199 (2015) kutsub riike üles 

tõkestama terroristlike rühmituste 

juurdepääsu rahvusvahelistele 

finantseerimisasutustele. 

(5) Samuti peavad liidu meetmed 

olema vastavuses rahvusvahelisel tasandil 

toimuvate muutuste ja võetud 

kohustustega. ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsioonides 2199 (2015) ja 2253 

(2015) kutsutakse riike üles tõkestama 

terroristlike rühmituste juurdepääsu 

rahvusvahelistele finantseerimisasutustele. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Virtuaalvaluutade ja ametlike 

valuutade (s.t seaduslikuks 

maksevahendiks tunnistatud valuutade) 

vahetamise teenuse pakkujad, samuti 

virtuaalvaluutade jaoks nn rahakotiteenuste 

pakkujad ei ole kohustatud kahtlast 

(6) Virtuaalvaluutade ja ametlike 

valuutade (s.t seaduslikuks 

maksevahendiks tunnistatud valuutade) 

vahetamise teenuse pakkujad, 

virtuaalvaluutade jaoks nn rahakotiteenuste 

pakkujad, virtuaalvaluutade väljastajad, 
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tegevust tuvastama. Seega on terroristlikel 

rühmitustel võimalik ülekandeid peites või 

kõnealuste platvormide võimaldatavat 

teatavat anonüümsust ära kasutades liidu 

finantssüsteemi või virtuaalvaluuta 

võrkude piires rahaülekandeid teha. 

Seetõttu on ülimalt oluline laiendada 

direktiivi (EL) 2015/849 kohaldamisala 

selliselt, et see hõlmaks virtuaalvaluuta 

vahetamise platvorme ja nn 

rahakotiteenuste pakkujad. Pädevad 

asutused peavad olema suutelised 

virtuaalvaluutade kasutamist jälgima. See 

võimaldaks tasakaalustatud ja 

proportsionaalset lähenemist, kahjustamata 

alternatiivsete rahastamise ja sotsiaalse 

ettevõtluse valdkonnas saavutatud tehnilisi 

edusamme ja suurt läbipaistvust. 

haldajad, vahendajad ja levitajad ning 

interneti teel maksmise süsteemide 

haldajad ja pakkujad ei ole kohustatud 

kahtlast tegevust tuvastama. Seega on 

terroristlikel rühmitustel võimalik 

ülekandeid peites või kõnealuste 

platvormide võimaldatavat teatavat 

anonüümsust ära kasutades liidu 

finantssüsteemi või virtuaalvaluuta 

võrkude piires rahaülekandeid teha. 

Seetõttu on ülimalt oluline laiendada 

direktiivi (EL) 2015/849 kohaldamisala 

selliselt, et see hõlmaks virtuaalvaluuta 

vahetamise platvorme, nn rahakotiteenuste 

pakkujaid, virtuaalvaluutade väljastajaid, 

haldajaid, vahendajaid ja levitajaid ning 

interneti teel maksmise süsteemide 

haldajaid ja pakkujaid. Pädevad asutused 

peavad olema suutelised virtuaalvaluutade 

kasutamist jälgima, et selgitada välja 

kahtlane tegevus. See võimaldaks 

tasakaalustatud ja proportsionaalset 

lähenemist, kahjustamata seejuures 

alternatiivsete rahastamise ja sotsiaalse 

ettevõtluse valdkonnas saavutatud selliste 

valuutade poolt võimaldatavaid 

innovatiivseid tehnilisi edusamme ja suurt 

läbipaistvust. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Virtuaalvaluutade usaldatavus ei 

parane, kui neid kasutatakse kuritegelikel 

eesmärkidel. Selles kontekstis ei ole 

anonüümsus virtuaalvaluutade levimisel 

ja täie potentsiaali saavutamisel eelis, vaid 

muutub takistuseks. Virtuaalsete 

vahetusplatvormide ja nn 

rahakotiteenuste pakkujate hõlmamine ei 

lahenda virtuaalvaluuta tehingutega 

seotud anonüümsuse probleemi lõplikult, 

kuna suur osa virtuaalvaluuta 

keskkonnast jääb endiselt anonüümseks, 

(7) Anonüümsusega seotud riskidega 

võitlemiseks ei tohiks virtuaalvaluuta olla 

anonüümne ja riiklikud rahapesu 

andmebürood peaksid olema suutelised 

seostama virtuaalvaluuta aadresse 

virtuaalvaluutade omaniku isikuga. 
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sest kasutajad saavad tehinguid teha ka 

ilma vahetusplatvormideta või nn 

rahakotiteenuste pakkujateta. 
Anonüümsusega seotud riskidega 

võitlemiseks peaks riiklikud rahapesu 

andmebürood olema suutelised seostama 

virtuaalvaluuta aadresse virtuaalvaluutade 

omaniku isikuga. Lisaks tuleks 

põhjalikumalt hinnata võimalust lubada 

kasutajatel määratud asutustele 

vabatahtlikult enda kohta kinnitus 

esitada. 

(Vt Euroopa Keskpanga 12. oktoobri 2016. aasta arvamust – CON/2016/49). 

Selgitus 

Kuigi on soovitav kehtestada eeskirjad virtuaalvaluutade kasutamise tõkestamiseks rahapesu 

eesmärgil, ei peaks Euroopa Liit seda tingimata tegema viisil, millega ta annab heakskiidu 

selliste valuutade kasutamisele. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Üldotstarbelistel ettemaksekaartidel 

on ka seaduslikke otstarbeid ning nendega 

aidatakse kaasa finantsalasele 

kaasamisele. Siiski on anonüümseid 

ettemaksekaarte lihtne kasutada 

terrorirünnakute ja seonduva logistika 

rahastamiseks. Seega on ülimalt oluline 

välistada terroristide võimalus sellisel viisil 

operatsioone rahastada, milleks 

vähendatakse veelgi piiranguid ja 

maksimaalseid summasid, mille puhul 

kohustatud isikud võivad teatavad 

direktiivi (EL) 2015/849 kohased kliendi 

suhtes rakendatavad tugevdatud 

hoolsusmeetmed kohaldamata jätta. Võttes 

vajalikul määral arvesse tarbijate vajadusi 

üldotstarbeliste ettemaksekaartide 

kasutamisel ning takistamata selliste 

vahendite kasutamist sotsiaalse ja 

majandusliku kaasatuse edendamiseks on 

(11) Üldotstarbelistel 

ettemaksekaartidel, millel arvatakse olevat 

sotsiaalne väärtus, on ka seaduslikke 

otstarbeid ning need on kättesaadav 

vahend finantsalasele kaasamisele kaasa 

aitamiseks. Siiski on anonüümseid 

ettemaksekaarte lihtne kasutada 

terrorirünnakute ja seonduva logistika 

rahastamiseks. Seega on ülimalt oluline 

välistada terroristide võimalus sellisel viisil 

operatsioone rahastada, milleks 

vähendatakse veelgi piiranguid ja 

maksimaalseid summasid, mille puhul 

kohustatud isikud võivad teatavad 

direktiivi (EL) 2015/849 kohased kliendi 

suhtes rakendatavad tugevdatud 

hoolsusmeetmed kohaldamata jätta. Võttes 

vajalikul määral arvesse tarbijate vajadusi 

üldotstarbeliste ettemaksekaartide 

õiguspärastel eesmärkidel kasutamisel 
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seega ülimalt oluline langetada 

anonüümsete üldotstarbeliste 

ettemaksekaartide praeguseid künniseid ja 

kaotada nende veebikasutuse korral 

kehtinud kliendi suhtes rakendatavate 

tugevdatud hoolsusmeetmete erand. 

ning takistamata selliste vahendite 

kasutamist sotsiaalse ja majandusliku 

kaasatuse edendamiseks, on seega ülimalt 

oluline langetada anonüümsete 

üldotstarbeliste ettemaksekaartide 

praeguseid künniseid. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Rahapesu andmebüroodel on 

oluline roll terrorivõrgustike (eriti 

piiriüleste) finantstehingute ja nende 

rahastajate tuvastamisel. Normatiivsete 

rahvusvaheliste standardite puudumise 

tõttu on rahapesu andmebüroode 

funktsioonid, pädevused ja volitused väga 

erinevad. Siiski ei tohiks need erinevused 

mõjutada rahapesu andmebüroo tegevust, 

eriti suutlikkust koostada ennetavaid 

analüüse, millega toetada kõiki luure-, 

uurimis- ja kohtutegevuse eest vastutavaid 

ameteid ning rahvusvahelist koostööd. 

Rahapesu andmebüroodel peaks olema 

juurdepääs teabele ning nad peaks olema 

suutelised seda takistusteta vahetama, sh 

õiguskaitseasutusega tehtava asjakohase 

koostöö kaudu. Kuritegevuse kahtluse 

korral, ja eriti kui kahtlustatakse terrorismi 

rahastamist, peaks teave alati liikuma ilma 

liigsete viivitusteta otse ja kiiresti. Seega 

on ülimalt oluline veelgi paranda rahapesu 

andmebüroode tulemuslikkust ja tõhusust, 

sätestades täpsemalt, millised on rahapesu 

andmebüroode volitused ja kuidas käib 

koostöö. 

(13) Rahapesu andmebürood aitavad 

detsentraliseeritud ja arenenud võrgustiku 

kaudu liikmesriikidel üksteisega paremini 

koostööd teha. Neil on oluline roll 

terrorivõrgustike (eriti piiriüleste) 

finantstehingute ja nende rahastajate 

tuvastamisel. Normatiivsete 

rahvusvaheliste standardite puudumise 

tõttu on rahapesu andmebüroode 

funktsioonid, pädevused ja volitused väga 

erinevad. Siiski ei tohiks need erinevused 

mõjutada rahapesu andmebüroo tegevust, 

eriti suutlikkust koostada ennetavaid 

analüüse, millega toetada kõiki luure-, 

uurimis- ja kohtutegevuse eest vastutavaid 

ameteid ning rahvusvahelist koostööd. 

Rahapesu andmebüroodel peaks olema 

juurdepääs teabele ning nad peaks olema 

suutelised seda takistusteta vahetama, sh 

õiguskaitseasutusega tehtava asjakohase 

koostöö kaudu. Kuritegevuse kahtluse 

korral, ja eriti kui kahtlustatakse terrorismi 

rahastamist, peaks teave alati liikuma ilma 

liigsete viivitusteta otse ja kiiresti. Seega 

on ülimalt oluline veelgi paranda rahapesu 

andmebüroode tulemuslikkust ja tõhusust, 

sätestades täpsemalt, millised on rahapesu 

andmebüroode volitused ja kuidas käib 

koostöö. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 13 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13 a) Sellise Euroopa rahapesu 

andmebüroo loomine, mis abistaks ja 

toetaks liikmesriikide rahapesu 

andmebüroosid nende tegevuses, oleks 

tulemuslik ja kulutõhus viis, kuidas 

tagada rahapesu ja terrorismi rahastamist 

käsitlevate teadete vastuvõtmine, 

analüüsimine ja levitamine siseturul. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Rahapesu andmebürood peaks 

olema suutelised hankima igalt kohustatud 

isikult tema funktsiooni kohta kogu 

vajaliku teabe. Piiranguteta juurdepääs 

teabele on ülimalt oluline, et tagada 

rahavoogude nõuetekohane jälgitavus ning 

ebaseaduslike võrkude ja voogude 

avastamine varases etapis. Kui rahapesu 

andmebüroodel on rahapesu kahtlusele 

tuginedes vaja saada kohustatud isikutelt 

lisateavet, võib sellise kahtluse aluseks olla 

rahapesu andmebüroole teatatud eelnev 

aruanne kahtlase tehingu kohta, kuid ka 

muu, nagu rahapesu andmebüroo enda 

koostatud analüüs, pädevate asutuste 

esitatud teave või mõnes muus rahapesu 

andmebüroos hoitav teave. Rahapesu 

andmebürood peaks seega olema suutelised 

hankima teavet kõikidelt kohustatud 

isikutelt, isegi kui konkreetne kohustatud 

isik ei ole varem aruannet esitanud. 

Rahapesu andmebüroo peaks olema 

suuteline ka liidu mõne teise rahapesu 

andmebüroo taotlusel sellist teavet 

hankima ning seda teavet taotlenud 

rahapesu andmebürooga jagama. 

(14) Rahapesu andmebürood peaks 

olema suutelised hankima igalt kohustatud 

isikult tema funktsiooni kohta kogu 

vajaliku teabe. Piiranguteta juurdepääs 

teabele on ülimalt oluline, et tagada 

rahavoogude nõuetekohane jälgitavus ning 

ebaseaduslike võrkude ja voogude 

avastamine varases etapis. Kui rahapesu 

andmebüroodel on rahapesu kahtlusele 

tuginedes vaja saada kohustatud isikutelt 

lisateavet, võib sellise kahtluse aluseks olla 

rahapesu andmebüroole teatatud eelnev 

aruanne kahtlase tehingu kohta, kuid ka 

muu, nagu rahapesu andmebüroo enda 

koostatud analüüs, pädevate asutuste 

esitatud teave või mõnes muus rahapesu 

andmebüroos hoitav teave. Rahapesu 

andmebürood peaks seega olema suutelised 

hankima finants-, haldus- ja 

õiguskaitsealast teavet, mida nad vajavad 

oma ülesannete nõuetekohaseks 

täitmiseks, kõikidelt kohustatud isikutelt, 

isegi kui konkreetne kohustatud isik ei ole 

varem aruannet esitanud. Rahapesu 

andmebüroo peaks olema suuteline ka liidu 

mõne teise rahapesu andmebüroo taotlusel 

sellist teavet hankima ning seda teavet 

taotlenud rahapesu andmebürooga jagama. 



 

PE594.003v02-00 12/41 AD\1114229ET.docx 

ET 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(15) Kui rahapesu andmebürood ja 

muud pädevad asutused pääsevad panga- ja 

maksekontode omanike identiteeti 

käsitlevale teabele juurde viivitusega, 

pidurdab see terrorismiga seotud 

rahaülekannete tuvastamist. Ühele isikule 

kuuluvate panga- ja maksekonto andmete 

identifitseerimist võimaldavad andmed on 

killustatud ega ole seepärast rahapesu 

andmebüroodele ja muudele pädevatele 

asutustele õigel ajal juurdepääsetavad. 

Seetõttu on ülimalt oluline luua kõikides 

liikmesriikides automatiseeritud 

keskmehhanismid, nagu registreerimis- või 

andmesüsteemid, kui tõhusad vahendid, 

millega saada õigel ajal juurdepääs panga- 

ja maksekontode omanike, nende 

esindajate ja tegelikult kasusaavate 

omanike isikut käsitlevale teabele. 

(15) Kui rahapesu andmebürood ja 

muud pädevad asutused pääsevad eelkõige 

anonüümsete panga- ja maksekontode 

ning turvaliste pangaseifide omanike 

identiteeti käsitlevale teabele juurde 

viivitusega, pidurdab see terrorismiga 

seotud rahaülekannete tuvastamist. Ühele 

isikule kuuluvate panga- ja maksekonto 

ning turvaliste pangaseifide andmete 

identifitseerimist võimaldavad andmed on 

killustatud ega ole seepärast rahapesu 

andmebüroodele ja muudele pädevatele 

asutustele õigel ajal juurdepääsetavad. 

Seetõttu on ülimalt oluline luua kõikides 

liikmesriikides automatiseeritud 

keskmehhanismid, nagu registreerimis- või 

andmesüsteemid, kui tõhusad vahendid, 

millega saada õigel ajal juurdepääs panga- 

ja maksekontode ning turvaliste 

pangaseifide omanike, nende esindajate ja 

tegelikult kasusaavate omanike isikut 

käsitlevale teabele. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Eraelu puutumatuse austamise ja 

isikuandmete kaitsmise huvides tuleks 

sellistes registrites säilitada üksnes 

andmed, mis on rahapesuvastaste uurimiste 

jaoks minimaalselt vajalikud. Asjaomastele 

andmesubjektidele tuleks teatada, et nende 

andmed registreeritakse ja on rahapesu 

andmebüroodele juurdepääsetavad ning 

neile tuleks teatavaks teha kontaktpunkt, 

(16) Eraelu puutumatuse austamise ja 

isikuandmete kaitsmise huvides tuleks 

sellistes registrites säilitada üksnes 

andmed, mis on rahapesuvastaste uurimiste 

või terrorismi rahastamise uurimise jaoks 

minimaalselt vajalikud. Asjaomastele 

andmesubjektidele tuleks teatada, et nende 

andmed registreeritakse ja on rahapesu 

andmebüroodele juurdepääsetavad ning 
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mille kaudu nad saavad kasutada õigust 

oma andmetega tutvuda ja oma andmeid 

parandada. Kõnealuste sätete ülevõtmisel 

peaks liikmesriigid kehtestama 

isikuandmete registrites registreerimisel 

(piisavalt põhjendatud kestusega) 

maksimaalsed säilitamisperioodid ning ette 

nägema isikuandmete hävitamise, kui teave 

ei ole sätestatud eesmärgil enam vajalik. 

Registritele ja andmebaasidele juurdepääs 

tuleks anda üksnes põhjendatud 

teadmisvajaduse korral. 

neile tuleks teatavaks teha kontaktpunkt, 

mille kaudu nad saavad kasutada õigust 

oma andmetega tutvuda ja oma andmeid 

parandada. Kõnealuste sätete ülevõtmisel 

peaks liikmesriigid kehtestama 

isikuandmete registrites registreerimisel 

(piisavalt põhjendatud kestusega) 

maksimaalsed säilitamisperioodid ning ette 

nägema isikuandmete hävitamise, kui teave 

ei ole sätestatud eesmärgil enam vajalik. 

Registritele ja andmebaasidele juurdepääs 

tuleks anda üksnes põhjendatud 

teadmisvajaduse korral pärast 

riskihindamist. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 a) Euroopa Liidu Võrgu- ja 

Infoturbeamet (ENISA) on võrgu- ja 

infoturbe asjatundlikkuse keskus liidus ja 

ENISA-l peaks olema õigus vahetada 

õiguskaitseasutusega takistamatult teavet, 

et võimaldada küberjulgeoleku alast 

koostööd, millel on oluline roll võitluses 

kuritegeliku tegevuse, sh terrorismi 

rahastamise vastu. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 17 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (17 b) Euroopa Pangandusjärelevalvelt 

(EBA) tuleks nõuda läbipaistvuse 

menetluse ajakohastamist tänapäeva 

probleemidega tegelemiseks, et hoida 

paremini ära finantssüsteemide rahapesu 

või terrorismi rahastamise eesmärgil 

kasutamine. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 3 

lõike 6 punktis a sätestatud tegelikult 

kasusaava omaniku künnis ei erista 

reaalseid ettevõtlusega tegelevaid 

äriühinguid sellistest, mis äritegevust ei 

teosta ja mida kasutatakse enamjaolt 

vahendusüksusena vara või sissetuleku ja 

lõpliku tegelikult kasusaava omaniku 

vahel. Viimase puhul on määratud 

künnisest kerge kõrvale hoida, mistõttu ei 

ole lõppkokkuvõttes juriidilist isikut 

omavad või kontrollivad füüsilised isikud 

identifitseeritavad. Selleks, et äriühingu 

vormi võtnud vahendusüksuste tegelikult 

kasusaava omaniku teavet paremini välja 

selgitada, on vaja kehtestada konkreetne 

omandiõigust näitav künnis. 

(18) Direktiivi (EL) 2015/849 artikli 3 

lõike 6 punktis a sätestatud tegelikult 

kasusaava omaniku künnis ei erista 

reaalseid ettevõtlusega tegelevaid 

äriühinguid sellistest, mis äritegevust ei 

teosta ja mida kasutatakse enamjaolt 

vahendusüksusena vara või sissetuleku ja 

lõpliku tegelikult kasusaava omaniku 

vahel. Viimase puhul on määratud 

künnisest kerge kõrvale hoida, mistõttu ei 

ole lõppkokkuvõttes juriidilist isikut 

omavad või kontrollivad füüsilised isikud 

identifitseeritavad. Selleks, et äriühingu 

vormi võtnud vahendusüksuste tegelikult 

kasusaava omaniku teavet paremini välja 

selgitada, on vaja kehtestada konkreetne 

omandiõigust näitav künnis. See künnis 

peaks olema piisavalt madal, et hõlmata 

enamikke juhtumeid. 

Selgitus 

See künnis peaks olema piisavalt madal, et hõlmata enamikke juhtumeid, kui tulusaava 

omaniku identiteedi varjamiseks kasutatakse juriidilist isikut. Direktiivi (EL) nr 2015/849 

artikli 3 punkti 6 alapunkti a alapunkti i soovitakse lisada künnis 10 %. 

 

Muudatusettepanek  16 

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 

(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 
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kusagil jälgimisel või registreeritud, tuleks 

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. 

kusagil jälgimisel või registreeritud, tuleks 

kõik usaldusfondid ja sarnased õiguslikud 

üksused registreerida nende asutamise, 

haldamise või tegevuse kohas. Selleks, et 

tagada usaldusfondide tegelikult kasusaava 

omaniku teabe tulemuslik jälgimine ja 

registreerimine, on vajalik ka 

liikmesriikidevaheline koostöö. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 22 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(22) Äriühingu tegelikult kasusaava 

omaniku kohta teatava teabe 

avalikustamise kohustuse kaudu tagatav 

üldsuse juurdepääs toimib nende 

äriühingutega kaubelda soovivate 

kolmandate isikute jaoks täiendava 

tagatisena. Teatavad liikmesriigid on juba 

astunud samme, et teha tegelikult 

kasusaavate omanike registris sisalduv 

teave üldsusele kättesadavaks, või teatanud 

sellisest kavatsusest. Asjaolu tõttu, et mitte 

kõik liikmesriigid ei teeks teavet avalikult 

kättesaadavaks, või kättesaadava teabe ja 

selle juurdepääsetavusega seotud 

erinevuste tulemusel võib liidus kujuneda 

kolmandate isikute erinev kaitsetase. Hästi 

toimival siseturul on moonutuste 

vältimiseks vajalik kooskõlastamine. 

(22) Äriühingu tegelikult kasusaava 

omaniku kohta teatava teabe 

avalikustamise kohustuse kaudu tagatav 

üldsuse juurdepääs toimib nende 

äriühingutega kaubelda soovivate 

kolmandate isikute jaoks täiendava 

tagatisena. Teatavad liikmesriigid on juba 

astunud samme, et teha tegelikult 

kasusaavate omanike registris sisalduv 

teave üldsusele kättesaadavaks, või 

teatanud sellisest kavatsusest. Asjaolu 

tõttu, et mitte kõik liikmesriigid ei teeks 

teavet avalikult kättesaadavaks, või 

kättesaadava teabe ja selle 

juurdepääsetavusega seotud erinevuste 

tulemusel võib liidus kujuneda kolmandate 

isikute erinev kaitsetase. Hästi toimival 

siseturul on selliste moonutuste vältimiseks 

vajalik kooskõlastatud lähenemine ja 

suurem läbipaistvus, mis on keskse 

tähtsusega üldsuse usalduse säilitamiseks 

finantssüsteemi vastu. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 35 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(35) Proportsionaalsuse tagamiseks (35) Legitiimsuse ja proportsionaalsuse 
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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. 

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. 

Legitiimne huvi võib olla see, kui tulusaav 

omanik või haldaja täidab avalikke 

ülesandeid või täitis neid viimase viie 

aasta jooksul. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 41 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (41 a) Euroopa Keskpank esitas oma 

arvamuse 12. oktoobril 20161a. 

 _________________ 

 1a Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata. 

Selgitus 

On asjakohane viidata Euroopa Keskpanga arvamusele. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt g 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

g) pakkujad, kelle peamine ja 

kutsetegevus on virtuaalvaluutade ja 

ametlike valuutade vahetamise teenused; 

g) pakkujad, kelle peamine ja 

kutsetegevus on virtuaalvaluutade ja 

seadusega kehtestatud maksevahendite 
vahetamise teenused; 

 (Vt Euroopa Keskpanga 12. oktoobri 2016. aasta arvamust – CON/2016/49). 

Selgitus 

Nõuetekohaselt tuleks viidata „seadusega kehtestatud maksevahenditele“. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt h a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h a) virtuaalvaluutade väljastajad, 

haldajad, vahendajad ja levitajad; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt h b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 h b) internetipõhiste maksesüsteemide 

haldajad ja pakkujad. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt f 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) punkti 4 alapunkt f asendatakse 

järgmisega: 

f) kõik süüteod, sealhulgas 

liikmesriikide õiguses sätestatud 

maksukuriteod, mis on seotud otseste või 

kaudsete maksudega ning mille eest 

määratava karistuse ülemmääraks on üle 

aasta kestev vabadusekaotus või vabadust 

piirav julgeolekumeede või nendes 

liikmesriikides, mille õigussüsteemides on 

kehtestatud õigusrikkumiste alammäär, 

vähemalt kuus kuud kestva 

vabadusekaotuse või vabadust piirava 

julgeolekumeetmega karistatavad 

süüteod; 

„f) liikmesriikide õiguses sätestatud 

otseste või kaudsete maksudega seotud 

süüteod, võttes arvesse käesoleva direktiivi 

artiklit 57;“ 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a – alapunkt i – alapunkt 2 a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Käesoleva direktiivi artikli 13 lõike 1 

punkti b ja artikli 30 kohaldamisel 

alandatakse sellise juriidilise isiku puhul, 

kes on direktiivis 2011/16/EL määratletud 

passiivne finantssektoriväline ettevõte, 

teises lõigus sätestatud omandiõigus või 

kontrolliõigus 10 %-le.“; 

„Käesoleva direktiivi artikli 13 lõike 1 

punkti b ja artikli 30 kohaldamisel 

alandatakse teises lõigus sätestatud 

omandiõigus või kontrolliõigus 10 %-le.“; 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 6 – alapunkt a – alapunkt ii 
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 a a) punkti 6 alapunkti a alapunkt ii 

asendatakse järgmisega: 

„ii) füüsiline isik (füüsilised isikud), 

kes on kõrgema juhtkonna liige (liikmed), 

juhul kui alapunktis i osutatud isikut 

(isikuid) ei ole kõikvõimalike 

tuvastamismeetodite ammendumisel 

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; 

„ii) kui see isik ei suuda selgitada välja 

ühtegi füüsilist isikut, kes vastaks 

alapunktis i sätestatud kriteeriumidele, ja 

kui kõikvõimalikud tuvastamismeetodid 

on ammendatud, 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. Kui esineb kahtlus, kas tuvastatud 

isik (isikud) on tegelikult kasu saav omanik 

(tegelikult kasu saavad omanikud), tehakse 

selle kahtluse kohta märge. Lisaks 

tuvastavad ja kontrollivad kohustatud 

isikud kõrgema juhtkonna liikmeks oleva 

asjaomase füüsilise isiku identiteeti, kes 

tuvastatakse kui „kõrgema astme juht“ (ja 

mitte kui „tegelikult kasu saav omanik“), 

ning registreerivad kõik isiku 

õigusjärgsete omanike andmed;“ 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 18 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) „virtuaalvaluutad“ – digitaalsed 

väärtusekandjad, mida ei ole välja andnud 

keskpank ega avaliku sektori asutus ja mis 

ei pruugi olla seotud ametliku valuutaga, 

kuid mida füüsilised või juriidilised isikud 

aktsepteerivad maksevahendina ning mida 

on võimalik elektrooniliselt üle kanda, 

hoiustada ning millega on võimalik 

elektrooniliselt kaubelda. 

(18) „virtuaalvaluutad“ – digitaalsed 

väärtusekandjad, mida ei ole välja andnud 

keskpank ega avaliku sektori asutus ja mis 

ei ole seotud seadusega kehtestatud 

maksevahendiga, mis ei ole seaduslikud 

maksevahendid nagu valuuta või raha, 

kuid mida füüsilised või juriidilised isikud 

aktsepteerivad vahetusvahendina või 

muudel eesmärkidel ning mida on 

võimalik elektrooniliselt üle kanda, 

hoiustada ning millega on võimalik 

elektrooniliselt kaubelda. Virtuaalvaluutad 
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ei saa olla anonüümsed. 

(Vt Euroopa Keskpanga 12. oktoobri 2016. aasta arvamust – CON/2016/49). 

Selgitus 

Virtuaalraha määratlust tuleb täiustada, nagu soovitas Euroopa Keskpank. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 a) artikli 7 lõikesse 2 lisatakse 

järgmine lõik: 

 „Kui liikmesriik annab esimese lõigus 

osutatud asutusele antud pädevuse üle 

muudele asutustele, eelkõige piirkondliku 

või kohalike tasandite asutustele, tuleb 

tagada kõikide asjaomaste asutuste vahel 

tõhus ja tulemuslik kooskõlastamine. Kui 

asutuses, millele pädevus üle anti, 

vastutab esimeses lõigus osutatud 

ülesannete täitmise eest rohkem kui üks 

üksus, tagatakse eri üksuste vahel tõhus 

ja tulemuslik kooskõlastamine ja 

koostöö.“ 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 b) artikli 9 lõikesse 2 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „c a) kindlate süsteemide olemasolu, 

millega tagatakse, et teave tegelikult kasu 

saavate omanike kohta on kolmanda riigi 
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pädevatele asutustele takistusteta 

kättesaadav.“ 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (2 c) artikli 9 lõikesse 2 lisatakse 

järgmine punkt: 

 „c b) nõuetekohase karistusrežiimi 

olemasolu õigusrikkumiste puhuks.“ 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 d (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 10 – lõige 1 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 d) artikli 10 lõige 1 asendatakse 

järgmisega: 

1. Liikmesriigid keelavad oma 

krediidiasutustel ja finantseerimisasutustel 

hoida anonüümseid kontosid või 

anonüümseid hoiuraamatuid. 

Liikmesriigid näevad kõikidel juhtudel 

ette, et olemasolevate anonüümsete 

pangakontode või anonüümsete 

hoiuraamatute omanike või tegelike 

kasusaajate suhtes rakendatakse 

võimalikult kiiresti ja igal juhul enne seda, 

kui neid kontosid või hoiuraamatuid 

ükskõik mis viisil kasutatakse, 

hoolsusmeetmeid. 

„1. Liikmesriigid keelavad oma 

krediidiasutustel ja finantseerimisasutustel 

hoida anonüümseid kontosid, 

anonüümseid hoiuraamatuid või 

anonüümseid turvalisi pangaseife. 

Liikmesriigid näevad kõikidel juhtudel 

ette, et olemasolevate anonüümsete 

pangakontode, anonüümsete 

hoiuraamatute või anonüümsete turvaliste 

pangaseifide omanike või tegelike 

kasusaajate suhtes rakendatakse 

võimalikult kiiresti ja igal juhul enne seda, 

kui neid kontosid, hoiuraamatuid või 

pangaseife ükskõik mis viisil kasutatakse, 

hoolsusmeetmeid.“  
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Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid tagavad, et soetajana 

tegutsevad liidu krediidiasutused ja 

finantseerimisasutused võtavad vastu 

üksnes sellistes kolmandates riikides välja 

antud eelmaksekaartidega tehtud makseid, 

kus sellised kaardid vastavad nõuetele, mis 

on artikli 13 lõike 1 esimese lõigu 

punktides a, b ja c ning artiklis 14 

sätestatud nõuetega samaväärsed või mida 

võib lugeda käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 

nõuetele vastavaks. 

3. Liikmesriigid tagavad, et soetajana 

tegutsevad liidu krediidiasutused ja 

finantseerimisasutused võtavad vastu 

üksnes sellistes kolmandates riikides välja 

antud eelmaksekaartidega tehtud makseid, 

kus sellised kaardid vastavad nõuetele, mis 

on artikli 13 lõike 1 esimese lõigu 

punktides a, b ja c ning artiklis 14 

sätestatud nõuetega samaväärsed või mida 

võib lugeda käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 

nõuetele vastavaks. Ettemaksukaartide 

postitamisest või saatmisest liikmesriikide 

jurisdiktsioonist välja tuleb viivitamata 

teatada ja pädev isik peab selle 

registreerima. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 a (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) artikli 13 lõike 1 esimesse lõiku 

lisatakse järgmine punkt: 

 „a a) kliendi ja tegelikult kasusaava 

omaniku nimede võrdlemine ELi, ÜRO ja 

muude asjaomaste sanktsioonide 

loeteludega;“ 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 b (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 
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Artikkel 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 b) lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 13 a 

 Komisjon loob 2018. aasta jaanuariks 

avalikult juurdepääsetava platvormi, mis 

ühendab ÜRO, ELi, liikmesriikide ja 

muud asjaomased loetelud isikute, 

rühmade ja üksuste kohta, kelle suhtes 

kohaldatakse sanktsioone.“ 

 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 14 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 

kliendi suhtes rakendatavate tugevdatud 

hoolsusmeetmete kohaldamisele kõikide 

uute klientide puhul kohaldavad 

kohustatud isikud neid sobival ajal ka 

olemasolevate klientide puhul, lähtudes 

riskitundlikkusest, või kui kliendi 

asjaomane olukord muutub, või kui 

kohustatud isik on kohustatud asjaomase 

kalendriaasta jooksul kliendiga ühendust 

võtma, et kontrollida tegelikult kasusaavate 

omanikega seonduvat mis tahes teavet, eriti 

direktiivi 2011/16/EL raames. 

5. Liikmesriigid nõuavad, et lisaks 

kliendi suhtes rakendatavate tugevdatud 

hoolsusmeetmete kohaldamisele kõikide 

uute klientide puhul kohaldavad 

kohustatud isikud neid sobival ajal ka 

olemasolevate klientide puhul, lähtudes 

riskitundlikkusest, või kui kliendi 

asjaomane olukord muutub, või kui 

kohustatud isik on kohustatud asjaomase 

kalendriaasta jooksul kliendiga võimalikult 

kiiresti ühendust võtma, et kontrollida 

tegelikult kasusaavate omanikega 

seonduvat mis tahes teavet, eriti direktiivi 

2011/16/EL raames. Liikmesriigid 

nõuavad, et kohustatud isikud võtaksid 

kliendiga ühendust, et läbi vaadata 

tegelikult kasu saavat omanikku (saavaid 

omanikke) käsitlevad andmed, mitte 

hiljem kui ... [üks aasta pärast käesoleva 

direktiivi jõustumise kuupäeva]. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesoleva direktiivi artiklites 19–24 

osutatud juhtudel, samuti muudel 

liikmesriikide või asjaomaste üksuste poolt 

kindlaks määratud suurema riskiga 

juhtudel nõuavad liikmesriigid asjaomastelt 

üksustelt kliendi suhtes rakendatavate 

tugevdatud hoolsusmeetmete kohaldamist, 

et kõnealuseid riske asjakohaselt juhtida ja 

vähendada. 

Käesoleva direktiivi artiklites 19–24 

osutatud juhtudel, samuti muudel 

liikmesriikide või asjaomaste üksuste poolt 

kindlaks määratud riskiga juhtudel 

nõuavad liikmesriigid asjaomastelt 

üksustelt kliendi suhtes rakendatavate 

tugevdatud hoolsusmeetmete kohaldamist, 

et kõnealuseid riske asjakohaselt juhtida ja 

vähendada. 

Selgitus 

Mitte ainult suurema riskiga juhtudel, vaid ka kõigi väljaselgitatud riskiga juhtumite korral 

peaksid liikmesriigid nõudma asjaomastelt üksustelt kliendi suhtes rakendatavate tugevdatud 

hoolsusmeetmete kohaldamist, et kõnealuseid riske asjakohaselt juhtida ja vähendada. 

 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 18 a – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) hankida kliendi kohta lisateavet; (a) hankida kliendi ja tegelikult 

kasusaava omaniku kohta lisateavet; 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 18 a – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) hankida teavet kliendi vahendite 

allika või vara allika kohta; 

(c) hankida teavet kliendi ja tegelikult 

kasusaava omaniku vahendite allika või 

vara allika kohta; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 26 – lõige 2 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (7 a) artikli 26 lõige 2 asendatakse 

järgmisega: 

2. Liikmesriigid keelavad kohustatud 

isikutel usaldada nõuete täitmise 

kolmandatele isikutele, kes on asutatud 

suure riskiga kolmandates riikides. 

Liikmesriigid võivad nimetatud keelust 

vabastada liidus asutatud kohustatud 

isikute filiaalid ja enamusosalusega 

tütarettevõtjad, kui need filiaalid ja 

enamusosalusega tütarettevõtjad järgivad 

täielikult kontserniüleseid põhimõtteid ja 

protseduure kooskõlas artikliga 45. 

„2. Liikmesriigid keelavad kohustatud 

isikutel usaldada nõuete täitmise 

kolmandatele isikutele, kes on asutatud 

suure riskiga kolmandates riikides.“  

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik: 

 „Liikmesriigid tagavad, et aktsiate või 

osade või hääleõiguste või muu osaluse 

omanikud äriühingutes või muudes 

juriidilistes isikutes, kaasa arvatud 

osaluse kaudu esitajaaktsiate või -osade 

kujul, või muul viisil kontrollimise kaudu, 

avalikustaksid nimetatud isikutele, kas 

nende osalus on nende enda nimel ja 

arvel või mingi teise isiku nimel. 

Liikmesriigid tagavad, et füüsiline isik 

(füüsilised isikud), kes on kõrgema 

juhtkonna liige (liikmed) äriühingus või 

muus juriidilises isikus, avalikustaks 

(avalikustaksid) nimetatud isikutele, kas 
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nende osalus on nende enda nimel või 

mõne teise isiku nimel.“ 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) lisatakse järgmine lõige: 

 „5 a. Käesoleva artikli lõikes 3 viidatud 

registris hoitav teave muude kui direktiivi 

2009/101/EÜ artikli 1a punktis a viidatud 

äriühingute ja muude juriidiliste isikute 

kohta on avalikult juurdepääsetav. 

 Avalikult kättesaadav teave koosneb 

vähemalt artikli 3 punktis 6 määratletud 

kasusaava omaniku nimest, 

sünnikuupäevast, kodakondsusest, 

elukohariigist, kontaktandmetest 

(koduaadressi avalikustamata) ning 

omatava kasutoova osaluse laadist ja 

ulatusest. 

 Käesoleva lõike kohaldamisel peab 

juurdepääs kasusaavat omanikku 

käsitlevale teabele olema kooskõlas 

andmekaitsenormidega ja avatud 

andmestandarditega ning selle suhtes 

kohaldatakse veebipõhist registreerimist. 

Liikmesriigid võivad kehtestada 

halduskulude katmiseks tasu.“ 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 6 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Lõikes 3 osutatud keskregister tagab, et 6. Lõikes 3 osutatud keskregister tagab 
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pädevad asutused ja rahapesu 

andmebürood saavad õigeaegse ja 

piiramatu juurdepääsu keskregistris 

hoitavatele kõikidele andmetele, ilma 

piiranguteta ja asjaomast isikut ette 

hoiatamata. Samuti peab see võimaldama 

õigeaegse juurdepääsu kooskõlas II 

peatükiga kliendi suhtes hoolsusmeetmed 

võtvatele kohustatud isikutele. 

tõhususe tagamise eesmärgil, et pädevad 

asutused ja rahapesu andmebürood saavad 

õigeaegse ja piiramatu juurdepääsu 

keskregistris hoitavatele kõikidele 

andmetele, ilma piiranguteta ja asjaomast 

isikut ette hoiatamata. Samuti peab see 

võimaldama õigeaegse ja piiramatu 

juurdepääsu kooskõlas II peatükiga kliendi 

suhtes hoolsusmeetmed võtvatele 

kohustatud isikutele. 

Selgitus 

Pädevatele asutustele ja rahapesu andmebüroodele õigeaegse ja piiramatu juurdepääsu 

tagamine kõikidele keskregistris hoitavatele andmetele ilma piiranguteta ja asjaomast isikut 

ette hoiatamata tagab käesolevas muutmisettepanekus osutatud keskregistri tõhususe. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 6 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 3 osutatud juurdepääsu saavad 

pädevad asutused on sellised avaliku 

sektori asutused, mis on määratud täitma 

ülesandeid rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamiseks, sh 

maksuametid ning rahapesu, seotud 

eelkuritegude ja terrorismi rahastamise 

uurimise või süüdlaste vastutuselevõtmise, 

kuritegelike varade jälitamise ja arestimise 

või arestimise ja konfiskeerimise eest 

vastutavad asutused. 

Lõikes 3 osutatud juurdepääsu saavad 

pädevad asutused on sellised avaliku 

sektori asutused, mis on määratud täitma 

ülesandeid rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamiseks, sh 

maksuametid, järelevalveasutused ning 

rahapesu, seotud eelkuritegude ja 

terrorismi rahastamise uurimise või 

süüdlaste vastutuselevõtmise, kuritegelike 

varade jälitamise ja arestimise või 

arestimise ja konfiskeerimise eest 

vastutavad asutused. 

Selgitus 

Sobivate järelevalve- ja analüütiliste ressurssidega usaldusväärne finantssüsteem, mis on 

võimeline avastama anomaalseid tehingumustreid, võib aidata tagada: 

– suurema teadlikkuse terroristlike ja kriminaalsete sidemete ja võrgustike ning sellest seosest 

tulenevate ohtude kohta; 

– kõigi asjaomaste asutuste (sh järelevalveasutuste) mõjusamad ennetusmeetmed. 
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Seetõttu tuleb järelevalveasutused loetelusse lisada. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

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

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 8 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) lõikesse 8 lisatakse järgmine lõik: 

 „Enne uue kliendisuhte alustamist 

äriühingu või muu juriidilise isikuga, 

mille tegelikult kasusaavat omanikku 

käsitlev teave tuleb registreerida, koguvad 

kohustatud isikud selle registreerimise 

kohta tõendeid.“ 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 9 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt c 
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Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 30 – lõige 10 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid teevad omavahel ja 

komisjoniga koostööd, et kooskõlas 

lõikega 5 rakendada erinevaid juurdepääsu 

liike. 

Liikmesriigid teevad omavahel ja 

komisjoniga koostööd, et kooskõlas 

lõikega 5 rakendada erinevaid juurdepääsu 

liike, võttes arvesse uusimaid 

kohaldatavaid rahvusvahelisi standardeid. 

Selgitus 

Vajalik on ühtlustatud lähenemine ELi tasandil, tagades seejuures rahvusvaheliste kohustuste 

täieliku täitmise. 

Uusimate rahvusvaheliste standardite täitmine toob välja, kui oluline on laiendada rahapesu 

andmebüroodele kättesaadava teabe ulatust ja juurdepääsu sellele. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 31– lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Liikmesriigid tagavad, et käesolevat artiklit 

kohaldatakse usaldusfondide ja selliste 

muud liiki õiguslike vahendite või 

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. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt a 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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: 

Kõik liikmesriigid kohustavad nende 

liikmesriigis liikmesriigi või kolmanda 

riigi õiguse alusel loodud, hallatava või 

seal tegutseva usaldusfondi usaldusisikuid 

koguma ja hoidma asjakohast, täpset ja 

ajakohastatud teavet usaldusfondi 

tegelikult kasusaavate omanike kohta. 

Kõnealune teave hõlmab andmeid 

järgmiste isikute kohta: 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt b 

Direktiiv (EL) nr 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. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt c 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõikes 3a osutatud juurdepääsu saavad 

pädevad asutused on sellised avaliku 

sektori asutused, mis on määratud täitma 

ülesandeid rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamiseks, sh 

maksuametid ning rahapesu, seotud 

eelkuritegude ja terrorismi rahastamise 

uurimise või süüdlaste vastutuselevõtmise 

ning kuritegelike varade või arestimise ja 

konfiskeerimise eest vastutavad asutused. 

Lõikes 3a osutatud juurdepääsu saavad 

pädevad asutused on sellised avaliku 

sektori asutused, mis on määratud täitma 

ülesandeid rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamiseks, sh 

maksuametid, järelevalveasutused ning 

rahapesu, seotud eelkuritegude ja 

terrorismi rahastamise uurimise või 

süüdlaste vastutuselevõtmise ning 

kuritegelike varade või arestimise ja 

konfiskeerimise eest vastutavad asutused. 
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Selgitus 

Järelevalveasutused kuuluvad olulist ülesannet täitvate asutuste hulka. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt d 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 4 a – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Käesoleva artikli lõikes 3a osutatud 

registris hoitav teave, mis käsitleb mis 

tahes muid usaldusfonde peale direktiivi 

2009/101/EÜ artikli 1a punktis b osutatute, 

on avalikult kättesaadav. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt d 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 4 a – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

Avalikult kättesaadav teave koosneb 

vähemalt artikli 3 punkti 6 kohase 

tegelikult kasusaava omaniku nimest, 

sünnikuupäevast, kodakondsusest, 

elukohariigist, kontaktandmetest 

(koduaadressi avalikustamata) ning 

omatava kasutoova osaluse laadist ja 

ulatusest. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt d 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 4 a – lõik 2 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva lõike kohaldamisel peab 

juurdepääs tegelikult kasu saavat 

omanikku käsitlevale teabele olema 

kooskõlas andmekaitse eeskirjadega ja 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi 2003/98/EÜ1a artikli 2 lõikes 7 

määratletud avatud andmestandarditega 

ning selle suhtes kohaldatakse veebipõhist 

registreerimist. 

 ________________ 

 1aEuroopa Parlamendi ja nõukogu 

17. novembri 2003. aasta direktiiv 

2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva 

teabe taaskasutamise kohta (ELT L 345, 

31.12.2003, lk 90). 

 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt d 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 4b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4b. Kohustatud isikud hangivad lõike 

3a kohaselt tegelikult kasusaava omaniku 

teabe registreerimise kohustusega 

usaldusfondi või muu õigusliku üksusega 

uue kliendisuhte loomisel vajaduse korral 

alati registreerimistõendi. 

4b. Kohustatud isikud hangivad lõike 

3a kohaselt tegelikult kasusaava omaniku 

teabe registreerimise kohustusega 

usaldusfondi või muud liiki õigusliku 

vahendi või õigusliku üksusega uue 

kliendisuhte loomisel vajaduse korral alati 

registreerimistõendi. 

Selgitus 

Õiguslike üksuste kõrval võib esineda ka õiguslikke vahendeid, nagu eespool on märgitud. 

Õiguslikud vahendid erinevad õiguslikest üksustest ja seetõttu tuleb need loetleda eraldi. 

Selleks et tagada direktiivi kohaldatavus kõigile õiguslikele struktuuridele, mille funktsioonid 

on sarnased usaldusfondide omadele, tuleb lisada sõnad „õiguslikud vahendid“. 
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Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10 – alapunkt e 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 31 – lõige 7 a – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7 a. 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. 

7 a. 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. 

Erandeid tuleb hinnata uuesti 

korrapäraste vaheaegade järel, et hoida 

ära kuritarvitamised. Erandi 

võimaldamise korral tuleb see registris 

selgelt dokumenteerida ja seda tuleb 

kirjalikult põhjendada. 

 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11 – alapunkt a 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 1 – neljas lause 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ta peab olema võimeline kohustatud 

isikutelt teavet saama ja seda kasutama. 

Ta peab olema võimeline kohustatud 

isikutelt lisateavet küsima, saama ja seda 

kasutama.  
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 32 a – lõige 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid loovad 

automatiseeritud keskmehhanismid, nagu 

keskregistrid või kesksed elektroonilised 

andmeotsingu süsteemid, mis võimaldavad 

õigel ajal identifitseerida kõiki füüsilisi või 

juriidilisi isikuid, kellel või kelle kontrolli 

all on direktiivis 2007/64/EÜ määratletud 

maksekontosid ja pangakontosid asjaomase 

liikmesriigi territooriumil asuvas 

finantsasutuses. Liikmesriigid esitavad 

komisjonile teatise selliste riiklike 

mehhanismide kirjeldusega. 

1. Liikmesriigid loovad 

automatiseeritud keskmehhanismid, nagu 

keskregistrid või kesksed elektroonilised 

andmeotsingu süsteemid, mis võimaldavad 

õigel ajal identifitseerida kõiki füüsilisi või 

juriidilisi isikuid, kellel või kelle kontrolli 

all on direktiivis 2007/64/EÜ määratletud 

maksekontosid ja pangakontosid ning 

turvalisi pangaseife asjaomase liikmesriigi 

territooriumil asuvas finantsasutuses. 

Liikmesriigid esitavad komisjonile teatise 

selliste riiklike mehhanismide kirjeldusega. 

 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 32 a – lõige 3 – taane 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – turvaliste pangaseifide kohta: 

üürilevõtja nimi ja üüriperioodi kestus. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 32 a – lõige 3 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 

lõigetes 1–3 osutatud kohustuste suhtes 

erandeid passiivsete pangakontode korral. 

 Käesoleva lõike mõistes tähendab 

„passiivne pangakonto“ pangakontot, 

mille saldo ei ületa 5 000 eurot ja millele 

ning millelt ei ole viimase 36 kuu jooksul 

tehtud ühtki makset, välja arvatud 

intressimaksed ja teenusepakkuja muud 
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tavapärased teenustasud. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 32 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (12 a) lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 32 b 

 1. Liikmesriigid loovad 

automatiseeritud kesksed mehhanismid, 

nagu keskregistrid või kesksed 

elektroonilised andmeotsingusüsteemid, 

mis võimaldavad õigeaegselt tuvastada 

kõiki füüsilisi või juriidilisi isikuid, kellel 

või kelle kontrolli all on liikmesriigi 

territooriumil asuvad maad või hooned. 

Liikmesriigid esitavad komisjonile teatise 

selliste riiklike mehhanismide 

kirjeldusega. 

 2.  Liikmesriigid tagavad lõikes 1 

viidatud kesksüsteemides hoitavale teabele 

riigi tasandil otsese juurdepääsu rahapesu 

andmebüroodele ja pädevatele asutustele. 

Liikmesriigid tagavad, et iga rahapesu 

andmebüroo oleks võimeline andma 

lõikes 1 osutatud kesksetes 

mehhanismides olevat teavet igale muule 

rahapesu andmebüroole õigeaegselt 

vastavalt artiklike 53. 

 3. Lõikes 1 osutatud kesksete 

mehhanismide kaudu saab hankida ja 

otsida järgmist teavet: 

 – kinnisvara omaniku ja kõigi nende 

isikute kohta, kes väidavad end tegutsevat 

omaniku nimel: nimi, mida täiendavad 

muud nõutavad tuvastusandmed vastavalt 

artikli 13 lõike 1 punkti a ülevõtva 

siseriikliku õiguse sätetele, või ainulaadne 

tuvastusnumber; 

 – kinnisvarast tegelikku kasu saava 
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omaniku kohta: nimi, mida täiendavad 

muud nõutavad tuvastusandmed vastavalt 

artikli 13 lõike 1 punkti b ülevõtva 

siseriikliku õiguse sätetele, või ainulaadne 

tuvastusnumber; 

 – kinnisvara kohta: omandamise, 

hüpoteegi ja muude õiguste kui 

omandiõiguse kuupäev ja põhjus; 

 – maaomandi kohta: asukoht, 

maatüki number, maa kategooria (maa 

praegune sihtotstarve), maatüki suurus 

(maa pindala); 

 – hoone kohta: asukoht, maatüki 

number, ehitusnumber, tüüp, 

konstruktsioon, põrandapindala. 

 4. Liikmesriigid teevad omavahel ja 

komisjoniga koostööd, et luua 1. 

jaanuariks 2018 vastavalt lõikele 1 

Euroopa kinnisvararegister, mis põhineb 

Euroopa maainfo teenistuse (EULIS) 

mudelil.“ 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 16 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 47 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

virtuaalvaluutade ja ametlike valuutade 

vahetamise teenuse pakkujatel, nn 

rahakotiteenuste pakkujatel, 

valuutavahetusasutustel ja tšekkide 

sularahaks vahetamise asutustel ning 

usaldusfondi- või äriühinguteenuste 

pakkujatel on tegevusluba või nad on 

registrisse kantud ning 

hasartmänguteenuste pakkujad on 

reguleeritud. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

virtuaalvaluutade ja seadusega kehtestatud 

maksevahendite vahetamise teenuse 

pakkujatel, nn rahakotiteenuste pakkujatel, 

valuutavahetusasutustel ja tšekkide 

sularahaks vahetamise asutustel, 

virtuaalvaluutade väljastajatel, haldajatel, 

vahendajatel ja levitajatel ning interneti 

teel maksmise süsteemide haldajatel ja 

pakkujatel ning usaldusfondi- või 

äriühinguteenuste pakkujatel on 

tegevusluba või nad on registrisse kantud 

ning hasartmänguteenuste pakkujad on 

reguleeritud, muu hulgas rakendades 

meetmeid, mille eesmärk on 
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finantssüsteemi rahapesu või terrorismi 

rahastamise eesmärgil kasutamise 

tõkestamine. 

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 50a – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ei keela pädevate asutuste 

vahelist koostööd ega abistamist ning ei 

sea selleks põhjendamatuid ega 

ülemääraselt piiravaid tingimusi. Eelkõige 

tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused 

ei keeldu abitaotlusest järgmistel põhjustel: 

Liikmesriigid tagavad pädevate asutuste 

vahelise teabe jagamise ja abistamise, 

ilma et nad kehtestaksid ebamõistlikke või 

liiga piiravaid tingimusi. Eelkõige tagavad 

liikmesriigid, et pädevad asutused ei 

keeldu abitaotlusest järgmistel põhjustel: 

 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 a (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 51a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 a) lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 51a 

 Juuniks 2017 esitab komisjon õigusakti 

ettepaneku, millega luuakse Euroopa 

rahapesu andmebüroo, mille ülesanne on 

koordineerida, abistada ja toetada 

liikmesriikide rahapesu andmebüroosid. 

See Euroopa rahapesu andmebüroo 

pakub liikmesriikide rahapesu 

andmebüroodele toetust teabevahetuse 

tagamiseks vajaliku tehnilise 

infrastruktuuri säilitamiseks ja 

arendamiseks, aitab neid piiriüleste 

juhtumite ühise analüüsi läbiviimisel, teeb 

ise strateegilisi analüüse ning 

koordineerib liikmesriikide rahapesu 

andmebüroode tööd piiriüleste juhtumite 
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puhul. Sellel eesmärgil peavad 

liikmesriikide rahapesu andmebürood 

vahetama Euroopa rahapesu 

andmebürooga automaatselt teavet 

rahapesujuhtumite uurimisel. Käesolevas 

õigusakti ettepanekus võetakse arvesse 

komisjoni läbi viidud liikmesriikide 

rahapesu andmebüroode suutlikkuse ja 

koostööd takistavate asjaolude 

kaardistamise tulemused, et luua 

tasakaalustatud ja sobiv koostöösüsteem.“ 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 18 b (uus) 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 51b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (18 b) lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 51b 

 1. Liikmesriigid tagavad oma 

rahapesu andmebüroode suutlikkuse teha 

koostööd ja vahetada asjakohast teavet 

oma välismaiste kolleegidega. 

 2. Liikmesriigid tagavad, et ELi 

rahapesu andmebüroodest on võimalik 

esitada päringuid välismaiste kolleegide 

nimel, kui see on finantstehingute 

analüüsimiseks vajalik. Päring peab 

hõlmama vähemalt järgmist: 

 – otsingud oma andmebaasides 

kahtlaste tehingutega seotud teabe 

kogumiseks; 

 – otsingud muudes andmebaasides, 

millele neil võib olla otsene või kaudne 

juurdepääs, sealhulgas 

õiguskaitseasutuste andmebaasid, 

avalikud andmebaasid, haldusasutuste 

andmebaasid ning kasutustasu eest 

ligipääsetavad andmebaasid. 

 Kui see on lubatud, pöörduvad rahapesu 

andmebürood asjakohase teabe saamiseks 
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ka muude pädevate asutuste ja 

finantsasutuste poole.“ 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 20 

Direktiiv (EL) nr 2015/849 

Artikkel 55 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid tagavad, et taotluse 

saanud rahapesu andmebüroo eelnev luba 

levitada teavet pädevatele asutustele 

antakse olenemata seotud eelkuritegude 

liigist viivitamata ja võimalikult suures 

ulatuses. Taotluse saanud rahapesu 

andmebüroo ei saa keelduda selliseks 

levitamiseks loa andmisest, välja arvatud 

juhul, kui see jääb väljapoole tema 

rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise sätete kohaldamisala, võib 

kahjustada kriminaaluurimist, on ilmselgelt 

ebaproportsionaalne mõne füüsilise või 

juriidilise isiku või taotluse saanud 

rahapesu andmebüroo liikmesriigi 

õiguspäraste huvidega või on muul viisil 

vastuolus asjaomase liikmesriigi 

siseriikliku õiguse üldpõhimõtetega. 

Nõusoleku andmisest keeldumisele 

lisatakse alati nõuetekohane põhjendus. 

2. Liikmesriigid tagavad, et taotluse 

saanud rahapesu andmebüroo eelnev luba 

levitada teavet pädevatele asutustele 

antakse olenemata seotud eelkuritegude 

liigist viivitamata ja võimalikult suures 

ulatuses. Taotluse saanud rahapesu 

andmebüroo ei saa keelduda selliseks 

levitamiseks loa andmisest, välja arvatud 

juhul, kui see jääb väljapoole tema 

rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise sätete kohaldamisala, võib 

kahjustada kriminaaluurimist, on ilmselgelt 

ebaproportsionaalne mõne füüsilise või 

juriidilise isiku või taotluse saanud 

rahapesu andmebüroo liikmesriigi 

õiguspäraste huvidega või on muul viisil 

vastuolus asjaomase liikmesriigi 

siseriikliku õiguse üldpõhimõtetega. 

Nõusoleku andmisest keeldumisele 

lisatakse alati nõuetekohane põhjendus. 

Kõigi osaliste põhiõigusi, sealhulgas 

õigust andmekaitsele, tuleb igal juhul 

täielikult järgida. 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2009/101/EÜ 

Artikkel 7b – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 

artikli lõikes 1 osutatud teave tegelikult 

3. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 

artikli lõikes 1 osutatud teave tegelikult 
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kasusaava omaniku kohta tehakse ka 

avalikult kättesaadavaks artikli 4a lõikes 2 

osutatud registrite sidestamise süsteemi 

kaudu. 

kasusaava omaniku kohta tehakse ka 

avalikult kättesaadavaks artikli 4a lõikes 2 

osutatud registrite sidestamise süsteemi 

kaudu kooskõlas direktiivi 2003/98/EÜ 

artikli 2 lõikes 7 viidatud 

andmekaitsenormidega ja avatud 

andmestandarditega ning selle suhtes 

kohaldatakse veebipõhist registreerimist. 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 

Direktiiv 2009/101/EÜ 

Artikkel 7b – 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 

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. Erandeid tuleb hinnata uuesti 

korrapäraste vaheaegade järel, et hoida 

ära kuritarvitamised. Erandi 

võimaldamise korral tuleb see registris 

selgelt dokumenteerida ja seda tuleb 

kirjalikult põhjendada. 
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