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LYHYET PERUSTELUT 

I. Tausta 

Käsiteltävänä olevalla ehdotuksella pyritään muuttamaan kahta voimassa olevaa 

rahoitustarkastuksia ja avoimuutta koskevaa unionin säädöstä1, jotta voidaan edistää 

rahoitusvalvonnan porsaanreikiä hyödyntävän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen 

torjuntaa. 

Tässä yhteydessä on tähän mennessä tullut esille viisi keskeistä kysymystä: 1) epäilyttäviä 

liiketoimia, joissa on mukana suuririskisiä kolmansia maita, ei voida valvoa tehokkaasti, 

koska asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat vaatimukset ovat epäselviä ja epäyhtenäisiä; 

2) viranomaiset eivät voi valvoa virtuaalivaluuttojen avulla toteutettuja epäilyttäviä 

liiketoimia riittävästi, koska viranomaiset eivät kykene yhdistämään liiketoimia 

tunnistettaviin henkilöihin; 3) nykyiset toimenpiteet nimettömiin ennalta maksettuihin 

maksuvälineisiin liittyvien, rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevien riskien 

lieventämiseksi eivät ole riittäviä; 4) unionin rahanpesun selvittelykeskukset eivät saa 

riittävän ajoissa ilmoitusvelvollisten hallussa olevia tietoja eivätkä siten vaihda niitä 

keskenään riittävän ajoissa; 5) rahanpesun selvittelykeskuksilla ei ole pääsyä pankki- ja 

maksutilien haltijoiden henkilötietoihin, tai pääsyn myöntäminen kestää liian kauan2. 

Tällä alalla on tärkeää päästä oikeaan tasapainoon: on järjestettävä riittävästi tarkastuksia 

talousrikollisuuden ja terrorismin rahoittamisen torjumiseksi ja on suojeltava yksityisyyttä ja 

perusoikeuksia. Viime vuosina ilmi tulleet talousrikokset ja terroristiset teot ovat horjuttaneet 

tätä tasapainoa, joten yhteiskunnan suojelemiseksi tarvitaan vahvempia toimenpiteitä. Kyse 

on siis näiden keskenään osittain ristiriitaisen kahden näkökulman tasapainottamisesta sekä 

oikeasuhteisuusperiaatteesta. 

II. Virtuaalivaluuttoja koskeva sääntely 

Virtuaalivaluutat ovat nykyisellään marginaalinen ilmiö, joka ei kuitenkaan ole välttämättä 

sivuutettavissa jatkossa. Samalla on selvää, että niitä voidaan käyttää rikollisiin tarkoituksiin. 

Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että virtuaalivaluutta-alan vaihtopalvelujen ja 

lompakkopalvelujen tarjoajiin sovelletaan samoja tiedottamisvelvoitteita kuin 

rahoituspalvelujen tarjoajiin. Kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten olisi tässä 

järjestelmässä voitava yhdistää virtuaalivaluuttojen verkko-osoitteet virtuaalivaluuttojen 

omistajan henkilöllisyyteen.  

Valmistelija hyväksyy tämän toimenpiteen, mutta on Euroopan keskuspankin kanssa samaa 

mieltä siitä, että raportointivelvoite on muotoiltava siten, että se ei ole tulkittavissa 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, 

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73) ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/101/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, niiden takeiden 

yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa 

kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (EUVL L 258, 

1.10.2009, s. 11). 
2 Komission vaikutustenarviointi, SWD(2016)0223, SWD(2016)0224. 
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virtuaalivaluuttojen hyväksymiseksi. 

III. Rajoitukset, jotka koskevat nimettömiä ennalta maksettuja kortteja 

Nimettömät ennalta maksetut kortit voivat olla hyödyllisiä maksuvälineitä etenkin silloin, kun 

määrät ovat suhteellisen pieniä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää myös petollisessa 

tarkoituksessa1. Komissio ehdottaa, että alennetaan kynnysarvoja, kun maksuja suoritetaan 

ilman järjestelmällisiä tuntemisvelvollisuustarkastuksia, ja että verkkomaksujen kohdalla 

luovutaan tuntemisvelvollisuustarkastuksia koskevasta poikkeuksesta. 

Valmistelija hyväksyy tällaisia kortteja koskevien tarkistusten tiukentamisen tietyissä 

tapauksissa, koska on saatu näyttöä niitä koskevista väärinkäytöksistä. Rajoitteista ei pidä 

kuitenkaan tehdä niin tiukkoja, että kyseisten korttien käyttäminen kävisi käytännössä 

mahdottomaksi. Valmistelija katsoo myös, että on syytä tarkastella huolellisemmin sitä, miten 

ehdotetut toimenpiteet vaikuttavat kilpailukykyyn ja etenkin pk-yrityksiin, jotka toimivat 

ennalta maksettujen välineiden ja virtuaalivaluuttojen alalla. 

IV. Rahanpesun selvittelykeskusten oikeus saada tietoja  

Komission ehdotuksessa laajennetaan kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten oikeuksia 

pyytää tietoja rahoituslaitoksilta. Nykyisellään rahanpesun selvittelykeskukset voivat pyytää 

tietoja ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen rahoituslaitos on ilmoittanut epätavallisesta 

toiminnasta. Ehdotuksessa siis sallitaan rahanpesun selvittelykeskusten oma-aloitteiset 

pyynnöt. Jäsenvaltioiden on myös otettava käyttöön pankkitilien haltijoita koskevat 

keskusrekisterit. 

Valmistelijan mielestä taloudellista tilannetta koskevien tietojen luottamuksellisuutta voidaan 

rajoittaa nykyisissä oloissa. Joka tapauksessa on huolehdittava siitä, että kenenkään 

perusoikeuksia ei loukata. 

V. Yhteinen lähestymistapa suuririskisiä kolmansia maita varten 

Unionilla on nyt suhteellisen lyhyt yhteinen luettelo kolmansista maista, joita koskeviin 

rahoitustoimiin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Ehdotuksessa otetaan käyttöön yhteiset 

normit rahoitustoimiin, jotka suuntautuvat niiden oikeudenkäyttöalueelle tai ovat lähtöisin 

niiden oikeudenkäyttöalueelta. 

Valmistelija pitää tällaista yhteistä lähestymistapaa tarpeellisena. 

VI. Pääsy omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin 

Eräs merkittävimmistä ehdotuksessa käsitellyistä näkökohdista on se, että voimistetaan 

velvoitteita, jotka koskevat omistajan ja edunsaajan ilmoittamista sekä näitä ja 

yritysrakenteita, trusteja ja vastaavia järjestelyjä koskevien tietojen saataville saattamista. 

Useat viimeaikaiset rahoitusskandaalit ja poliittiset skandaalit ovat osoittaneet, että tällaisia 

järjestelyjä saatetaan käyttää verojen välttelyyn tai liiketoimia koskevan asianmukaisen 

valvonnan kiertämiseen. Ehdotuksella pyritään siihen, että kansalaisten saatavilla olisi 

                                                 
1 Katso myös LIBE-valiokunnan vuonna 2015 teettämä kyberrikollisuutta ja lainvalvontaa koskeva 

politiikkayksikkö C:n tutkimus ”The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch 

up?” 
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kattavampi rekisteri, jossa on tiettyjä tietoja yritysrakenteiden tai trustien omistajuudesta tai 

edunsaajista, sen sijaan, että tällaiset tiedot olisivat vain tiettyjen elinten saatavilla. 

Ehdotuksessa täsmennetään myös trustien rekisteröintipaikkaa koskevia sääntöjä. 

Valmistelija pitää tällaista avoimuuden lisäämistä välttämättömänä, jotta voidaan palauttaa 

kansalaisten luottamus rahoitusjärjestelmään. On erittäin tärkeää, että taloudellisen edun 

ilmoittamista koskeva kynnysarvo pidetään riittävän matalana; komissio ehdottaa 

kynnysarvon madaltamista kahdestakymmenestäviidestä prosentista kymmeneen prosenttiin, 

ja tämä ehdotus on hyväksyttävissä. 

VII. Päätelmät 

Valmistelija pitää ehdotusta oikea-aikaisena, koska on syytä tehostaa unionin oikeudellista 

järjestelmää, jolla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Komission ehdotuksen 

suuret linjat ovat hyväksyttävissä, mutta on syytä esittää erinäisiä tarkistuksia, joilla 

tehostetaan rahanpesun ja terroristisen toiminnan rahoittamisen torjuntaa, samalla kun 

varmistetaan perusoikeuksien kunnioittaminen. 

 

TARKISTUKSET 

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/84924 on tärkein 

säädös, jonka avulla ehkäistään unionin 

rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun 

ja terrorismin rahoitukseen. Mainitulla 

direktiivillä, joka on määrä saattaa osaksi 

jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 

viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017, 

vahvistetaan kattava kehys, jonka avulla 

puututaan rahan tai varojen keräämiseen 

terrorismia varten, edellyttämällä, että 

jäsenvaltiot tunnistavat ja ymmärtävät 

rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen 

liittyvät riskit ja pienentävät niitä. 

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/84924 on tärkein 

säädös, jonka avulla ehkäistään unionin 

rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesuun 

ja terrorismin rahoitukseen. Mainitulla 

direktiivillä, joka on määrä saattaa osaksi 

jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 

viimeistään 26 päivänä kesäkuuta 2017, 

vahvistetaan ajantasainen, avoin, tehokas 

ja kattava oikeudellinen kehys, jonka 

avulla puututaan rahan tai varojen 

keräämiseen terrorismia varten, 

edellyttämällä, että jäsenvaltiot tunnistavat 

ja ymmärtävät rahanpesuun ja terrorismin 



 

PE594.003v02-00 6/44 AD\1114229FI.docx 

FI 

rahoitukseen liittyvät riskit ja pienentävät 

sekä ehkäisevät niitä. 

_________________ _________________ 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/849, annettu 

20 päivänä toukokuuta 2015, 

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 

rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 

muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja 

komission direktiivin 2006/70/EY 

kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, 

s. 73). 

24 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/849, annettu 

20 päivänä toukokuuta 2015, 

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä 

rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 648/2012 

muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja 

komission direktiivin 2006/70/EY 

kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, 

s. 73). 

 

Tarkistus   2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2) Viimeaikaisten terrori-iskujen 

yhteydessä on noussut esiin uusia 

suuntauksia, jotka liittyvät erityisesti 

siihen, miten terroristiryhmät rahoittavat ja 

toteuttavat operaatioitaan. Eräät 

nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät 

palvelut, joiden suosio vaihtoehtoisina 

rahoitusjärjestelminä kasvaa jatkuvasti, 

jäävät unionin lainsäädännön 

soveltamisalan ulkopuolelle tai hyötyvät 

poikkeuksista, jotka eivät välttämättä ole 

enää perusteltuja. Olisi toteutettava 

lisätoimia nykyisen ehkäisevän säännöstön 

parantamiseksi, jotta voidaan pysytellä 

kehittyvien suuntausten vauhdissa. 

2) Viimeaikaisten terrori-iskujen 

yhteydessä on noussut esiin uusia 

suuntauksia, jotka liittyvät erityisesti 

siihen, miten terroristiryhmät rahoittavat ja 

toteuttavat operaatioitaan. Eräät 

nykyaikaista teknologiaa hyödyntävät 

palvelut, joiden suosio vaihtoehtoisina 

rahoitusjärjestelminä kasvaa jatkuvasti, 

jäävät unionin lainsäädännön 

soveltamisalan ulkopuolelle tai hyötyvät 

poikkeuksista, jotka eivät välttämättä ole 

enää perusteltuja. Jotta voidaan pysytellä 

kehittyvien suuntausten vauhdissa, 
nykyisen ehkäisevän säännöstön 

parantamiseksi ja terrorismin rahoituksen 

torjunnan tehostamiseksi olisi toteutettava 

lisätoimia, joilla varmistetaan 

rahoitustoimia ja yhteisöjä koskevan 

avoimuuden lisääminen unionissa 

voimassa olevan ennalta ehkäisevän 

oikeudellisen kehyksen mukaisesti. 

 

Tarkistus   3 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

3) Samalla kun olisi pyrittävä 

toteuttamaan direktiivin (EU) 2015/849 

tavoitteet, siihen tehtävien muutosten olisi 

oltava yhdenmukaisia niiden toimien 

kanssa, joita unionissa parhaillaan 

toteutetaan terrorismin ja sen rahoituksen 

torjumiseksi. Euroopan 

turvallisuusagendassa25 todetaan, että 

tarvitaan toimia, joilla terrorismin 

rahoitukseen puututaan tuloksellisemmalla 

ja kattavammalla tavalla, ja korostetaan, 

että soluttautuminen rahoitusmarkkinoille 

on yksi keino rahoittaa terrorismia. Myös 

Eurooppa-neuvosto korosti 17 ja 

18 päivänä joulukuuta 2015 antamissaan 

päätelmissä tarvetta toteuttaa kaikilla 

aloilla nopeasti lisätoimia terrorismin 

rahoittamisen torjumiseksi. Komissio on 

hyväksynyt toimintasuunnitelman, jolla 

tehostetaan terrorismin rahoituksen 

torjuntaa. 

3) Samalla kun olisi pyrittävä 

toteuttamaan direktiivin (EU) 2015/849 

tavoitteet, siihen tehtävien muutosten olisi 

oltava yhdenmukaisia niiden toimien 

kanssa, joita unionissa parhaillaan 

toteutetaan terrorismin ja sen rahoituksen 

torjumiseksi, kunnioitettava 

perusoikeuksia ja noudatettava Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja 

periaatteita sekä noudatettava 

suhteellisuusperiaatetta ja oltava 

yhdenmukaisia sen soveltamisen kanssa. 

Euroopan turvallisuusagendassa25 

määritetään terrorismin torjuntaa 

koskevan EU:n oikeudellisen kehyksen 

kehittäminen yhdeksi painopisteeksi ja 
todetaan, että tarvitaan toimia, joilla 

terrorismin rahoitukseen puututaan 

tuloksellisemmalla ja kattavammalla 

tavalla, ja korostetaan, että soluttautuminen 

rahoitusmarkkinoille on yksi keino 

rahoittaa terrorismia. Myös Eurooppa-

neuvosto korosti 17 ja 18 päivänä 

joulukuuta 2015 antamissaan päätelmissä 

tarvetta toteuttaa kaikilla aloilla nopeasti 

lisätoimia terrorismin rahoittamisen 

torjumiseksi. Komissio on hyväksynyt 

toimintasuunnitelman, jolla tehostetaan 

terrorismin rahoituksen torjuntaa. 

_________________ _________________ 

25 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle – Euroopan turvallisuusagenda, 

COM(2015) 185 final. 

25 Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille, neuvostolle, Euroopan 

talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle – Euroopan turvallisuusagenda, 

COM(2015)0185. 

 

Tarkistus   4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

5) Unionin toimissa on otettava 

tarkoin huomioon myös kansainvälisen 

tason kehitys ja sitoumukset. YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 

2199 (2015) kehotetaan valtioita estämään 

terroristiryhmiä saamasta rahoitusta 

kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. 

5) Unionin toimissa on otettava 

tarkoin huomioon myös kansainvälisen 

tason kehitys ja sitoumukset. YK:n 

turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 

2199(2015) ja 2253(2015) kehotetaan 

valtioita estämään terroristiryhmiä 

saamasta rahoitusta kansainvälisiltä 

rahoituslaitoksilta. 

 

Tarkistus   5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

6) Virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, 

takaukseen perustuvien (eli lailliseksi 

maksuvälineeksi hyväksyttyjen) 

valuuttojen välisten vaihtopalvelujen ja 

lompakkopalvelujen tarjoajilla ei ole 

velvollisuutta tunnistaa epäilyttävää 

toimintaa. Tämän ansiosta terroristiryhmät 

voivat siirtää rahaa unionin 

rahoitusjärjestelmään tai 

virtuaalivaluuttaverkostojen välillä 

salaamalla siirrot tai hyödyntämällä näiden 

palvelujen tietynasteista nimettömyyttä. 

Sen vuoksi on olennaisen tärkeää laajentaa 

direktiivin (EU) 2015/849 soveltamisalaa 

niin, että se kattaa myös 

virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut ja 

lompakkopalvelujen tarjoajat. 

Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 

valvoa virtuaalivaluuttojen käyttöä. Näin 

saataisiin aikaan tasapuolinen ja 

oikeasuhteinen lähestymistapa, joka 

turvaisi vaihtoehtoisen rahoituksen ja 

yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalla 

saavutetun teknisen kehityksen ja pitkälle 

viedyn avoimuuden. 

6) Virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, 

takaukseen perustuvien (eli lailliseksi 

maksuvälineeksi hyväksyttyjen) 

valuuttojen välisten vaihtopalvelujen, 

lompakkopalvelujen tarjoajilla, 

virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijoilla, 

hallinnoijilla, välittäjillä ja jakelijoilla 

sekä verkkomaksujärjestelmien 

hallinnoijilla ja tarjoajilla ei ole 

velvollisuutta tunnistaa epäilyttävää 

toimintaa. Tämän ansiosta terroristiryhmät 

voivat siirtää rahaa unionin 

rahoitusjärjestelmään tai 

virtuaalivaluuttaverkostojen välillä 

salaamalla siirrot tai hyödyntämällä näiden 

palvelujen tietynasteista nimettömyyttä. 

Sen vuoksi on olennaisen tärkeää laajentaa 

direktiivin (EU) 2015/849 soveltamisalaa 

niin, että se kattaa myös 

virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut, 

lompakkopalvelujen tarjoajat, 

virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskijat, 

hallinnoijat, välittäjät ja jakelijat sekä 

verkkomaksujärjestelmien tarjoajat. 

Toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava 

valvoa virtuaalivaluuttojen käyttöä 

epäilyttävän toiminnan tunnistamiseksi. 

Näin saataisiin aikaan tasapuolinen ja 

oikeasuhteinen lähestymistapa, joka 

turvaisi samalla sekä näiden valuuttojen 
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tarjoamat innovatiiviset tekniset edut että 

vaihtoehtoisen rahoituksen ja 

yhteiskunnallisen yrittäjyyden alalla 

saavutetun pitkälle viedyn avoimuuden. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

7) Virtuaalivaluuttojen uskottavuus 

ei parane, jos niitä käytetään rikollisiin 

tarkoituksiin. Tässä yhteydessä 

nimettömyydestä on enemmän haittaa 

kuin hyötyä virtuaalivaluuttojen 

kehitykselle ja niiden potentiaalisten 

hyötyjen leviämiselle. Virtuaalivaluuttojen 

vaihtopalvelujen ja lompakkopalvelujen 

tarjoajien sisällyttäminen direktiivin 

soveltamisalaan ei ratkaise 

kokonaisuudessaan virtuaalivaluuttojen 

avulla toteutettujen liiketoimien 

nimettömyyteen liittyvää ongelmaa, sillä 

suuri osa virtuaalivaluuttojen 

toimintaympäristöstä pysyy edelleen 

nimettömänä, koska käyttäjät voivat 

toteuttaa liiketoimia myös ilman 

vaihtopalveluja tai lompakkopalvelujen 

tarjoajia. Nimettömyyteen liittyvien 

riskien torjumiseksi kansallisten 

rahanpesun selvittelykeskusten olisi 

voitava yhdistää virtuaalivaluuttojen 

verkko-osoitteet virtuaalivaluuttojen 

omistajan henkilöllisyyteen. Lisäksi olisi 

selvitettävä tarkemmin mahdollisuutta 

antaa käyttäjien tehdä vapaaehtoinen 

ilmoitus nimetyille viranomaisille. 

7) Nimettömyyteen liittyvien riskien 

torjumiseksi virtuaalivaluutat eivät saisi 

olla nimettömiä ja kansallisten rahanpesun 

selvittelykeskusten olisi voitava yhdistää 

virtuaalivaluuttojen verkko-osoitteet 

virtuaalivaluuttojen omistajan 

henkilöllisyyteen. 

(Katso Euroopan keskuspankin 12. lokakuuta 2016 antama lausunto CON/2016/49). 

Perustelu 

On suotavaa ottaa käyttöön sääntöjä, joilla estetään virtuaalivaluuttojen käyttäminen 

rahanpesuun, mutta unionin ei välttämättä pidä toteuttaa tätä sellaisella tavalla, joka 

kannustaa virtuaalivaluuttojen käyttämiseen. 
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Tarkistus   7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

11) Yleisluontoisilla ennalta 

maksetuilla korteilla on oikeutettuja 

käyttötarkoituksia, ja ne ovat taloudellista 

osallisuutta edistävä maksuväline. 

Nimettömiä ennalta maksettuja kortteja on 

kuitenkin helppo käyttää terrori-iskujen ja 

niihin liittyvän logistiikan rahoittamiseen. 

Sen vuoksi on olennaisen tärkeää estää 

terroristeja käyttämästä tätä keinoa 

operaatioidensa rahoittamiseen alentamalla 

edelleen niitä raja-arvoja ja 

enimmäismääriä, joita pienempiin määriin 

ilmoitusvelvollisten ei tarvitse soveltaa 

tiettyjä direktiivissä (EU) 2015/849 

säädettyjä asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 

koskevia toimenpiteitä. Samalla kun 

otetaan asianmukaisella tavalla huomioon 

kuluttajien tarve käyttää yleisluontoisia 

ennalta maksettuja maksuvälineitä eikä 

estetä tällaisten sosiaalista ja taloudellista 

osallisuutta edistävien maksuvälineiden 

käyttöä, on olennaisen tärkeää alentaa 

yleisluontoisiin nimettömiin ennalta 

maksettuihin kortteihin sovellettavia 

voimassa olevia kynnysarvoja ja poistaa 

näiden korttien verkkokäyttöön liittyvä 

vapautus asiakkaan 

tuntemisvelvollisuudesta. 

11) Yleisluontoisilla ennalta 

maksetuilla korteilla katsotaan olevan 

yhteiskunnallista merkitystä, niillä on 

oikeutettuja käyttötarkoituksia, ja ne ovat 

taloudellista osallisuutta edistävä helposti 

käytettävissä oleva maksuväline. 

Nimettömiä ennalta maksettuja kortteja on 

kuitenkin helppo käyttää terrori-iskujen ja 

niihin liittyvän logistiikan rahoittamiseen. 

Sen vuoksi on olennaisen tärkeää estää 

terroristeja käyttämästä tätä keinoa 

operaatioidensa rahoittamiseen alentamalla 

edelleen niitä raja-arvoja ja 

enimmäismääriä, joita pienempiin määriin 

ilmoitusvelvollisten ei tarvitse soveltaa 

tiettyjä direktiivissä (EU) 2015/849 

säädettyjä asiakkaan tuntemisvelvollisuutta 

koskevia toimenpiteitä. Samalla kun 

otetaan asianmukaisella tavalla huomioon 

kuluttajien tarve käyttää yleisluontoisia 

ennalta maksettuja maksuvälineitä laillisiin 

tarkoituksiin eikä estetä tällaisten 

sosiaalista ja taloudellista osallisuutta 

edistävien maksuvälineiden käyttöä, on 

olennaisen tärkeää alentaa yleisluontoisiin 

nimettömiin ennalta maksettuihin 

kortteihin sovellettavia voimassa olevia 

kynnysarvoja. 

 

Tarkistus   8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

13) Rahanpesun selvittelykeskuksilla 

on tärkeä rooli terroristiverkostojen 

rahoitustoimien havaitsemisessa, erityisesti 

kun ne ylittävät valtioiden rajat, ja 

verkostojen tukijoiden paljastamisessa. 

13) Rahanpesun selvittelykeskukset 

auttavat hajautettuna ja kehittyneenä 

verkostona EU:n jäsenvaltioita tekemään 

keskenään parempaa yhteistyötä. Niillä on 

tärkeä rooli terroristiverkostojen 
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Rahanpesun selvittelykeskusten tehtävät ja 

toimivaltuudet poikkeavat toisistaan 

huomattavasti, koska niitä koskevia 

kansainvälisiä normeja ei ole. Nämä 

eroavuudet eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa 

rahanpesun selvittelykeskusten toimintaan 

eivätkä varsinkaan niiden valmiuksiin 

laatia ehkäiseviä analyyseja tiedustelu- ja 

tutkintatoimista sekä lainkäyttötehtävistä ja 

kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavien 

viranomaisten tueksi. Rahanpesun 

selvittelykeskuksilla olisi oltava oikeus 

saada tietoja ja vaihtaa niitä rajoituksetta, 

myös lainvalvontaviranomaisten kanssa 

tehtävän yhteistyön kautta. Aina kun 

epäillään rikollisuutta ja erityisesti 

terrorismin rahoitusta, tietoja olisi voitava 

saada suoraan ja nopeasti ilman aiheetonta 

viivytystä. Sen vuoksi on olennaisen 

tärkeää parantaa edelleen rahanpesun 

selvittelykeskusten tehokkuutta ja 

tuloksellisuutta niiden toimivaltuuksia ja 

keskinäistä yhteistyötä selkeyttämällä. 

rahoitustoimien havaitsemisessa, erityisesti 

kun ne ylittävät valtioiden rajat, ja 

verkostojen tukijoiden paljastamisessa. 

Rahanpesun selvittelykeskusten tehtävät ja 

toimivaltuudet poikkeavat toisistaan 

huomattavasti, koska niitä koskevia 

kansainvälisiä normeja ei ole. Nämä 

eroavuudet eivät kuitenkaan saisi vaikuttaa 

rahanpesun selvittelykeskusten toimintaan 

eivätkä varsinkaan niiden valmiuksiin 

laatia ehkäiseviä analyyseja tiedustelu- ja 

tutkintatoimista sekä lainkäyttötehtävistä ja 

kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavien 

viranomaisten tueksi. Rahanpesun 

selvittelykeskuksilla olisi oltava oikeus 

saada tietoja ja vaihtaa niitä rajoituksetta, 

myös lainvalvontaviranomaisten kanssa 

tehtävän yhteistyön kautta. Aina kun 

epäillään rikollisuutta ja erityisesti 

terrorismin rahoitusta, tietoja olisi voitava 

saada suoraan ja nopeasti ilman aiheetonta 

viivytystä. Sen vuoksi on olennaisen 

tärkeää parantaa edelleen rahanpesun 

selvittelykeskusten tehokkuutta ja 

tuloksellisuutta niiden toimivaltuuksia ja 

keskinäistä yhteistyötä selkeyttämällä. 

 

Tarkistus   9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 13 a) Jäsenvaltioiden rahanpesun 

selvittelykeskuksia niiden tehtävissä 

auttavan ja tukevan Euroopan unionin 

rahanpesun selvittelykeskuksen 

perustaminen olisi tehokas ja 

kustannustehokas keino varmistaa 

rahanpesua ja terrorismin rahoitusta 

koskevien raporttien vastaanottaminen, 

analysoiminen ja levittäminen 

sisämarkkinoilla. 

 

Tarkistus   10 
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Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 14 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

14) Rahanpesun selvittelykeskusten 

olisi voitava saada miltä tahansa 

ilmoitusvelvolliselta kaikki tehtäviensä 

hoitamista varten tarvittavat tiedot. 

Esteetön tiedonsaanti on olennaisen tärkeää 

sen varmistamiseksi, että rahavirrat 

voidaan jäljittää asianmukaisella tavalla ja 

laittomat verkostot ja virrat paljastaa 

varhaisessa vaiheessa. Kun rahanpesun 

selvittelykeskusten on saatava lisätietoja 

ilmoitusvelvollisilta rahanpesua koskevien 

epäilyjen perusteella, tällainen epäilys voi 

perustua rahanpesun selvittelykeskukselle 

tehtyyn aiempaan ilmoitukseen 

epäilyttävästä liiketoimesta, mutta myös 

muuhun lähteeseen, kuten rahanpesun 

selvittelykeskuksen omaan analyysiin, 

toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin 

tiedustelutietoihin tai toisen rahanpesun 

selvittelykeskuksen hallussa oleviin 

tietoihin. Rahanpesun selvittelykeskusten 

olisi voitava saada tätä varten tietoja miltä 

tahansa ilmoitusvelvolliselta, myös ilman 

kyseisen ilmoitusvelvollisen tekemää 

aiempaa ilmoitusta. Rahanpesun 

selvittelykeskusten olisi voitava antaa 

tällaiset tiedot myös niitä pyytäneelle 

toiselle unionin rahanpesun 

selvittelykeskukselle ja vaihtaa näitä tietoja 

niitä pyytäneen rahanpesun 

selvittelykeskuksen kanssa. 

14) Rahanpesun selvittelykeskusten 

olisi voitava saada miltä tahansa 

ilmoitusvelvolliselta kaikki tehtäviensä 

hoitamista varten tarvittavat tiedot. 

Esteetön tiedonsaanti on olennaisen tärkeää 

sen varmistamiseksi, että rahavirrat 

voidaan jäljittää asianmukaisella tavalla ja 

laittomat verkostot ja virrat paljastaa 

varhaisessa vaiheessa. Kun rahanpesun 

selvittelykeskusten on saatava lisätietoja 

ilmoitusvelvollisilta rahanpesua koskevien 

epäilyjen perusteella, tällainen epäilys voi 

perustua rahanpesun selvittelykeskukselle 

tehtyyn aiempaan ilmoitukseen 

epäilyttävästä liiketoimesta, mutta myös 

muuhun lähteeseen, kuten rahanpesun 

selvittelykeskuksen omaan analyysiin, 

toimivaltaisten viranomaisten toimittamiin 

tiedustelutietoihin tai toisen rahanpesun 

selvittelykeskuksen hallussa oleviin 

tietoihin. Rahanpesun selvittelykeskusten 

olisi voitava saada hallinnollisia ja 

lainvalvontaa koskevia tietoja, joita ne 

tarvitsevat tehtäviensä asianmukaista 

hoitamista varten, miltä tahansa 

ilmoitusvelvolliselta, myös ilman kyseisen 

ilmoitusvelvollisen tekemää aiempaa 

ilmoitusta. Rahanpesun selvittelykeskusten 

olisi voitava antaa tällaiset tiedot myös 

niitä pyytäneelle toiselle unionin 

rahanpesun selvittelykeskukselle ja vaihtaa 

näitä tietoja niitä pyytäneen rahanpesun 

selvittelykeskuksen kanssa. 

 

Tarkistus   11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

15) Jos rahanpesun selvittelykeskukset 

ja muut toimivaltaiset viranomaiset saavat 

15) Jos rahanpesun selvittelykeskukset 

ja muut toimivaltaiset viranomaiset saavat 
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tiedot pankki- ja maksutilien haltijoiden 

henkilöllisyydestä liian myöhään, 

terrorismiin liittyvien varainsiirtojen 

paljastaminen vaikeutuu. Jäsenvaltioiden 

tiedot, joiden avulla voidaan selvittää 

samalle henkilölle kuuluvat pankki- ja 

maksutilit, ovat hajanaisia eivätkä ne sen 

vuoksi ole ajallaan rahanpesun 

selvittelykeskusten ja muiden 

toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. 

Sen vuoksi on olennaisen tärkeää ottaa 

käyttöön keskitettyjä automatisoituja 

mekanismeja, kuten kaikissa 

jäsenvaltioissa toimiva rekisteri tai 

tietojenhakujärjestelmä, jotka ovat tehokas 

keino saada ajallaan pääsy pankki- ja 

maksutilien haltijoiden henkilöllisyyttä ja 

heidän asiamiehiään ja näiden tilien 

tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia 

koskeviin tietoihin. 

tiedot pankki- ja maksutilien sekä 

tallelokeroiden, erityisesti nimettömien, 

haltijoiden henkilöllisyydestä liian 

myöhään, terrorismiin liittyvien 

varainsiirtojen paljastaminen vaikeutuu. 

Jäsenvaltioiden tiedot, joiden avulla 

voidaan selvittää samalle henkilölle 

kuuluvat pankki- ja maksutilit sekä 

tallelokerot, ovat hajanaisia eivätkä ne sen 

vuoksi ole ajallaan rahanpesun 

selvittelykeskusten ja muiden 

toimivaltaisten viranomaisten saatavilla. 

Sen vuoksi on olennaisen tärkeää ottaa 

käyttöön keskitettyjä automatisoituja 

mekanismeja, kuten kaikissa 

jäsenvaltioissa toimiva rekisteri tai 

tietojenhakujärjestelmä, jotka ovat tehokas 

keino saada ajallaan pääsy pankki- ja 

maksutilien sekä tallelokeroiden 

haltijoiden henkilöllisyyttä ja heidän 

asiamiehiään ja näiden tilien tosiasiallisia 

omistajia ja edunsaajia koskeviin tietoihin. 

 

Tarkistus   12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

16) Yksityisyyden ja henkilötietojen 

suojan kunnioittamiseksi tällaisiin 

rekistereihin olisi tallennettava ainoastaan 

tiedot, jotka välttämättä tarvitaan 

rahanpesun torjuntaa koskevien 

tutkimusten suorittamista varten. 

Asianomaisille rekisteröidyille olisi 

ilmoitettava, että heidän tietonsa on 

tallennettu rekisteriin ja että ne ovat 

rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla, 

ja heille olisi ilmoitettava yhteystaho, 

jonka kautta he voivat käyttää oikeuttaan 

tutustua itseään koskeviin tietoihin ja 

pyytää niiden oikaisemista. Kun 

jäsenvaltiot saattavat nämä säännökset 

osaksi kansallista lainsäädäntöään, niiden 

olisi säädettävä rekistereihin 

tallennettavien henkilötietojen 

16) Yksityisyyden ja henkilötietojen 

suojan kunnioittamiseksi tällaisiin 

rekistereihin olisi tallennettava ainoastaan 

tiedot, jotka välttämättä tarvitaan 

rahanpesun tai terrorismin rahoituksen 

torjuntaa koskevien tutkimusten 

suorittamista varten. Asianomaisille 

rekisteröidyille olisi ilmoitettava, että 

heidän tietonsa on tallennettu rekisteriin ja 

että ne ovat rahanpesun selvittelykeskusten 

saatavilla, ja heille olisi ilmoitettava 

yhteystaho, jonka kautta he voivat käyttää 

oikeuttaan tutustua itseään koskeviin 

tietoihin ja pyytää niiden oikaisemista. Kun 

jäsenvaltiot saattavat nämä säännökset 

osaksi kansallista lainsäädäntöään, niiden 

olisi säädettävä rekistereihin 

tallennettavien henkilötietojen 
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enimmäissäilytysajasta (kestoa koskevine 

asianmukaisine perusteluineen) ja tietojen 

poistamisesta sitten kun niitä ei enää tarvita 

ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Pääsyä 

tällaisiin rekistereihin ja tietokantoihin olisi 

rajoitettava tiedonsaantitarpeen mukaisesti. 

enimmäissäilytysajasta (kestoa koskevine 

asianmukaisine perusteluineen) ja tietojen 

poistamisesta sitten kun niitä ei enää tarvita 

ilmoitettua käyttötarkoitusta varten. Pääsyä 

tällaisiin rekistereihin ja tietokantoihin olisi 

rajoitettava tiedonsaantitarpeen mukaisesti 

riskinarvioinnin jälkeen. 

 

Tarkistus   13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 a) Euroopan unionin verkko- ja 

tietoturvavirasto (ENISA) on unionin 

verkko- ja tietoturva-asiantuntemuksen 

keskus, ja ENISAlle olisi annettava 

valtuudet vaihtaa 

lainvalvontaviranomaisten kanssa tietoja 

rajoituksetta, jotta kyberturvallisuutta 

koskeva yhteistyö olisi mahdollista, sillä 

se on tärkeässä asemassa rikollisen 

toiminnan, kuten terrorismin, 

rahoittamisen torjunnassa. 

 

Tarkistus   14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 17 b) Euroopan pankkiviranomaista 

olisi kehotettava päivittämään 

avoimuuden lisäämistoimensa 

vastaamaan nykyisiin haasteisiin, jotta 

voitaisiin paremmin estää 

rahoitusjärjestelmien käyttö rahanpesuun 

tai terrorismin rahoitukseen. 
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Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

18) Direktiivin (EU) 2015/849 

3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetty 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskeva kynnysarvo ei tee eroa aitojen 

kaupallisten yritysten ja sellaisten 

yhteisöjen välillä, jotka eivät harjoita 

aktiivisesti liiketoimintaa, vaan joita 

käytetään lähinnä välittävänä rakenteena 

varojen tai tulojen ja niiden tosiasiallisen 

omistajan ja edunsaajan välillä. Asetettua 

kynnysarvoa on helppo kiertää 

jälkimmäisten osalta, jolloin ei ole 

mahdollista selvittää niiden luonnollisten 

henkilöiden henkilöllisyyttä, jotka 

tosiasiallisesti omistavat oikeushenkilön tai 

joiden määräysvallassa se on. Jotta 

voitaisiin paremmin selvittää 

yritysmuotoisten välittävien rakenteiden 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevat tiedot, on tarpeen ottaa käyttöön 

erityinen kynnysarvo, jonka ylittyminen 

johtaa omistajaa koskevien tietojen 

ilmoittamiseen. 

18) Direktiivin (EU) 2015/849 

3 artiklan 6 kohdan a alakohdassa säädetty 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskeva kynnysarvo ei tee eroa aitojen 

kaupallisten yritysten ja sellaisten 

yhteisöjen välillä, jotka eivät harjoita 

aktiivisesti liiketoimintaa, vaan joita 

käytetään lähinnä välittävänä rakenteena 

varojen tai tulojen ja niiden tosiasiallisen 

omistajan ja edunsaajan välillä. Asetettua 

kynnysarvoa on helppo kiertää 

jälkimmäisten osalta, jolloin ei ole 

mahdollista selvittää niiden luonnollisten 

henkilöiden henkilöllisyyttä, jotka 

tosiasiallisesti omistavat oikeushenkilön tai 

joiden määräysvallassa se on. Jotta 

voitaisiin paremmin selvittää 

yritysmuotoisten välittävien rakenteiden 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevat tiedot, on tarpeen ottaa käyttöön 

erityinen kynnysarvo, jonka ylittyminen 

johtaa omistajaa koskevien tietojen 

ilmoittamiseen. Kynnysarvon olisi oltava 

niin matala, että se kattaa useimmat 

tilanteet. 

Perustelu 

Kynnysarvon on oltava niin matala, että se kattaa useimmat tapaukset, joissa oikeushenkilöitä 

käytetään hyväksi tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyyden salaamiseen. Siten 

ehdotetaan, että direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdan a alakohdan i alakohdassa 

asetetaan kynnysarvoksi 10 prosenttia. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

21) Olisi täsmennettävä peruste, jonka 21) Olisi täsmennettävä peruste, jonka 
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mukaan määräytyy, mikä jäsenvaltio vastaa 

trustien ja vastaavien oikeudellisten 

järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevien tietojen valvonnasta 

ja rekisteröinnistä. Jotta voitaisiin välttää 

se, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien 

eroavuuksien vuoksi tiettyjä trusteja ei 

valvota eikä rekisteröidä missään unionin 

alueella, kaikki trustit ja vastaavat 

oikeudelliset järjestelyt olisi rekisteröitävä 

siellä, missä niitä hallinnoidaan. Jotta 

voidaan varmistaa trustien tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen 

tuloksellinen valvonta ja rekisteröinti, 

tarvitaan myös yhteistyötä jäsenvaltioiden 

kesken. 

mukaan määräytyy, mikä jäsenvaltio vastaa 

trustien ja vastaavien oikeudellisten 

järjestelyjen tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevien tietojen valvonnasta 

ja rekisteröinnistä. Jotta voitaisiin välttää 

se, että jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien 

eroavuuksien vuoksi tiettyjä trusteja ei 

valvota eikä rekisteröidä missään unionin 

alueella, kaikki trustit ja vastaavat 

oikeudelliset järjestelyt olisi rekisteröitävä 

siellä, missä ne on luotu, missä niitä 

hallinnoidaan tai missä ne toimivat. Jotta 

voidaan varmistaa trustien tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen 

tuloksellinen valvonta ja rekisteröinti, 

tarvitaan myös yhteistyötä jäsenvaltioiden 

kesken. 

 

Tarkistus   17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 22 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

22) Tiettyjen tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevien tietojen pakollinen 

julkistaminen antaa lisätakeet kolmansille 

osapuolille, jotka haluavat harjoittaa 

liiketoimintaa tällaisten yritysten kanssa. 

Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai 

ilmoittaneet aikovansa toteuttaa 

toimenpiteitä, jotka koskevat tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevissa 

rekistereissä olevien tietojen saattamista 

yleisön saataville. Se, että kaikki 

jäsenvaltiot eivät välttämättä julkista 

tällaisia tietoja tai että julkistetut tiedot 

poikkeavat toisistaan tai että niiden 

saatavuus vaihtelee, voi johtaa siihen, että 

kolmansien osapuolten suojan taso 

unionissa vaihtelee. Hyvin toimivilla 

sisämarkkinoilla on tarpeen koordinoida 

toimia vääristymien välttämiseksi. 

22) Tiettyjen tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevien tietojen pakollinen 

julkistaminen antaa lisätakeet kolmansille 

osapuolille, jotka haluavat harjoittaa 

liiketoimintaa tällaisten yritysten kanssa. 

Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai 

ilmoittaneet aikovansa toteuttaa 

toimenpiteitä, jotka koskevat tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevissa 

rekistereissä olevien tietojen saattamista 

yleisön saataville. Se, että kaikki 

jäsenvaltiot eivät välttämättä julkista 

tällaisia tietoja tai että julkistetut tiedot 

poikkeavat toisistaan tai että niiden 

saatavuus vaihtelee, voi johtaa siihen, että 

kolmansien osapuolten suojan taso 

unionissa vaihtelee. Hyvin toimivilla 

sisämarkkinoilla tarvitaan koordinoitua 

lähestymistapaa tällaisten vääristymien 

välttämiseksi mutta myös avoimuuden 

lisäämistä, joka on olennaista, jotta 

säilytetään suuren yleisön luottamus 
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rahoitusjärjestelmään. 

 

Tarkistus   18 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 35 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

35) Oikeasuhteisuuden varmistamiseksi 

pääsy tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskeviin tietoihin olisi annettava vain 

osapuolille, joilla on asiassa oikeutettu etu, 

kaikkien muiden trustien paitsi niiden, 

jotka muodostuvat sellaisen henkilön 

hallinnoimasta tai hänen puolestaan 

hallinnoidusta omaisuudesta, joka 

harjoittaa liiketoimintaa, joka muodostuu 

trustin hoitamisesta tai johon sisältyy 

trustin hoitamista, ja joka toimii trustin 

omaisuudenhoitajana tällaisen 

liiketoiminnan yhteydessä tarkoituksenaan 

voiton tavoittelu. Rahanpesua, terrorismin 

rahoitusta ja niihin liittyviä esirikoksia 

koskeva oikeutettu etu olisi perusteltava 

saatavilla olevin keinoin, joita voivat olla 

esimerkiksi valtiosta riippumattomien 

järjestöjen perussääntö tai 

tehtävänmääritys, tai osoitus rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen tai niihin liittyvien 

esirikosten torjuntaan liittyvästä aiemmasta 

toiminnasta tai kyseisellä alalla 

toteutetuista selvityksistä tai toimista. 

35) Legitiimiyden ja oikeasuhteisuuden 

varmistamiseksi pääsy tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskeviin tietoihin 

olisi annettava vain osapuolille, joilla on 

asiassa oikeutettu etu, kaikkien muiden 

trustien paitsi niiden, jotka muodostuvat 

sellaisen henkilön hallinnoimasta tai hänen 

puolestaan hallinnoidusta omaisuudesta, 

joka harjoittaa liiketoimintaa, joka 

muodostuu trustin hoitamisesta tai johon 

sisältyy trustin hoitamista, ja joka toimii 

trustin omaisuudenhoitajana tällaisen 

liiketoiminnan yhteydessä tarkoituksenaan 

voiton tavoittelu. Rahanpesua, terrorismin 

rahoitusta ja niihin liittyviä esirikoksia 

koskeva oikeutettu etu olisi perusteltava 

saatavilla olevin keinoin, joita voivat olla 

esimerkiksi valtiosta riippumattomien 

järjestöjen perussääntö tai 

tehtävänmääritys, tai osoitus rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen tai niihin liittyvien 

esirikosten torjuntaan liittyvästä aiemmasta 

toiminnasta tai kyseisellä alalla 

toteutetuista selvityksistä tai toimista. 

Edun voitaisiin katsoa olevan oikeutettu 

silloin, kun tosiasiallinen omistaja ja 

edunsaaja tai omaisuudenhoitaja toimii 

tai on viiden viime vuoden aikana 

toiminut julkisessa tehtävässä. 
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Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 41 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 41 a) Euroopan keskuspankki antoi 

lausuntonsa 12. lokakuuta 20161 a. 

 _________________ 

 1 a Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 

Perustelu 

Asiassa on syytä viitata Euroopan keskuspankin lausuntoon. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) palveluntarjoajat, jotka tarjoavat 

ensisijaisesti ja ammattimaisesti 

virtuaalivaluuttojen ja tavallisten, 

takaukseen perustuvien valuuttojen välisiä 

vaihtopalveluja;  

g) palveluntarjoajat, jotka tarjoavat 

ensisijaisesti ja ammattimaisesti 

virtuaalivaluuttojen ja laillisesti käyttöön 

otettujen valuuttojen välisiä 

vaihtopalveluja; 

(Katso Euroopan keskuspankin 12. lokakuuta 2016 antama lausunto CON/2016/49). 

Perustelu 

Olisi viitattava selkeämmin ”laillisesti käyttöön otettuihin valuuttoihin”. 

 

Tarkistus   21 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – h a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 h a) virtuaalivaluuttojen 

liikkeeseenlaskijat, hallinnoijat, välittäjät 

ja jakelijat; 

 

Tarkistus   22 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – h b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 h b) verkkomaksujärjestelmäpalvelujen 

hallinnoijat ja tarjoajat. 

 

Tarkistus   23 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

3 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – f alakohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 -a) korvataan 4 kohdan f alakohta 

seuraavasti: 

f) kaikki rikokset, välittömiin ja 

välillisiin veroihin liittyvät jäsenvaltioiden 

kansallisessa lainsäädännössä määritellyt 

verorikokset mukaan luettuina, joista voi 

enimmillään seurata yli yhden vuoden 

pituinen vankeusrangaistus tai muu 

vapaudenrajoituksen käsittävä 

seuraamus, tai niiden valtioiden osalta, 

joiden oikeusjärjestelmässä on rikosten 

osalta vähimmäiskynnys, kaikki rikokset, 

joista voi vähimmillään seurata yli 

kuuden kuukauden pituinen 

vankeusrangaistus tai muu 

vapaudenrajoituksen käsittävä 

seuraamus; 

”f) rikokset, jotka liittyvät välittömiin 

veroihin ja välillisiin veroihin 

jäsenvaltioiden kansallisen 

lainsäädännön määritelmän mukaisesti 

ottaen huomioon tämän direktiivin 

57 artiklan.” 

 

Tarkistus   24 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta –i alakohta – 2 a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Alennetaan toisessa alakohdassa säädetty 

omistuksen tai määräysvallan osoitus 

tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan 

b alakohdan ja 30 artiklan soveltamista 

varten 10 prosenttiin silloin kun kyseinen 

oikeushenkilö on direktiivissä 2011/16/EU 

määritelty passiivinen ei-

finanssiyksikkö.”; 

”Alennetaan toisessa alakohdassa säädetty 

omistuksen tai määräysvallan osoitus 

tämän direktiivin 13 artiklan 1 kohdan 

b alakohdan ja 30 artiklan soveltamista 

varten 10 prosenttiin.”; 

 

Tarkistus   25 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

3 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a alakohta – ii alakohta (uusi) 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 a a) Korvataan 6 alakohdan a 

alakohdan ii alakohta seuraavasti: 

ii) yhtä tai useampaa luonnollista 

henkilöä, joka kuuluu ylempään johtoon, 

jos kaikkien mahdollisten keinojen 

käyttämisen jälkeen ja edellyttäen, ettei 

epäilykselle ole perusteita, i alakohdassa 

tarkoitettua henkilöä ei ole määritetty tai 
jos on epäilyksiä siitä, onko tunnistettu 

yksi tai useampi henkilö tosiasiallinen 

omistaja ja edunsaaja, ilmoitusvelvollisten 

on pidettävä kirjaa i alakohdan ja tämän 

alakohdan mukaisen tosiasiallisen 

omistajan ja edunsaajan määrittämiseksi 

toteutetuista toimista;  

”ii) jos kaikkien mahdollisten keinojen 

käyttämisen jälkeen ilmoitusvelvollinen ei 

määrittele yhtäkään luonnollista henkilöä, 

joka täyttää i alakohdassa esitetyt 

kriteerit, ilmoitusvelvollisten on kirjattava, 

että tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

ei ole, ja pidettävä kirjaa i alakohdan 

mukaisen tosiasiallisen omistajan ja 

edunsaajan määrittämiseksi toteutetuista 

toimista. Jos on epäilyksiä siitä, onko 

tunnistettu yksi tai useampi henkilö 

tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja, näistä 

epäilyksistä on pidettävä kirjaa. Lisäksi 

ilmoitusvelvollisten on tunnistettava 

asiaankuuluva luonnollinen henkilö, joka 

toimii ylemmän johtohenkilön asemassa, 

todennettava hänen henkilöllisyytensä ja 

määriteltävä hänet ylemmän 

johtohenkilön asemassa toimivaksi 

henkilöksi (eikä tosiasialliseksi 
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omistajaksi ja edunsaajaksi) sekä 

kirjattava yksityiskohtaiset tiedot yhteisön 

kaikista laillisista omistajista;” 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

3 artikla – 1 kohta – 18 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

18) ’virtuaalivaluutoilla’ digitaalisia 

arvonkantajia, jotka eivät ole keskuspankin 

tai viranomaisen liikkeeseen laskemia ja 

joita ei välttämättä ole kytketty 

paperirahaan mutta jotka luonnolliset 

henkilöt tai oikeushenkilöt hyväksyvät 

maksuvälineenä ja joita voi siirtää, 

varastoida tai myydä sähköisesti.”; 

18) ’virtuaalivaluutoilla’ digitaalisia 

arvonkantajia, jotka eivät ole keskuspankin 

tai viranomaisen liikkeeseen laskemia ja 

joita ei välttämättä ole kytketty laillisesti 

käyttöön otettuun valuuttaan ja joilla ei 

ole samaa oikeudellista asemaa kuin 

valuutalla tai rahalla mutta jotka 

luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt 

hyväksyvät vaihdon välineenä tai muihin 

tarkoituksiin ja joita voi siirtää, varastoida 

tai myydä sähköisesti. Virtuaalivaluutat 

eivät voi olla nimettömiä.” 

(Katso Euroopan keskuspankin 12. lokakuuta 2016 antama lausunto CON/2016/49). 

Perustelu 

Virtuaalivaluutan määritelmää on parannettava, kuten Euroopan keskuspankki on ehdottanut. 

 

Tarkistus   27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a) Lisätään 7 artiklan 2 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”Kun jäsenvaltio luovuttaa ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitetulle viranomaiselle 

myönnetyn toimivallan muille 

viranomaisille, erityisesti alueellisen tai 
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paikallistason viranomaisille, on 

varmistettava tehokas ja toimiva 

koordinointi kaikkien osallistuvien 

viranomaisten kesken. Jos yksi tai 

useampi sen viranomaisen yksikkö, jolle 

jäsenvaltio luovutti toimivaltansa, vastaa 

ensimmäisen alakohdan mukaisista 

tehtävistä, on varmistettava tehokas ja 

toimiva koordinointi kaikkien 

osallistuvien yksiköiden kesken.” 

 

Tarkistus   28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

9 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 b) Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”c a)  vakaiden järjestelmien 

olemassaolo sen varmistamiseksi, että 

tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia 

koskevat tiedot ovat kolmannen maan 

toimivaltaisten viranomaisten saatavilla 

rajoituksetta.” 

 

Tarkistus   29 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

9 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 c) Lisätään 9 artiklan 2 kohtaan 

alakohta seuraavasti: 

 ”c b)  kunnollisen 

seuraamusjärjestelmän olemassaolo, jos 

lainsäädäntöä rikotaan;” 

 

Tarkistus  30 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

10 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 2 d) Korvataan 10 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 

luotto- ja finanssilaitoksiaan ylläpitämästä 

anonyymejä tilejä tai anonyymejä 

haltijavastakirjoja. Jäsenvaltioiden on 

kaikissa tapauksissa edellytettävä, että 

olemassa olevien anonyymien tilien tai 

anonyymien haltijavastakirjojen omistajiin 

ja edunsaajiin ryhdytään soveltamaan 

asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia 

toimenpiteitä mahdollisimman pian ja joka 

tapauksessa ennen kuin näitä tilejä tai 

haltijavastakirjoja käytetään millään 

tavalla. 

”1. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 

luotto- ja rahoituslaitoksiaan ylläpitämästä 

anonyymejä tilejä, anonyymejä 

haltijavastakirjoja tai anonyymejä 

tallelokeroita. Jäsenvaltioiden on kaikissa 

tapauksissa edellytettävä, että olemassa 

olevien anonyymien tilien, anonyymien 

haltijavastakirjojen tai anonyymien 

tallelokeroiden omistajiin ja edunsaajiin 

ryhdytään soveltamaan asiakkaan 

tuntemisvelvollisuutta koskevia 

toimenpiteitä mahdollisimman pian ja joka 

tapauksessa ennen kuin näitä tilejä, 

haltijavastakirjoja tai tallelokeroita 

käytetään millään tavalla.”  

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

12 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että maksutapahtumien vastaanottajina 

toimivat unionin luotto- ja finanssilaitokset 

hyväksyvät kolmansissa maissa 

myönnetyillä ennalta maksetuilla korteilla 

suoritettavat maksut ainoastaan siinä 

tapauksessa, että kortit täyttävät 13 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja 

c alakohdassa ja 14 artiklassa vahvistettuja 

vaatimuksia vastaavat vaatimukset, tai 

siinä tapauksessa että niiden voidaan 

katsoa täyttävän tämän artiklan 1 ja 

2 kohdassa vahvistetut vaatimukset”; 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että maksutapahtumien vastaanottajina 

toimivat unionin luotto- ja finanssilaitokset 

hyväksyvät kolmansissa maissa 

myönnetyillä ennalta maksetuilla korteilla 

suoritettavat maksut ainoastaan siinä 

tapauksessa, että kortit täyttävät 13 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja 

c alakohdassa ja 14 artiklassa vahvistettuja 

vaatimuksia vastaavat vaatimukset, tai 

siinä tapauksessa että niiden voidaan 

katsoa täyttävän tämän artiklan 1 ja 

2 kohdassa vahvistetut vaatimukset. Kun 
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ennalta maksettuja kortteja postitetaan tai 

laivataan muualle kuin jäsenvaltioiden 

oikeudenkäyttöalueelle, asiasta on 

ilmoitettava viipymättä ja toimivaltaisten 

henkilöiden on rekisteröitävä kyseiset 

kortit.”; 

 

Tarkistus   32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a) Lisätään 13 artiklan 1 kohdan 

ensimmäiseen alakohtaan alakohta 

seuraavasti: 

 ” a a) asiakkaan ja tosiasiallisen 

omistajan ja edunsaajan nimen 

tarkastaminen EU:n, YK:n ja muiden 

asiaankuuluvien tahojen 

seuraamusluetteloista;” 

 

Tarkistus   33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

13 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 b) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”13 a artikla 

 Komission on tammikuuhun 2018 

mennessä perustettava julkisesti saatavilla 

oleva foorumi, jolle yhdistetään YK:n, 

EU:n, jäsenvaltioiden ja muiden 

olennaisten tahojen luettelot henkilöistä, 

ryhmistä ja yhteisöistä, joille on määrätty 

seuraamuksia.” 
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Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

14 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 

että ilmoitusvelvolliset soveltavat 

asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia 

toimenpiteitä kaikkien uusien asiakkaiden 

lisäksi myös olemassa oleviin asiakkaisiin 

riskialttiuden perusteella, tai kun asiakkaan 

merkitykselliset olosuhteet muuttuvat, tai 

kun ilmoitusvelvollisella on erityisesti 

direktiivin 2011/16/EU nojalla velvollisuus 

ottaa kyseisen kalenterivuoden aikana 

yhteyttä asiakkaaseen tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevien tietojen 

tarkistamista varten.”; 

5. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 

että ilmoitusvelvolliset soveltavat 

asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia 

toimenpiteitä kaikkien uusien asiakkaiden 

lisäksi myös olemassa oleviin asiakkaisiin 

riskialttiuden perusteella, tai kun asiakkaan 

merkitykselliset olosuhteet muuttuvat, tai 

kun ilmoitusvelvollisella on erityisesti 

direktiivin 2011/16/EU nojalla velvollisuus 

ottaa kyseisen kalenterivuoden aikana 

mahdollisimman nopeasti yhteyttä 

asiakkaaseen tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevien tietojen tarkistamista 

varten. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, 

että ilmoitusvelvolliset ottavat yhteyttä 

asiakkaaseen tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevien tietojen 

tarkistamista varten viimeistään [vuoden 

kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulopäivästä]. 

 

Tarkistus   35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

18 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Tämän direktiivin 19–24 artiklassa 

tarkoitetuissa tapauksissa sekä muissakin 

jäsenvaltioiden tai ilmoitusvelvollisten 

yksilöimissä suuririskisemmissä 

tapauksissa jäsenvaltioiden on 

edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset 

soveltavat tehostettuja asiakkaan 

tuntemisvelvollisuutta koskevia 

toimenpiteitä hallitakseen ja vähentääkseen 

”Tämän direktiivin 19–24 artiklassa 

tarkoitetuissa tapauksissa sekä muissakin 

jäsenvaltioiden tai ilmoitusvelvollisten 

yksilöimissä riskitapauksissa 

jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 

ilmoitusvelvolliset soveltavat tehostettuja 

asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevia 

toimenpiteitä hallitakseen ja vähentääkseen 

näitä riskejä asianmukaisesti.”; 
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näitä riskejä asianmukaisesti.”; 

Perustelu 

Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että ilmoitusvelvolliset soveltavat tehostettuja asiakkaan 

tuntemisvelvollisuutta koskevia toimenpiteitä kaikissa tapauksissa, joissa havaitaan riskejä, 

eikä van suuririskisimmissä tapauksissa, jotta näitä riskejä voidaan hallita ja vähentää 

asianmukaisesti. 

 

Tarkistus   36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

18 a artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) lisätietojen hankkiminen 

asiakkaasta; 

a) lisätietojen hankkiminen 

asiakkaasta ja tosiasiallisesta omistajasta 

ja edunsaajasta; 

 

Tarkistus   37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

18 a artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) tietojen hankkiminen asiakkaan 

varojen tai varallisuuden alkuperästä; 

c) tietojen hankkiminen asiakkaan ja 

tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan 

varojen tai varallisuuden alkuperästä; 

 

Tarkistus   38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

26 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 7 a) Korvataan 26 artiklan 2 kohta 

seuraavasti: 
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2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 

ilmoitusvelvollisia antamasta tehtäviä 

suuririskisiin kolmansiin maihin 

sijoittautuneille kolmansille osapuolille. 

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa unioniin 

sijoittautuneiden ilmoitusvelvollisten 

sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset 

tytäryritykset tästä kiellosta, jos nämä 

sivuliikkeet ja enemmistöomisteiset 

tytäryritykset täysimääräisesti noudattavat 

koko konsernia koskevia 

toimintaperiaatteita ja menettelyjä 

45 artiklan mukaisesti. 

”2. Jäsenvaltioiden on kiellettävä 

ilmoitusvelvollisia antamasta tehtäviä 

suuririskisiin kolmansiin maihin 

sijoittautuneille kolmansille osapuolille.”  

 

Tarkistus   39 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

30 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 -a) lisätään 1 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

yritysten ja muiden oikeushenkilöiden 

osakkeiden tai äänioikeuksien tai 

omistusosuuksien omistajat, 

haltijaosakkeet tai määräysvallan 

käyttäminen muilla keinoin mukaan 

luettuina, ilmoittavat näille yrityksille ja 

muille oikeushenkilöille, omistavatko 

nämä kyseiset osuudet omissa nimissään 

ja omaan lukuunsa vai toisen henkilön 

puolesta. Jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että yksi tai useampi 

luonnollinen henkilö, joka toimii 

yrityksessä ja muussa oikeushenkilössä 

ylemmän johtohenkilön asemassa, 

ilmoittaa näille yrityksille ja muille 

oikeushenkilöille, toimiiko hän tässä 

asemassa omissa nimissään vai toisen 

henkilön puolesta.” 

 

Tarkistus   40 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – a a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

30 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 a a) lisätään kohta seuraavasti: 

 ”5 a.  Tämän artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetussa rekisterissä säilytettävien, 

muita kuin direktiivin 2009/101/EY 

1 a artiklan a alakohdassa tarkoitettuja 

yrityksiä ja oikeushenkilöitä koskevien 

tietojen on oltava julkisesti saatavilla. 

 Julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa on 

oltava vähintään 3 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun tosiasiallisen omistajan ja 

edunsaajan nimi, syntymäaika, 

kansalaisuus ja asuinmaa sekä 

yhteystiedot (paljastamatta kotiosoitetta) 

ja tämän hallussa olevan omistusosuuden 

luonne ja laajuus. 

 Tätä kohtaa sovellettaessa on tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevien 

tietojen antamisessa noudatettava 

tietosuojasääntöjä ja avoimen datan 

standardeja ja vaadittava sähköistä 

kirjautumista. Jäsenvaltiot voivat ottaa 

käyttöön maksun hallintokulujen 

korvaamiseksi.” 

 

Tarkistus   41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

30 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 

keskitetyn rekisterin on varmistettava, että 

toimivaltaiset viranomaiset ja rahanpesun 

selvittelykeskukset saavat kaikki 

keskitetyssä rekisterissä olevat tiedot 

ajallaan ja esteettä kyseistä yhteisöä 

varoittamatta. Myös ilmoitusvelvollisten 

6.  Edellä 3 kohdassa tarkoitetun 

keskitetyn rekisterin on tehokkuuden 

takaamiseksi varmistettava, että 

toimivaltaiset viranomaiset ja rahanpesun 

selvittelykeskukset saavat kaikki 

keskitetyssä rekisterissä olevat tiedot 

ajallaan ja esteettä kyseistä yhteisöä 
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on saatava tiedot ajallaan, kun ne 

toteuttavat asiakkaan 

tuntemisvelvollisuutta koskevia 

toimenpiteitä II luvun mukaisesti. 

varoittamatta. Myös ilmoitusvelvollisten 

on saatava tiedot ajallaan ja esteettä, kun 

ne toteuttavat asiakkaan 

tuntemisvelvollisuutta koskevia 

toimenpiteitä II luvun mukaisesti. 

Perustelu 

Toimivaltaisten viranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten mahdollisuus saada kaikki 

keskitetyssä rekisterissä olevat tiedot ajallaan ja esteettä kyseistä yhteisöä varoittamatta 

takaa tässä muutosehdotuksessa mainitun keskitetyn rekisterin tietojen tehokkuuden. 

 

Tarkistus   42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

30 artikla – 6 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimivaltaisia viranomaisia, joille 

myönnetään pääsy 3 kohdassa tarkoitettuun 

keskitettyyn rekisteriin, ovat ne 

viranomaiset, joille on osoitettu rahanpesun 

tai terrorismin rahoituksen torjuntaa 

koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 

veroviranomaiset ja viranomaiset, joiden 

tehtäviin kuuluu rahanpesun ja siihen 

liittyvien esirikosten ja terrorismin 

rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano 

sekä rikoksen tuottaman hyödyn 

jäljittäminen ja takavarikointi tai 

jäädyttäminen ja menetetyksi 

tuomitseminen.”; 

Toimivaltaisia viranomaisia, joille 

myönnetään pääsy 3 kohdassa tarkoitettuun 

keskitettyyn rekisteriin, ovat ne 

viranomaiset, joille on osoitettu rahanpesun 

tai terrorismin rahoituksen torjuntaa 

koskevia velvollisuuksia, mukaan lukien 

veroviranomaiset, valvontaviranomaiset ja 

viranomaiset, joiden tehtäviin kuuluu 

rahanpesun ja siihen liittyvien esirikosten 

ja terrorismin rahoituksen tutkinta ja 

syytteeseenpano sekä rikoksen tuottaman 

hyödyn jäljittäminen ja takavarikointi tai 

jäädyttäminen ja menetetyksi 

tuomitseminen.”; 

Perustelu 

Vakaa rahoitusjärjestelmä, jossa on kunnolliset valvonta- ja analyysivälineet, voi edistämällä 

poikkeavien liiketoimintamallien paljastamista vaikuttaa seuraavin tavoin: 

– auttaa ymmärtämään syvällisemmin terrorismiin ja rikollisuuteen liittyviä yhteyksiä, 

verkostoja ja uhkia, 

– auttaa kaikkia toimivaltaisia viranomaisia (mukaan lukien valvontaviranomaisia) 

toteuttamaan tarvittavia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä. 

Näin ollen valvontaviranomaisia ei voi jättää pois asianomaisia viranomaisia koskevasta 
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listasta. 

 

Tarkistus   43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

30 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) lisätään 8 artiklaan alakohta 

seuraavasti: 

 ”Ennen kuin ilmoitusvelvolliset aloittavat 

uuden asiakassuhteen yrityksen tai muun 

sellaisen oikeushenkilön kanssa, jonka 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevat tiedot on rekisteröitävä, niiden 

on hankittava todiste rekisteröinnistä.” 

 

Tarkistus   44 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

30 artikla – 9 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Poikkeustapauksissa, jotka on 

määriteltävä kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti, kun 5 kohdan b alakohdassa 

tarkoitettu pääsy tietoihin asettaisi 

tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan 

alttiiksi petokselle, sieppaukselle, 

kiristykselle, väkivallalle tai pelottelulle 

tai jos tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja 

on alaikäinen tai muuten rajoitetusti 

oikeustoimikelpoinen, jäsenvaltiot voivat 

säätää poikkeuksesta, jonka mukaan 

tällainen pääsy kaikkiin tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskeviin 

tietoihin tai osaan niistä voidaan 

tapauskohtaisesti evätä. 

Poistetaan. 
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Tarkistus   45 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – c alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

30 artikla – 10 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 

keskenään ja komission kanssa erilaisten 

pääsyoikeuksien toteuttamiseksi 5 kohdan 

mukaisesti.”; 

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä 

keskenään ja komission kanssa erilaisten 

pääsyoikeuksien toteuttamiseksi 5 kohdan 

mukaisesti ottaen samalla huomioon 

uusimmat asiaa koskevat kansainväliset 

normit.”; 

Perustelu 

Unionin tasolla tarvitaan yhdenmukainen lähestymistapa, samalla kun tehtyjä kansainvälisiä 

sitoumuksia noudatetaan täysimääräisesti. 

Uusimpien kansainvälisten normien soveltaminen osoittaa tärkeäksi, että rahanpesun 

selvittelykeskusten saatavilla olevaa tietomäärää ja niiden pääsyä tietoihin laajennetaan. 

 

Tarkistus   46 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä 

artiklaa sovelletaan trusteihin ja 

muuntyyppisiin oikeudellisiin 

järjestelyihin, joilla on vastaavanlainen 

rakenne tai tehtävä kuin trusteilla, kuten 

fiducie, Treuhand tai fideicomiso. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä 

artiklaa sovelletaan trusteihin ja 

muuntyyppisiin oikeudellisiin välineisiin 

tai oikeudellisiin järjestelyihin, joilla on 

vastaavanlainen rakenne tai tehtävä kuin 

trusteilla, kuten fiducie, Treuhand, waqf tai 

fideicomiso, ja kaikkiin muihin 

rakenteeltaan tai toiminnaltaan 

samankaltaisiin nykyisiin tai tuleviin 

oikeudellisiin järjestelyihin. 

 

Tarkistus   47 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että 

kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa 

hallinnoitavien express trust -järjestelyjen 

omaisuudenhoitajat hankkivat riittävät, 

tarkat ja ajantasaiset tiedot kyseisen 

express trust -järjestelyn tosiasiallisista 

omistajista ja edunsaajista ja pitävät niitä 

yllä. Kyseisiin tietoihin on sisällyttävä 

tunnistetiedot: 

Kunkin jäsenvaltion on edellytettävä, että 

kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa 

jäsenvaltion tai kolmannen maan 

lainsäädännön mukaisesti luotujen, 

hallinnoitavien tai toimivien express trust 

-järjestelyjen omaisuudenhoitajat 

hankkivat riittävät, tarkat ja ajantasaiset 

tiedot kyseisen express trust -järjestelyn 

tosiasiallisista omistajista ja edunsaajista ja 

pitävät niitä yllä. Kyseisiin tietoihin on 

sisällyttävä tunnistetiedot: 

 

Tarkistus   48 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 3 a kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 

tietoja on säilytettävä keskitetyssä 

rekisterissä, jonka on perustanut se 

jäsenvaltio, jossa trustia hallinnoidaan.”; 

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 

tietoja on säilytettävä keskitetyssä 

rekisterissä, jonka on perustanut se 

jäsenvaltio, jossa trusti on perustettu, jossa 

sitä hallinnoidaan tai jossa se toimii.”; 

 

Tarkistus   49 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – c alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toimivaltaisia viranomaisia, joille 

myönnetään pääsy 3 a kohdassa 

tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin, ovat 

ne viranomaiset, joille on osoitettu 

rahanpesun tai terrorismin rahoituksen 

Toimivaltaisia viranomaisia, joille 

myönnetään pääsy 3 a kohdassa 

tarkoitettuun keskitettyyn rekisteriin, ovat 

ne viranomaiset, joille on osoitettu 

rahanpesun tai terrorismin rahoituksen 
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torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan 

lukien veroviranomaiset ja viranomaiset, 

joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun ja 

siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin 

rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano 

sekä rikoksen tuottaman hyödyn 

jäljittäminen ja takavarikointi tai 

jäädyttäminen ja menetetyksi 

tuomitseminen.”; 

torjuntaa koskevia velvollisuuksia, mukaan 

lukien veroviranomaiset, 

valvontaviranomaiset ja viranomaiset, 

joiden tehtäviin kuuluu rahanpesun ja 

siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin 

rahoituksen tutkinta ja syytteeseenpano 

sekä rikoksen tuottaman hyödyn 

jäljittäminen ja takavarikointi tai 

jäädyttäminen ja menetetyksi 

tuomitseminen.”; 

Perustelu 

Valvontaviranomaisilla on tärkeä rooli kaikkien lueteltujen viranomaisten joukossa. 

 

Tarkistus   50 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 4 a kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa 

rekisterissä säilytettävien, muita kuin 

direktiivin 2009/101/EY 7 b artiklassa 

tarkoitettuja trusteja koskevien tietojen on 

oltava kaikkien sellaisten henkilöiden tai 

järjestöjen saatavilla, jotka pystyvät 

osoittamaan, että niillä on asiassa 

oikeutettu etu. 

Tämän artiklan 3 a kohdassa tarkoitetussa 

rekisterissä säilytettävien, muita kuin 

direktiivin 2009/101/EY 7 1 a artiklan 

b alakohdassa tarkoitettuja trusteja 

koskevien tietojen on oltava julkisesti 

saatavilla. 

 

Tarkistus   51 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 4 a kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Sellaisten henkilöiden tai järjestöjen, 

jotka pystyvät osoittamaan, että niillä on 

asiassa oikeutettu etu, on saatava 

tietoonsa vähintään 3 artiklan 6 kohdan b 

alakohdassa tarkoitetun tosiasiallisen 

Julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa on 

oltava vähintään 3 artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun tosiasiallisen omistajan ja 

edunsaajan nimi, syntymäaika, 

kansalaisuus ja asuinmaa sekä 
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omistajan ja edunsaajan nimi, 

syntymäkuukausi ja -vuosi, kansalaisuus 

ja asuinmaa. 

yhteystiedot (paljastamatta kotiosoitetta) 
ja tämän hallussa olevan omistusosuuden 

luonne ja laajuus. 

 

Tarkistus   52 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 4 a kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 Tätä kohtaa sovellettaessa on tosiasiallista 

omistajaa ja edunsaajaa koskevien 

tietojen antamisessa noudatettava 

tietosuojasääntöjä ja avoimen datan 

standardeja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2003/98/EY1 a 

2 artiklan 7 kohdan määritelmän 

mukaisesti ja vaadittava sähköistä 

kirjautumista. 

 ________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2003/98/EY, annettu 17 päivänä 

marraskuuta 2003, julkisen sektorin 

hallussa olevien tietojen 

uudelleenkäytöstä (EUVL L 345, 

31.12.2003, s. 90). 

 

Tarkistus   53 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 4 b kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4 b) Kun ilmoitusvelvolliset aloittavat 

uuden asiakassuhteen trustin tai muun 

sellaisen oikeudellisen järjestelyn kanssa, 

jonka tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevat tiedot on rekisteröitävä 

3 a kohdan nojalla, niiden on tarvittaessa 

hankittava todiste rekisteröinnistä.”; 

4 b) Kun ilmoitusvelvolliset aloittavat 

uuden asiakassuhteen trustin tai sellaisen 

muuntyyppisen oikeudellisen välineen tai 
oikeudellisen järjestelyn kanssa, jonka 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevat tiedot on rekisteröitävä 

3 a kohdan nojalla, niiden on tarvittaessa 
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hankittava todiste rekisteröinnistä.”; 

Perustelu 

Kuten edellä on todettu, oikeudellisten järjestelyjen lisäksi voi olla myös oikeudellisia 

välineitä: oikeudelliset välineet eivät ole sama asia kuin oikeudelliset järjestelyt, joten ne on 

lueteltava erikseen. Voidaksemme varmistaa, että tämä direktiivi koskee kaikkia oikeudellisia 

rakenteita, joilla on samanlainen tehtävä kuin trusteilla, on tarpeen lisätä myös termi 

’oikeudelliset välineet’. 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

31 artikla – 7 a kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7 a. Kun 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettu pääsy 

tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja 

edunsaajan alttiiksi petokselle, 

sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai 

pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja 

edunsaaja on alaikäinen tai muuten 

rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, 

jäsenvaltiot voivat kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyissä 

poikkeustapauksissa säätää poikkeuksesta, 

jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan 

tapauskohtaisesti evätä. 

7 a. Kun 4 ja 4 a kohdassa tarkoitettu pääsy 

tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja 

edunsaajan alttiiksi petokselle, 

sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai 

pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja 

edunsaaja on alaikäinen tai muuten 

rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, 

jäsenvaltiot voivat kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyissä 

poikkeustapauksissa säätää poikkeuksesta, 

jonka mukaan tällainen pääsy kaikkiin 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskeviin tietoihin tai osaan niistä voidaan 

tapauskohtaisesti evätä. Poikkeuksia on 

arvioitava uudelleen säännöllisin 

väliajoin väärinkäytösten estämiseksi. 

Kun poikkeus myönnetään, se on 

merkittävä selvästi rekisteriin ja 

perusteltava kirjallisesti. 

 

Tarkistus   55 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta – a alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – neljäs virke 
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Komission teksti Tarkistus 

”Sen on voitava hankkia tietoja kaikilta 

ilmoitusvelvollisilta ja käyttää näitä 

tietoja.” 

”Sen on voitava pyytää ja hankkia 

lisätietoja kaikilta ilmoitusvelvollisilta ja 

käyttää näitä tietoja.”  

 

Tarkistus   56 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

32 a artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön automatisoituja 

keskusmekanismeja, kuten keskitettyjä 

rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä 

tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla 

voidaan ajallaan selvittää minkä tahansa 

sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön 

henkilöllisyys, joka on direktiivissä 

2007/64/EY tarkoitetun maksutilin tai 

jäsenvaltioiden alueella toimivassa 

luottolaitoksessa olevan pankkitilin haltija 

tai jolla on määräysvalta tällaiseen tiliin. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 

näiden kansallisten mekanismien 

ominaisuudet. 

1. Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön automatisoituja 

keskusmekanismeja, kuten keskitettyjä 

rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä 

tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla 

voidaan ajallaan selvittää minkä tahansa 

sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön 

henkilöllisyys, joka on direktiivissä 

2007/64/EY tarkoitetun maksutilin tai 

jäsenvaltioiden alueella toimivassa 

luottolaitoksessa olevan pankkitilin ja 

tallelokeron haltija tai jolla on 

määräysvalta tällaiseen tiliin. 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 

näiden kansallisten mekanismien 

ominaisuudet. 

 

Tarkistus   57 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

32 a artikla – 3 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – tallelokeron osalta: vuokraajan 

nimi ja vuokra-ajan pituus. 

 

Tarkistus   58 
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Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

32 a artikla – 3 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Jäsenvaltiot voivat myöntää 

passiivisia pankkitilejä koskevan 

vapautuksen 1–3 kohdassa tarkoitetuista 

velvollisuuksista. 

 Tätä kohtaa sovellettaessa ’passiivisella 

pankkitilillä’ tarkoitetaan pankkitiliä, 

jonka saldo on enintään 5 000 euroa ja 

jolle tai jolta ei ole 36 kuukauden 

kuluessa suoritettu maksuja lukuun 

ottamatta korkoja ja muita 

palveluntarjoajan perimiä normaaleja 

palvelumaksuja. 

 

Tarkistus   59 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

32 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 12 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”32 b artikla: 

 1.  Jäsenvaltioiden on otettava 

käyttöön automatisoituja keskitettyjä 

mekanismeja, kuten keskitettyjä 

rekistereitä tai keskitettyjä sähköisiä 

tietojenhakujärjestelmiä, joiden avulla 

voidaan ajallaan selvittää minkä tahansa 

sellaisen luonnollisen tai oikeushenkilön 

henkilöllisyys, jolla on hallussaan tai 

määräysvallassaan maata tai rakennuksia 

jäsenvaltioiden alueella. Jäsenvaltioiden 

on ilmoitettava komissiolle näiden 

kansallisten mekanismien ominaisuudet. 

 2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että rahanpesun selvittelykeskuksilla ja 

toimivaltaisilla viranomaisilla on 
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kansallisella tasolla suora pääsy 

1 kohdassa tarkoitetuissa keskitetyissä 

mekanismeissa säilytettäviin tietoihin. 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

kaikki rahanpesun selvittelykeskukset 

voivat antaa 1 kohdassa tarkoitetuissa 

keskitetyssä mekanismeissa säilytettävät 

tiedot mille tahansa toiselle rahanpesun 

selvittelykeskukselle ajallaan 53 artiklan 

mukaisesti. 

 3.  Seuraavien tietojen on oltava 

saatavilla 1 kohdassa tarkoitetuissa 

keskitetyissä mekanismeissa niin, että 

niihin voidaan tehdä hakuja: 

 –  kiinteistön omistajan ja kaikkien 

sellaisten henkilöiden osalta, jotka 

väittävät toimivansa omistajan puolesta: 

nimi ja muut 13 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan kansallisten 

täytäntöönpanosäännösten perusteella 

vaaditut muut tunnistetiedot tai 

yksilöllinen tunnistenumero; 

 –  kiinteistön tosiasiallisen omistajan 

ja edunsaajan osalta: nimi ja muut 

13 artiklan 1 kohdan b alakohdan 

kansallisten täytäntöönpanosäännösten 

perusteella vaaditut muut tunnistetiedot 

tai yksilöllinen tunnistenumero; 

 –  kiinteistön osalta: 

omistuksenhankinnan ajankohta ja syy, 

kiinnelaina ja muut kuin omistajuuteen 

liittyvät oikeudet; 

 –  maan osalta: sijainti, tontin 

numero, maaluokka (maan nykyinen tila), 

tontin pinta-ala; 

 –  rakennuksen osalta: sijainti, tontin 

numero, rakennuksen numero, tyyppi, 

rakenne, pinta-ala. 

 4.  Jäsenvaltioiden on tehtävä 

yhteistyötä keskenään ja komission 

kanssa eurooppalaisen kiinteistörekisterin 

perustamiseksi 1 alakohdan mukaisesti 

viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2018 

eurooppalaisen kiinteistötietopalvelun 

(EULIS) pohjalta.” 
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Tarkistus  60 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

47 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että palveluntarjoajilla, jotka tarjoavat 

vaihtopalveluja virtuaalivaluuttojen ja 

tavallisten, takaukseen perustuvien 
valuuttojen välillä, lompakkopalvelujen 

tarjoajilla, valuutanvaihto- ja 

sekinlunastustoimistoilla sekä trusti- tai 

yrityspalvelujen tarjoajilla on toimilupa tai 

että ne ovat rekisteröityjä ja että 

rahapelipalvelujen tarjoajat ovat 

säänneltyjä.”; 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että palveluntarjoajilla, jotka tarjoavat 

vaihtopalveluja virtuaalivaluuttojen ja 

laillisesti käyttöön otettujen valuuttojen 

välillä, lompakkopalvelujen tarjoajilla, 

valuutanvaihto- ja 

sekinlunastustoimistoilla, 

liikkeeseenlaskijoilla, hallinnoijilla, 

virtuaalivaluuttojen välittäjillä ja 

jakelijoilla, verkkomaksujärjestelmien 

hallinnoijilla ja tarjoajilla sekä trusti- tai 

yrityspalvelujen tarjoajilla on toimilupa tai 

että ne ovat rekisteröityjä ja että 

rahapelipalvelujen tarjoajat ovat 

säänneltyjä, mukaan lukien toimenpiteet, 

joilla ehkäistään rahoitusjärjestelmän 

käyttäminen rahanpesuun tai terrorismin 

rahoittamiseen.”; 

 

Tarkistus  61 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 18 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

50 a artikla – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää 
toimivaltaisten viranomaisten välistä 

tietojenvaihtoa tai avunantoa tai asettaa 
sille kohtuuttomia tai suhteettoman 

rajoittavia ehtoja. Jäsenvaltioiden on 

erityisesti varmistettava, että toimivaltaiset 

viranomaiset eivät kieltäydy noudattamasta 

avunantopyyntöä sillä perusteella, että: 

Jäsenvaltioiden on varmistettava 
toimivaltaisten viranomaisten välinen 

tietojenvaihto ja avunanto asettamatta 
sille kohtuuttomia tai suhteettoman 

rajoittavia ehtoja. Jäsenvaltioiden on 

erityisesti varmistettava, että toimivaltaiset 

viranomaiset eivät kieltäydy noudattamasta 

avunantopyyntöä sillä perusteella, että: 
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Tarkistus   62 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi) 

Direktiivi (EU) 2015/849 

51 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 18 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”51 a artikla 

 Komission on esitettävä kesäkuuhun 2017 

mennessä lainsäädäntöehdotus 

jäsenvaltioiden rahanpesun 

selvittelykeskuksia koordinoivan, 

avustavan ja tukevan Euroopan unionin 

rahanpesun selvittelykeskuksen 

perustamisesta. Tämän Euroopan 

unionin rahanpesun selvittelykeskuksen 

on tarjottava kansallisille rahanpesun 

selvittelykeskuksille tukea teknisen 

infrastruktuurin ylläpidossa ja 

kehittämisessä tiedonvaihdon 

varmistamiseksi, avustettava niitä 

tekemään yhteisiä analyysejä rajat 

ylittävissä tapauksissa ja tuotettava omia 

strategisia analyysejä sekä koordinoitava 

jäsenvaltioiden rahanpesun 

selvittelykeskusten työtä rajat ylittävissä 

tapauksissa. Tätä tarkoitusta varten 

kansallisten rahanpesun 

selvittelykeskusten on tutkiessaan 

rahanpesutapausta automaattisesti 

vaihdettava tietoja Euroopan unionin 

rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa. 

Tässä lainsäädäntöehdotuksessa on 

otettava huomioon komission tekemän 

jäsenvaltioiden rahanpesun 

selvittelykeskusten valtuuksia ja 

yhteistyön esteitä koskevan kartoituksen 

tulokset tasapuolisen ja räätälöidyn 

yhteistyöjärjestelmän suunnittelemiseksi.” 

 

Tarkistus   63 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 18 b alakohta (uusi) 
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Direktiivi (EU) 2015/849 

51 b artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 18 b) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”51 b artikla 

 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että niiden rahanpesun selvittelykeskukset 

pystyvät tekemään yhteistyötä ja 

vaihtamaan asiaankuuluvia tietoja 

ulkomaisten yhteistyökumppaniensa 

kanssa. 

 2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että EU:n rahapesun selvittelykeskukset 

pystyvät tekemään selvityksiä ulkomaisten 

yhteistyökumppaniensa puolesta, silloin 

kun se on rahoitustoimien analysoinnin 

kannalta tarpeen. Selvityksiin on 

kuuluttava vähintään seuraavat: 

 –  haut omista tietokannoista, joissa 

on tietoja epäilyttävistä liiketoimista 

tehdyistä ilmoituksista; 

 –  haut muista tietokannoista, joihin 

selvittelykeskuksella mahdollisesti on 

suora tai välillinen pääsy, mukaan lukien 

lainvalvontatietokannat, yleiset 

tietokannat, hallinnolliset tietokannat ja 

kaupallisesti käytettävissä olevat 

tietokannat. 

 Jos rahanpesun selvittelykeskuksilla on 

siihen lupa, niiden on myös otettava 

yhteyttä muihin toimivaltaisiin 

viranomaisiin ja rahoituslaitoksiin 

asiaankuuluvien tietojen hankkimiseksi.” 

 

Tarkistus  64 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 20 alakohta 

Direktiivi (EU) 2015/849 

55 artikla – 2 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että pyynnön vastaanottanut rahanpesun 

selvittelykeskus antaa tietojen 

luovuttamista toimivaltaisille 

viranomaisille koskevan 

ennakkosuostumuksensa viipymättä ja 

laajuudeltaan mahdollisimman kattavana 

riippumatta siitä, minkätyyppisiä 

esirikoksia niihin liittyy. Pyynnön 

vastaanottanut rahanpesun selvittelykeskus 

saa kieltäytyä luovuttamasta tietoja vain 

siinä tapauksessa, että niiden 

luovuttaminen ei kuulu sen rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien 

säännösten soveltamisalaan, tai että niiden 

luovuttaminen voisi johtaa rikostutkinnan 

vaarantumiseen tai olisi selvästi 

kohtuutonta luonnollisen henkilön tai 

oikeushenkilön tai pyynnön 

vastaanottaneen rahanpesun 

selvittelykeskuksen jäsenvaltion 

oikeutettuihin etuihin nähden taikka 

muuten ristiriidassa asianomaisen 

jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 

perusperiaatteiden kanssa. Tietojen 

luovuttamisesta kieltäytyminen on aina 

selitettävä asianmukaisesti.”; 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että pyynnön vastaanottanut rahanpesun 

selvittelykeskus antaa tietojen 

luovuttamista toimivaltaisille 

viranomaisille koskevan 

ennakkosuostumuksensa viipymättä ja 

laajuudeltaan mahdollisimman kattavana 

riippumatta siitä, minkätyyppisiä 

esirikoksia niihin liittyy. Pyynnön 

vastaanottanut rahanpesun selvittelykeskus 

saa kieltäytyä luovuttamasta tietoja vain 

siinä tapauksessa, että niiden 

luovuttaminen ei kuulu sen rahanpesun ja 

terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien 

säännösten soveltamisalaan, tai että niiden 

luovuttaminen voisi johtaa rikostutkinnan 

vaarantumiseen tai olisi selvästi 

kohtuutonta luonnollisen henkilön tai 

oikeushenkilön tai pyynnön 

vastaanottaneen rahanpesun 

selvittelykeskuksen jäsenvaltion 

oikeutettuihin etuihin nähden taikka 

muuten ristiriidassa asianomaisen 

jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 

perusperiaatteiden kanssa. Tietojen 

luovuttamisesta kieltäytyminen on aina 

selitettävä asianmukaisesti. Kaikkien 

osapuolten perusoikeuksia, myös oikeutta 

tietosuojaan, on kunnioitettava aina 

täysipainoisesti.”; 

 

Tarkistus   65 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2009/101/EY 

7 b artikla – 3 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevat tiedot julkistetaan myös 

4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 

tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskevat tiedot julkistetaan myös 

4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
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rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän 

kautta. 

rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän 

kautta tietosuojasääntöjä ja avoimen 

datan standardeja noudattaen direktiivin 

2003/98/EY 2 artiklan 7 kohdan 

määritelmän mukaisesti ja siten, että 

sähköistä kirjautumista vaaditaan. 

 

Tarkistus  66 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2009/101/EY 

7 b artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kun 1 kohdassa tarkoitettu pääsy 

tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja 

edunsaajan alttiiksi petokselle, 

sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai 

pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja 

edunsaaja on alaikäinen tai muuten 

rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, 

jäsenvaltiot voivat kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyissä 

poikkeustapauksissa säätää, että 

pakollisesta julkistamisesta, joka koskee 

kaikkia tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevia tietoja tai osaa niistä, 

voidaan tapauskohtaisesti poiketa. 

4. Kun 1 kohdassa tarkoitettu pääsy 

tietoihin asettaisi tosiasiallisen omistajan ja 

edunsaajan alttiiksi petokselle, 

sieppaukselle, kiristykselle, väkivallalle tai 

pelottelulle tai jos tosiasiallinen omistaja ja 

edunsaaja on alaikäinen tai muuten 

rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, 

jäsenvaltiot voivat kansallisessa 

lainsäädännössä määritellyissä 

poikkeustapauksissa säätää, että 

pakollisesta julkistamisesta, joka koskee 

kaikkia tosiasiallista omistajaa ja 

edunsaajaa koskevia tietoja tai osaa niistä, 

voidaan tapauskohtaisesti poiketa. 

Poikkeuksia on arvioitava uudelleen 

säännöllisin väliajoin väärinkäytösten 

estämiseksi. Kun poikkeus myönnetään, 

se on merkittävä selvästi rekisteriin ja 

perusteltava kirjallisesti. 
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