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Muudatusettepanek 1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või 
terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse 

direktiivi 2009/101/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud 
tekst on tähistatud sümboliga ▌.



PE616.126/ 2

ET

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 50 ja 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele, 

Võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust1,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust2,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/8493 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.

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 

tulemuslikumalt võidelda terrorismi rahastamise vastu. Oluline on märkida, et 

võetavad meetmed peavad olema ohuga proportsionaalsed.

1 ELT C […], […], lk […].
2 ELT C […], […], lk […].
3 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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2a) Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Interpol ja Europol on juba aastaid 

teatanud organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastastikusest lähenemisest. 

Arvestades organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastastikust lähenemist, peaks 

võitlus organiseeritud kuritegevuse võrgustike vastu olema osa mis tahes 

terrorismi rahastamise vastu võitlemise strateegiast. Ebaseaduslik relva-, uimasti- 

ja sigaretikaubandus ja võltsitud kaupadega kauplemine, inimkaubandus, räkit ja 

väljapressimine on muutunud terrorismirühmituste jaoks väga ligitõmbavateks 

raha saamise viisideks, mis toovad igal aastal sisse umbes 110 miljardit eurot (ilma 

võltsitud kaupadega kauplemiseta). Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse 

seotus ning kriminaalsete ja terroristlike rühmituste vahelised sidemed on liidu 

jaoks üha suurem julgeolekuoht.

2b) Ka rahapesu, ebaseaduslikku kaubandust, sealhulgas, kuid mitte ainult 

ebaseaduslikku toornafta-, uimasti-, kunstiteoste- ja relvakaubandust ning kaitstud 

liikidega kauplemist, raskeid maksupettusi ning ebaseaduslikult saadud rahalt 

maksude maksmisest kõrvalehoidumist kasutatakse sageli terroriaktide 

rahastamiseks. Piiramata [uue terrorismivastase direktiivi] kohaldamist, peaksid 

liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid nende tegude kriminaliseerimiseks ning 

tagama, et terroristid ja terroristlikud rühmitused ei saaks nendest kuritegudest 

saadud sissetulekutest kasu. 

3) Direktiivi (EL) 2015/849 eesmärkide poole pürgimisel peaks selle direktiivi kõik 

muudatused olema kooskõlas liidu käimasoleva tegevusega terrorismivastase 

võitluse ja terrorismi rahastamise vastase võitluse valdkonnas, nendega tuleks 

nõuetekohaselt arvesse võtta Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 

põhiõigusi ja põhimõtteid ning järgida ja kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet. 

Euroopa julgeoleku tegevuskavas1 nimetatakse ühe prioriteedina terrorismivastase 

võitluse ELi õigusraamistiku ajakohastamist, märgitakse vajadust võtta meetmeid 

tõhusamaks ja terviklikumaks terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks ja 

rõhutatakse, et finantsturgudele imbumine võimaldab terrorismi rahastamist. 

Euroopa Ülemkogu rõhutas 17.–18. detsembri 2015. aasta järeldustes samuti 

1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa julgeoleku tegevuskava“, 
(COM(2015) 185 final).
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vajadust kiiresti kõikides valdkondades terrorismi rahastamisega võitlemiseks 

lisameetmeid võtta.

4) Komisjon on vastu võtnud terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise 

tegevuskava1, milles rõhutatakse vajadust uute ohtudega kohanduda ja direktiivi (EL) 

2015/849 sellega arvestamiseks muuta.

5) Samuti peavad liidu meetmed olema vastavuses rahvusvahelisel tasandil toimuvate 

muutuste ja võetud kohustustega. Seega tuleks arvesse võtta ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2195 (2014) terrorismi ja rahvusvahelise 

organiseeritud kuritegevuse vaheliste sidemete kohta, resolutsiooni 2199 (2015) 

terroristlike rühmituste juurdepääsu tõkestamise kohta rahvusvahelistele 

finantseerimisasutustele ning resolutsiooni 2253 (2015), millega laiendatakse 

sanktsioonide raamistikku Iraagi ja Levandi Islamiriigile.

5a) Rahapesu tegemisel kasutatakse suurel hulgal sularahatehinguid. Internetipanga 

kontode ja muude sarnaste maksesüsteemide levik ja kasutamine on viimastel 

aastatel oluliselt suurenenud, mis tähendab, et tuleks kaaluda ELi tasandil 

sularahatehingutele piirangute kehtestamist, koormamata sealjuures raskelt 

majapidamisi ja ettevõtjaid. Komisjon peaks hindama ELi tasandil vastuvõetava 

sularahatehingute maksimummäära suurust ja liikmesriikidele tuleks jätta õigus 

kehtestada sellest madalamaid määrasid. Hindamine tuleks läbi viia kahe aasta 

jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast. Teistes asjaomastes liidu 

pädevusvaldkondades, näiteks rahvusvahelises kaubanduses ja arengukoostöös 

kohaldatavaid strateegiaid ja meetmeid tuleks võimaluse korral kasutada selleks, et 

täiendada võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu finantssüsteemi 

kaudu. Nende strateegiate ja meetmete eesmärk peaks olema liidu muid 

poliitikaeesmärke täiendada, mitte kahjustada.

6) Virtuaalvaluutade ja ametlike valuutade (s.t seaduslikuks maksevahendiks 

tunnistatud valuutade) vahetamise teenuse pakkujad, samuti virtuaalvaluutade jaoks 

nn rahakotiteenuste pakkujad ei ole kohustatud kahtlast tegevust tuvastama. Seega on 

terroristlikel rühmitustel võimalik ülekandeid peites või kõnealuste platvormide 

1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Nõukogule terrorismi rahastamise vastase 
võitluse tõhustamise tegevuskava kohta, (COM(2016) 50 final).



PE616.126/ 5

ET

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.

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, 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. 

8) Kohalikke valuutasid (ehk alternatiivvaluutasid), mida kasutatakse väga piiratud 

võrkudes, nagu ühes linnas või piirkonnas, ja väikese kasutajaskonna seas, ei peaks 

virtuaalvaluutaks lugema.

9) Suure riskiga kolmandates riikides asuvad või asutatud füüsiliste või juriidiliste 

isikutega suhtlemisel peavad liikmesriigid nõudma kohustatud isikutelt, et nad 

riskide juhtimiseks ja maandamiseks kohaldaksid kliendi suhtes rakendatavaid 

tugevdatud hoolsusmeetmeid. Seega kehtestab iga liikmesriik suure riskiga 

kolmandate riikide suhtes võetavate tugevdatud hoolsusmeetmete liigi riiklikul 

tasemel. Sellised liikmesriigiti erinevad lähenemised muudavad komisjoni 

määratletud suure riskiga kolmandate riikidega ärisuhete arendamise lünklikuks. 

Neid lünki võivad ära kasutada terroristid, et rahalisi vahendeid liidu finantssüsteemi 

suunata ja sealt saada. Oluline on parandada suure riskiga kolmandate riikide kohta 
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komisjoni koostatud nimekirja tulemuslikkust, tagades liidu tasandil nende riikide 

ühtse kohtlemise. Sellise ühtlustatud lähenemisega tuleks eelkõige keskenduda 

kliendi suhtes rakendatavatele tugevdatud hoolsusmeetmetele. Sellegipoolest tuleks 

liikmesriikidel ja kohustatud isikutel lubada lisaks kliendi suhtes rakendatavatele 

tugevdatud hoolsusmeetmetele kohaldada rahvusvaheliste kohustustega kooskõlas 

täiendavaid maandamismeetmeid. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 

valdkonnas pädevad rahvusvahelised organisatsioonid ja standardite kehtestajad 

võivad otsustada kohaldada sobivaid vastumeetmeid, et kaitsta rahvusvahelist 

finantssüsteemi neist riikidest lähtuva pideva ja märkimisväärse rahapesu ja 

terrorismi rahastamise ohu eest. Liikmesriigid peaks komisjoni määratletud suure 

riskiga kolmandate riikide suhtes kehtestama ja kohaldama täiendavaid 

maandamismeetmeid ja soovitusi, võttes arvesse üleskutseid rakendada selliseid 

vastumeetmeid nagu on kirjeldanud näiteks rahapesuvastane töökond ning 

rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevaid ülesandeid. Peale suure riskiga 

kolmandate riikide suhtes kohaldatavate vastumeetmete peaks siseturule 

juurdepääsu saamiseks vajaliku üleeuroopalise tegevusloa andmise ja vastavuse 

tunnistamise oluliseks eelduseks olema Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja 

kolmandates riikides kehtivate rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise 

süsteemide põhjalik hindamine. Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu 

võitlemise süsteemis puuduste avastamise korral võib juurdepääsu siseturule 

üldiselt piirata või piirata teatud sektorites ja teatud kohustatud isikute suhtes.

9a) Ühelt poolt liit ja selle liikmesriigid ning teiselt poolt kolmandad riigid kannavad 

rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastases võitluses ühist vastutust. Kolmandate 

riikidega tehtavas koostöös tuleks ühtlasi pöörata suuremat tähelepanu 

arenguriikide finantssüsteemide ja haldusasutuste tugevdamisele, mis võimaldab 

neil maksureformi üldises protsessis paremini osaleda, et hoida ära 

finantskuritegusid ja sellega seotud ebaseaduslikku tegevust ning juurutada 

rahapesuvastaseid mehhanisme, mille abil on teiste riikidega pettuse ja terroristide 

kindlakstegemise eesmärgil lihtsam andmeid ja teavet vahetada.

10) Kuna rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud ohtude ja haavatavuse olemus on 

muutlik, peaks liit kehtestama integreeritud lähenemise, millega tagada rahapesu ja 

terrorismi rahastamise vastu võitlemise riiklike süsteemide vastavus liidu tasandi 
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nõuetele, võttes arvesse nimetatud riiklike süsteemide tulemuslikkuse hindamisi. 

Selleks, et jälgida liidu nõuete nõuetekohast riiklikesse süsteemidesse ülevõtmist, 

tulemuslikku rakendamist ja suutlikkust luua nende toel valdkonnas tugev ennetav 

kord, peaks komisjon hindamisel tuginema riiklikele riskikordadele, piiramata 

hindamisi, mida korraldavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise 

valdkonnas pädevad rahvusvahelised organisatsioonid ja standardite kehtestajad nagu 

rahapesuvastane töökond (edaspidi „FATF“) või rahapesu tõkestamise meetmeid 

hindav eksperdikomitee (edaspidi „MONEYVAL“). Rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamise valdkonnas pädevad Euroopa organisatsioonid ja 

standardiloojad peaksid tegema liikmesriikidega tihedat koostööd, et võtta 

kasutusele ühised näitajad riiklike ohule valmisoleku süsteemide hindamiseks ja 

ühtlustatud ennetusmeetmed.

10a) ELi nõuete siseriiklikesse süsteemidesse ülevõtmise jälgimine ei ole piisav selle 

tagamiseks, et riiklikud rahapesu ja terrorismi vastu võitlemise süsteemid on 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise tegevuste jaoks asjakohased, kuna 

puudujäägid tekivad tihti eeskirjade ebatõhusast järgimisest. Sellega seoses on 

siseturu jaoks väga tähtis, et komisjonil ja Euroopa järelevalveasutusel oleks 

täiendavad volitused riiklike rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise 

süsteemide vastavuse hindamiseks EL raamistikuga, jälgides riiklike eeskirjade 

kohaldamist ja järgimist. Euroopa järelevalveasutusele antakse rahapesu ja 

terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas täiendavad volitused, sealhulgas 

õigus hinnata liikmesriikide pädevaid asutusi kohapeal, nõuda kogu vastavuse 

hindamiseks vajaliku teabe esitamist, anda soovitusi parandusmeetmete kohta, 

avaldada need soovitused ja võtta oma soovituste tõhusa rakendamise tagamiseks 

vajalikke meetmeid.

10b) Rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist suunatakse järjest rohkem 

kaubandustehingute hinna, koguse või kvaliteediga manipuleerimise kaudu. 

Finants- ja maksualane läbipaistvus on liidu kaubanduspoliitika prioriteedid ning 

seetõttu ei tohiks rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumist lubavatele riikidele 

võimaldada liidus mingeid kaubandusprivileege.

10c) Teenustekaubandusega seoses tuleks võtta edasisi mõjusaid meetmeid kooskõlas 
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strateegiaga „Kaubandus kõigile“, et hoida ära selle kasutamine ebaseaduslike 

rahavoogude tekitamiseks, pidades silmas asjaolu, et arengumaadega toimuv vaba 

kauplemine kaupade ja teenustega suurendab rahapesu ohtu ning liidu 

teenustekaubanduse maht maksuparadiisidega on kuus korda suurem kui 

võrreldavate riikidega, samas aga kaubavahetuses selliseid erinevusi ei ole.

10d) Ühe aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest peaks komisjon esitama 

liikmesriikidele aruande võimalike lünkade kohta finantsteenuseid ja asutamist 

käsitlevates peatükkides kolmandate riikidega sõlmitud ja juba jõustunud ELi 

kaubanduslepingutes; erilist tähelepanu tuleks pöörata investeerimise ja asutamise 

mõistele, ettevaatuserandite kohaldamisalale ja tähtaegadele, kaubanduslepingu 

osaliste vaheliste rahaülekannete piirmäärade olemasolule või puudumisele, 

ülekanneteks lubatud vääringutele, pangasaladuse kinnitusele ja andmevahetust 

käsitlevate sätete olemasolule.

10e) Tulevaste kaubanduslepingute finantsteenuseid ja asutamist käsitlevad peatükid 

peaksid sisaldama kitsaid investeeringu mõisteid, et välistada tooted, mis võivad 

tõenäoliselt sisaldada deklareerimata raha; nägema ette lõplike tegelikult 

kasusaavate omanike avalike registrite loomise äriühingute, fondide ja teiste 

sarnaste juriidiliste isikute kohta, mis on loodud, mida juhitakse või käitatakse 

territooriumidel, mida kaubandusleping hõlmab; sisaldama kokkuleppeid koostöö 

kohta rahavoogude kontrollimisel ja pangasaladuse tühistamisel kooskõlas 

andmekaitsenormidega ja avatud andmete standarditega; laiendama 

ettevaatuserandite kohaldamisala ja pikendama tähtaegu maksevajaduste 

tasakaalutusest kaugemale ning asendama endast parima andmise lubadused 

kohustuslike sätetega.

11) Üldotstarbelistel ettemaksekaartidel, millel arvatakse olevat sotsiaalne väärtus, 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, terroristlike 

organisatsioonide, terrorismi toetajate ning muude vahendajate ja kaasaaitajate 

võimalus sellisel viisil operatsioone rahastada, milleks vähendatakse veelgi 

piiranguid ja maksimaalseid summasid, mille puhul kohustatud isikud võivad 
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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 seega ülimalt 

oluline langetada anonüümsete üldotstarbeliste ettemaksekaartide praeguseid 

künniseid ▌.

12) Kuigi liidus välja antud anonüümsete üldotstarbeliste ettemaksekaartide kasutamine 

on põhimõtteliselt piiratud liidu territooriumiga, ei saa alati sama eeldada 

kolmandates riikides välja antud samalaadsete kaartide puhul. Seega on oluline 

tagada, et väljaspool liitu välja antud anonüümseid üldotstarbelisi ettemaksekaarte 

saaks kasutada liidus ainult siis, kui neid saab lugeda vastavaks nõuetele, mis on liidu 

õigusaktides sätestatud nõuetega samaväärsed. Eeskirja jõustamisel tuleb igati 

järgida liidu kohustusi rahvusvahelise kaubanduses, eriti teenustekaubanduse 

üldlepingu sätete kohaselt. 

13) Rahapesu andmebüroodel on oluline roll terrorivõrgustike (eriti piiriüleste) 

finantstehingute ja nende rahastajate tuvastamisel. Finantsuurimised võivad 

terrorismikuritegudele kaasaaitamise ning terroriorganisatsioonide võrgustike ja 

kavatsuste avastamisel otsustavat tähtsust omada. Normatiivsete rahvusvaheliste 

standardite puudumise tõttu on rahapesu andmebüroode funktsioonid, pädevused ja 

volitused väga erinevad. Liikmesriigid peaksid püüdma tagada tõhusama ja 

koordineerituma viisi finantsuurimiste, sealhulgas virtuaalvaluutade terrorismi 

eesmärgil ärakasutamist puudutavate uurimiste korraldamiseks. Siiski ei tohiks 

praegused 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.
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13a) Praegu riiklike rahapesu andmebüroode vahel esinevate koostööraskuste 

ületamiseks tuleks luua Euroopa rahapesu andmebüroo, mis koordineeriks, 

abistaks ja toetaks liikmesriikide rahapesu andmebüroosid piiriüleste juhtumite 

korral. See sobiks eriti hästi ka liidu integreeritud finantsturu jaoks ning aitaks 

tulemuslikult võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu siseturul. Kahtlasi 

tehinguid käsitlevate teadete vastuvõtmise, analüüsimise ja riiklikule pädevale 

asutusele edastamise eest vastutaks endiselt eelkõige liikmesriigi rahapesu 

andmebüroo. ELi rahapesu andmebüroo toetaks neid liikmesriike peamiselt seoses 

teabevahetuse tagamiseks vajaliku tehnilise taristu säilitamise ja arendamisega, 

aitaks neid piiriüleste juhtumite ühisel ja strateegilisel analüüsimisel ning 

koordineeriks liikmesriikide rahapesu andmebüroode tegevust piiriüleste juhtumite 

puhul.

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. 

14a) Pädevad asutused, kes teevad järelevalvet krediidiasutuste ja 

finantseerimisasutuste vastavuse üle käesolevale direktiivile, peaksid saama teha 

koostööd ja vahetada konfidentsiaalset teavet, olenemata oma vastavast iseloomust 

või staatusest. Selleks peaks sellistel pädevatel asutustel olema piisav õiguslik alus 

konfidentsiaalse teabe vahetamiseks ja võimalikult suures ulatuses koostöö 

tegemiseks kooskõlas selles valdkonnas kohaldatavate rahvusvaheliste 
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standarditega.

14b) Krediidiasutusi ja finantseerimisasutusi käsitlev usaldatavusteave, näiteks teave 

direktorite ja osanike sobivuse, sisekontrollimehhanismide, juhtimise või nõuetele 

vastavuse ja riskijuhtimise kohta, on sageli hädavajalik nende asutuste rahapesu 

ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud järelevalve jaoks. Teiselt poolt on 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud teave oluline ka nende 

asutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve jaoks. Seega ei tohiks 

konfidentsiaalse teabe vahetamist ja koostööd krediidi- ja 

finantseerimisinstitutsioonide rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitlevate 

pädevate asutuste ning usaldatavusnõuete täitmise üle järelevalvet tegevate 

asutuste vahel tahtmatult takistada õigusliku ebakindlusega, mis võib tekkida 

sõnaselgete sätete puudumise korral selles valdkonnas. Õigusraamistiku selgemaks 

muutmine on eriti oluline ka seetõttu, et usaldatavusnõuete täitmise järelevalve on 

mitmel juhul usaldatud asutustele, kes ei võitle rahapesu ja terrorismi 

rahastamisega, nagu Euroopa Keskpank.

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.

15a) Teave kinnisasjade, nagu hoonete ja maa omamise ja kontrollimise kohta ei ole 

kõigis liikmesriikides kättesaadav, samuti ei ole koondandmeid 

elukindlustuslepingute soodustatud isikute kohta. Rahapesu toimub ka 

kinnisvaratehingute ja elukindlustustoodete kaudu. Selle teabe jälgimiseks ja 

uurimisetapi toetamiseks tuleb kõikides liikmesriikides luua automatiseeritud 



PE616.126/ 12

ET

keskmehhanismid, nagu registrid või andmepäringusüsteemid. Liikmesriikide 

asutused peavad saama nendele andmetele õigel ajal juurdepääsu, et teha 

piiriüleseid kontrolle ja läbi viia uurimisi.

15b) Võttes arvesse pidevaid tehnoloogilisi muutusi, mis võimaldavad rahapesu ja 

terrorismi rahastamist, tehakse ettepanek luua tehnoloogia jälgimise, 

koordineerimise ja prognoosimise Euroopa Liidu vahend, mis toetaks eri rahapesu 

andmebüroode tööd.

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, mille kaudu nad saavad kasutada õigust oma 

andmetega tutvuda ja oma andmeid parandada. Isikuandmete registrites 

registreerimisel tuleks kehtestada maksimaalsed säilitamisperioodid ning ette näha 

isikuandmete hävitamine, kui teave ei ole sätestatud eesmärgil enam vajalik. 

Registritele ja andmebaasidele juurdepääs tuleks anda üksnes põhjendatud 

teadmisvajaduse korral.

17) Füüsiliste ja juriidiliste isikute andmete täpne identifitseerimine ja kontrollimine on 

rahapesu või terrorismi rahastamisega võitlemisel ülimalt oluline. Tehingute ja 

maksete digiteerimise viimased arengusuundumused võimaldavad turvalist kaug- või 

e-identimist, selliseid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 910/2014 

sätestatud identifitseerimisvahendeid ning muid uutel tehnoloogiatel põhinevaid ja 

eIDASe olulise turvalisuse tasemega võrdset turvalisuse taset pakkuvaid 

kaugidentifitseerimisvahendeid tuleb arvesse võtta, eriti selliseid teavitatud e-

identimise süsteemide ja vahendeid, mis võimaldavad kõrgele turvalisustasemele 

vastavate tööriistade kasutamist ja tagavad võrdlusnäitajad, mille järgi kontrollida 

riiklikul tasandil kehtestatud identimismeetodeid. Seega on ülimalt oluline 

tunnustada kehtivate identimise vahenditena originaaldokumentide turvalisi 

elektroonilisi koopiaid, samuti elektroonilisi kinnitusi, tunnistusi või sertifikaate. 

Käesoleva direktiivi rakendamisel tuleks arvesse võtta tehnoloogianeutraalsuse 

põhimõtet. 
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17a) 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 kuritegevuse, sh terrorismi rahastamise 

vastu.

17b) Euroopa Pangandusjärelevalvelt (EBA) tuleks nõuda läbipaistvuse menetluse 

ajakohastamist tänapäeva probleemidega tegelemiseks, et hoida paremini ära 

finantssüsteemide rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamine.

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.

19) Praeguses raamistikus sätestatud lähenemisviis olemasolevate klientide 

läbivaatamiseks lähtub riskipõhisest lähenemisviisist. Kuid arvestades teatavate 

vahendusüksustega seostatavat suuremat rahapesu, terrorismi rahastamise ja 

seonduvate eelkuritegude riski ei pruugi see lähenemisviis võimaldada riskide õigeks 

ajaks tuvastamist ja hindamist. Seega on oluline tagada, et juba olemasolevaid 

teatavate selgelt määratletud kategooriate kliente jälgitaks ka metoodilistel alustel. 

20) Liikmesriikidelt nõutakse praegu selle tagamist, et nende territooriumil asutatud 

juriidilised isikud koguvad ja hoiavad asjakohast, täpset ja ajakohastatud teavet oma 

tegelikult kasusaava omaniku kohta. Tegelikult kasusaava omaniku kohta täpse ja 

ajakohastatud teabe vajadus on võtmetegur selliste kurjategijate jälgimisel, kes 

võiksid vastasel juhul kasutada äriühingu struktuuri taha varjumise võimalust. 

Finantssüsteemi üleilmne seotus teeb kapitali üle kogu maailma peitmise ja 

liigutamise hõlpsaks ning rahapesijad ja terrorismi rahastajad, samuti muud 

kurjategijad on seda võimalust järjest enam kasutanud. 
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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 ja teised sarnased õiguslikud 

üksused ei ole liidus kusagil jälgimisel või registreeritud, ning vältimaks siseturu 

moonutamist, tuleks kõik usaldusfondid ja sarnased õiguslikud üksused, sh 

Treuhand, Stiftung, Privatstiftung ja Usufruct Fiducia, registreerida liikmesriigis, 

kus nad luuakse, kus neid hallatakse või kus nad tegutsevad. Nad peaksid olema 

kohustatud avaldama teatava teabe tegelikult kasusaavate omanike kohta. Selleks, 

et tagada usaldusfondide ja teiste sarnaste õiguslike üksuste tegelikult kasusaava 

omaniku teabe tulemuslik jälgimine ja registreerimine, on vajalik ka 

liikmesriikidevaheline koostöö ja asjakohase teabe vahetamine.

21a) Kurjategijad liigutavad ebaseaduslikku tulu avastamise vältimiseks läbi paljude 

finantsvahendajate, seega tuleb finantsasutustel ja krediidiasutustel lubada 

vahetada teavet mitte üksnes rühmaliikmete vahel, vaid ka teiste finantsasutuste ja 

krediidiasutustega, tingimusel et tagatakse andmekaitse.

22) Äriühingu, usaldusfondi ja teiste juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste 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 moonutuste vältimiseks vajalik 

kooskõlastamine. Seetõttu peaks sellekohane teave olema avalikult kättesaadav 

kõigis liikmesriikides. 

23) Üldsuse juurdepääs võimaldab ka kodanikuühiskonnal teavet tõhusamalt kontrollida, 

sh ajakirjanduse või kodanikuühiskonna organisatsioonide poolt, ning aitab kaasa 

äritehingute ja finantssüsteemi suhtes usalduse püsimisele. See võib aidata kaasa 

juriidiliste isikute ja õiguslike üksuste väärkasutamisega võitlemisele nii uurimiste 
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toetamisega kui ka mainele avalduva mõju kaudu, sest kõik selliste isikute või 

üksuste potentsiaalsed tehingupartnerid teavad, kes on tegelikult kasusaavad 

omanikud. See hõlbustab ka teabe kättesaadavust õigel ajal ja tõhusalt nii 

finantseerimisasutuste kui ka kõnealuste õigusrikkumiste vastu võitlevate muude 

asutuste, sh kolmandate riikide asutuste jaoks. 

24) Investorite ja üldsuse usaldus finantsturgude vastu oleneb suurel määral sellest, kas 

olemas on täpne avalikustamise kord, mis tagab tegelikult kasusaava omaniku ja 

äriühingute kontrollistruktuuride suhtes läbipaistvuse. See kehtib eriti selliste 

äriühingu üldjuhtimise süsteemide puhul, mida iseloomustab omandi koondumine; 

selliste hulka kuulub ka liidu süsteem. Ühelt poolt võivad olulise hääleõiguse ja 

rahavoo õigustega suurinvestorid pikaajalist majanduskasvu ja ettevõtete 

tulemuslikkust soodustada. Teisalt võib suure häältearvuga tegelikult kasusaavate 

omanike kontrollimine soodustada olukorda, et isikliku kasu saamiseks ja 

vähemusinvestoreid kahjustades juhitakse kõrvale organisatsiooni vara ja võimalusi.

25) Liikmesriigid peaks seega lubama tegelikult kasusaavat omanikku käsitlevale teabele 

juurdepääsu piisavalt sidusalt ja kooskõlastatult, kasutades tegelikult kasusaava 

omaniku teavet sisaldavaid keskregistreid ja kehtestades sõnaselgelt üldsuse 

juurdepääsu eeskirja, et kolmandad isikud saaksid kogu liidus välja selgitada, kes on 

äriühingute tegelikult kasusaavad omanikud. Seega on vaja muuta Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/101/EL1, et ühtlustada äriühingute tegelikult 

kasusaava omanikku käsitleva teabe avalikustamise riiklikke sätteid, eriti kolmandate 

isikute huvide kaitsmise eesmärgil. 

26) Eelkõige tuleb leida õiglane tasakaal ettevõtete läbipaistvuse ja rahapesu ennetamise 

vastu eksisteeriva üldise avaliku huvi ning andmesubjekti põhiõiguste vahel. 

Üldsusele kättesaadavaks tehtav andmekomplekt peaks olema piiratud, selgelt ja 

ammendavalt määratletud ning üldist laadi, et vähendada tegelikult kasusaavate 

omanike kahjustamise võimalust. Samas ei tohiks üldsusele kättesaadavaks tehtav 

teave olulisel määral erineda praegu kogutavatest andmetest. Selleks, et eraelu 

1 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).
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puutumatuse üldine riive ja konkreetselt isikuandmete kaitstuse riive oleks 

võimalikult minimaalne, peaks see teave põhimõtteliselt käsitlema äriühingute ja 

usaldusühingute tegelikult kasusaavate omanike staatust ning piirduma üksnes 

tegelikult kasusaavate omanike majandustegevuse valdkonnaga.

27) Tegelikult kasusaavate omanikke käsitleva teabe avalikustamine tuleks kujundada 

selliselt, et valitsustel ja reguleerivatel asutustel oleks võimalik kiiresti reageerida 

alternatiivsetele investeerimisviisidele, näiteks rahas arveldatavatel aktsiatel 

põhinevatele tuletisinstrumentidele. Teisalt ei tuleks seaduspärase enamusosaluse 

puhul takistada börsiettevõtete juhtimise järelevalves aktiivsema rolli võtmist. Järjest 

rahvusvahelisema suunitlusega ja keerukamaks muutunud finantsturgude 

toimimiseks on ülimalt oluline, et rahvusvahelisel tasandil teabe jagamist 

võimaldavad õigusnormid ja õiguslikud nõuded on kättesaadavad ja riiklikud 

järelevalveasutused neid tulemuslikult rakendaksid.

28) Tegelikult kasusaavate omanike isikuandmed tuleks avalikustada, et kolmandatel 

isikutel ja kodanikuühiskonnal tervikuna oleks võimalik teada, kes on tegelikult 

kasusaavad omanikud. Suurem avalik kontroll aitab kaasa juriidiliste isikute ja 

juriidiliste üksuste väärkasutuse, sh maksustamise vältimise ärahoidmisele. Seetõttu 

on ülimalt oluline, et kõnealune teave jääks riiklike registrite ja registrite vastastikuse 

sidumise kaudu kättesaadavaks veel 10 aastat pärast äriühingu registrist kustutamist. 

Siiski peaks liikmesriigid suutma õigusaktidega sätestada, kuidas tegelikult 

kasusaavaid omanikke käsitlevat teavet töödeldakse, sh isikuandmete töötlemise 

muudel otstarvetel, kui selline töötlemine vastab mõnele avaliku huvi eesmärgile 

ning on taotletava õiguspärase eesmärgi jaoks vajalik ja proportsionaalne.

29) Samuti peaks liikmesriigid nägema proportsionaalse ja tasakaalustatud lähenemise 

huvides ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse õiguste tagamiseks ette 

tegelikult kasusaavat omanikku käsitleva teabe avalikustamise ja registrites 

juurdepääsemise suhtes erandid erandlikel asjaoludel, kui teabe tulemusel tekiks 

tegelikult kasusaava omaniku suhtes kelmuse, inimröövi, väljapressimise, vägivalla 

või ähvardamise oht.

30) Käesoleva direktiivi raames kohaldatakse isikuandmete töötlemise suhtes Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ1, mis asendatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 2016/6792.

31) Sellest tulenevalt tuleks füüsilisi isikuid, kelle isikuandmeid hoitakse tegelikult 

kasusaavaid omanikke käsitleva teabena riiklikes registrites, enne nende 

isikuandmete avalikustamist sellest teavitada. Lisaks tuleks kättesaadavaks teha 

üksnes isikuandmed, mis on ajakohased ja käsitlevad praeguseid tegelikult 

kasusaavaid omanikke, ning neid omanikke tuleks teavitada nende õigustest liidu 

praeguse andmekaitsealase õigusraamistiku kohaselt, nagu on sätestatud määruses 

(EL) nr 2016/679 ja direktiivis (EL) 2016/6803, ning kõnealuste õiguste kasutamisel 

kohaldatavast korrast. 

32) Käesolev direktiiv ei piira kooskõlas nõukogu raamotsusega 2008/977/JSK4, mis 

asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/6805, pädevate 

asutuste töödeldavate isikuandmete kaitset.

33) Praegu on liidus tegutsevad äriühingud ja samalaadsed juriidilised isikud kohustatud 

registreerima tegelikult kasusaava omaniku teabe, kuid sama kohustust ei ole kõigil 

liidus asutatud samalaadsete omadustega usaldusfondidel ja muudel õiguslikel 

üksustel nagu Treuhand, fiducie või fideicomiso. Liikmesriike kutsutakse üles 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise 
kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste 
isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis 
käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega 
süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist 
ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 89).

4 Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava 
politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta (ELT L 
350, 30.12.2008, lk 60).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis 
käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega 
süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist 
ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 
4.5.2016, lk 89).
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tegema kindlaks, millistel nende õigusraamistiku õiguslikel üksustel on 

usaldusfondidega sarnane struktuur ja sarnased ülesanded. Selleks, et sidusate ja 

samaväärsete tingimuste alusel tagada kõigi liidus tegutsevate juriidiliste isikute ja 

õiguslike üksuste tegelikult kasusaavate omanike nõuetekohane identifitseerimine ja 

jälgimine, peaks usaldusfondi tegelikult kasusaavate omanike nende haldurite poolt 

registreerimist käsitlevad eeskirjad olema kooskõlas äriühingute puhul tegelikult 

kasusaavate omanike teabe registreerimise eeskirjadega. 

▌

36) Registreerimise ja teabevahetuse sidususe ning tõhususe tagamiseks peaks 

liikmesriigid tagama, et liikmesriigis usaldusfondide ja usaldusfondidega sarnaste 

muude õiguslike üksuste tegelikult kasusaavat omanikku käsitleva teabe registri eest 

vastutav amet teeks koostööd muudes liikmesriikides sama ülesannet täitvate 

ametitega, jagades teavet usaldusfondide ja usaldusfondidega sarnaste muude 

õiguslike üksuste kohta.

37) Oluline on tagada, et kohustatud isikud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastased 

eeskirju nõuetekohaselt rakendaks. Selles kontekstis peaks liikmesriigid tugevdama 

rolli, mida täidavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ülesandeid täitma 

määratud pädeva asutusena tegevad avaliku sektori asutused, sh rahapesu 

andmebürood, rahapesu, seotud eelkuritegude ja terrorismi rahastamise uurimise 

ning süüdlaste vastutuselevõtmise, samuti kuritegelike varade arestimise või 

külmutamise ja konfiskeerimise eest vastutavad asutused ning korruptsioonivastased 

asutused, maksuametid, sularaha ja vabalt kaubeldavate esitaja maksevahendite 

piiriülese liikumise kohta aruandeid saavad ametid ning kohustatud isikute poolse 

eeskirjade täitmisega seotud järelevalve või kontrollimise ülesandeid täitvad 

asutused.

37a) Olenemata oma olemusest või staatusest peaksid pädevad asutused, kes teevad 

järelevalvet krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste vastavuse üle käesolevale 

direktiivile, saama teha sellega seoses koostööd ja vahetada konfidentsiaalset 

teavet. Selleks on vaja asjakohast õiguslikku alust, mis võimaldaks sellistel 

pädevatel asutustel vahetada konfidentsiaalset teavet ja teha võimalikult suures 

ulatuses koostööd. Peale selle on krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste 
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järelevalve käigus kogutud usaldatavusteave tihti väga oluline nende asutuste 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud järelevalve jaoks ning 

vastupidi. Seega ei tohiks konfidentsiaalse teabe vahetamist ja koostööd krediidi- ja 

finantseerimisinstitutsioonide rahapesu ja terrorismi rahastamisega võitlevate 

pädevate asutuste ning usaldatavusnõuete täitmise üle järelevalvet tegevate 

asutuste vahel takistada õigusliku ebakindlusega, mis võib tekkida sõnaselgete 

sätete puudumise korral selles valdkonnas.

37b) Eurostati rahapesuvastast võitlust käsitleva eriaruande andmete kohaselt on 

kahtlasi tehinguid puudutavate teadete arv liikmesriigiti ja kohustatud isikuti väga 

erinev. Andmete kogumist tuleb parandada, võttes eesmärgiks laiendada andmete 

ulatust ja võimaldada teabe ajakohastamist. Liikmesriigid esitavad Eurostatile 

statistilised andmed rahapesu tõkestamise kohta, et Eurostat saaks iga kahe aasta 

tagant avaldada aruande, milles võetakse need andmed kokku ja selgitatakse neid.

37c) Põhilised läbipaistvusstandardid peaksid olema siduvad ning toimima suunistena 

liidu kaubanduslepingute ja partnerluste sõlmimise ja uuendamise üle peetavatel 

läbirääkimistel. Kaubanduspartnerid peaksid kaotama neile liidu 

kaubanduslepingutega antud eelised, kui nad ei järgi asjaomaseid rahvusvahelisi 

standardeid, nt OECD ühist aruandlusstandardit ning maksubaasi kahanemise ja 

kasumi ümberpaigutamise tegevuskava, tegelike tulusaajate keskregistrit ning 

rahapesuvastase töökonna soovitusi. OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamise tegevuskava elluviimisel on oluline kohaldada hargmaiste 

ettevõtete puhul täielikult riigipõhiste aruannete süsteemi.

37d) Üsna palju teateid kahtlaste tehingute kohta tuleb krediidiasutustelt, kuid neid 

esitavad väga vähe või peaaegu üldse mitte teatud muud kohustatud isikud, 

eelkõige eri liiki elukutselised nõuandjad, juristid ja usaldusfondid.

37e) Kaubanduse jätkusuutlikkuse mõjuhinnangud peaksid sisaldama täpset teavet 

vastava kolmanda riigi või vastavate kolmandate riikide tulemuste kohta sellel alal, 

sealhulgas asjaomaste õigusaktide rakendamisel. Hea valitsemistava klauslite 

tugevdamine kolmandate riikidega sõlmitavates kahepoolsetes lepingutes ja 

nendele riikidele tehnilise abi andmine peaksid olema nimetatud lepingute 

põhielemendid, isegi kui sellised klauslid ei ole siduvad.
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38) Vastavalt liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühisele poliitilisele 

deklaratsioonile selgitavate dokumentide kohta1 on liikmesriigid kohustunud 

põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu 

dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate siseriiklike 

õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et 

nimetatud dokumentide esitamine on põhjendatud. 

39) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise, avastamise ja uurimise abil finantssüsteemi kaitsmine, ei suuda 

liikmesriigid piisavalt saavutada, sest liikmesriikide poolt oma finantssüsteemi 

kaitseks võetavad meetmed ei pruugi olla kooskõlas siseturu toimimisega ning 

õigusriigi ja liidu avaliku korra nõuetega, küll aga saab seda meetme ulatuse ja mõju 

tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 

Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis 

sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

40) Käesolevas direktiivis järgitakse põhiõigusi ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta 

kohaseid põhimõtteid, eelkõige õigust era- ja perekonnaelu austamisele (harta 

artikkel 7), õigust isikuandmete kaitsele (harta artikkel 8) ja õigust 

ettevõtlusvabadusele (harta artikkel 16).

41) Kuna rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks liidus kehtestatud korra 

tugevdamiseks vastu võetud meetmeid on vaja kiiresti rakendada ja võttes arvesse, et 

liikmesriigid on otsustanud direktiivi (EL) nr 2015/849 ülevõtmisega kiiresti edasi 

minna, tuleks käesolev direktiiv üle võtta 1. jaanuariks 2017. Samal põhusel tuleks 

ka direktiivi (EL) 2015/849 ja direktiivi 2009/101/EÜ muudatused üle võtta 1. 

jaanuariks 2017.

41a) Euroopa Keskpank esitas oma arvamuse 12. oktoobril 20162.

42) Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteeriti vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

1 ELT C 369, 17.12.2011, lk 14.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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nõukogu määruse (EÜ) nr 45/20011 artikli 28 lõikele 2 [ning ta esitas oma 

arvamuse...2 ].

43) Seepärast tuleks direktiive (EL) 2015/849 ja 2009/101/EÜ vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi (EL) 2015/849 muutmine

Direktiivi (EL) 2015/849 muudetakse järgmiselt:

-1) artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a) audiitorid, raamatupidamis- või nõustamisteenuse osutajad ja maksunõustajad 

või muud isikud, kes pakuvad maksudega seotud teenuseid ja nõu;“;

-1a) artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktid d ja e asendatakse järgmisega:

„d) kinnisvaravahendajad, sealhulgas rendivahendajad;

e) muud isikud, kes kauplevad kaupade või teenustega, kui see hõlmab vähemalt 

10 000 euro väärtuses sularahamakse tegemist või saamist, sõltumata sellest, 

kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega või mitme maksega, mis näivad 

olevat seotud;“;

1) artikli 2 lõike 1 punktis 3 lisatakse järgmised alapunktid g, h, ha ja hb:

„g) pakkujad, kelle peamine ja kutsetegevus on virtuaalvaluutade ja ametlike 

valuutade vahetamise teenused; 

h) nn rahakotiteenuste pakkujad, kes pakuvad virtuaalvaluutade kasutamiseks 

vajalike sertifikaatide hoidmise teenuseid;

ha) kunstiteostega kauplevad isikud, kunstigaleriid, oksjonimajad ning 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja 
asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

2 ELT C... 
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kunstiteoste ja teiste väärisesemete hoiustamiseks, hooldamiseks ja nendega 

kauplemiseks ettenähtud kohad (näiteks nn vabasadamad);

hb) elektroonilise raha väljastajad ja jaotajad;“;

1b) artikli 2 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Lõike 3 punkti a kohaldamisel näevad liikmesriigid ette, et finantstegevuse 

kogukäive ei tohi ületada künnist, mis peab olema piisavalt madal. Künnis 

kehtestatakse riigi tasandil ja see sõltub finantstegevuse liigist. Künnisest 

teavitatakse komisjoni ning komisjon ja iga liikmesriik hindab seda 

kooskõlas käesoleva direktiivi artiklitega 6 ja 7 läbiviidud riskianalüüsi 

raames.“;

2) Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

-a) punkti 4 alapunkt f asendatakse järgmisega:

„f) kõik ▌liikmesriikide õiguses sätestatud süüteod ▌, 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;“;

-aa) punkti 4 lisatakse järgmine alapunkt:

„fa) liikmesriikide õiguses sätestatud otseste või kaudsete maksudega seotud 

süüteod, võttes arvesse käesoleva direktiivi artiklit 57;“;

-ab) punkti 6 alapunkti a alapunkti i teine lõik asendatakse järgmisega:

„Otsene omamine tähendab seda, et füüsiline isik omab kliendis 10 % suurust 

osalust pluss üks aktsia või üle 10 % suurust omandiõigust. Kaudne omamine 

tähendab seda, et kliendis omab 10 % suurust osalust pluss üks aktsia või üle 

10 % suurust omandiõigust äriühing, mis on füüsilise isiku (füüsiliste isikute) 

kontrolli all, või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku (samade füüsiliste 

isikute) kontrolli all. Selle kohaldamisel ei piirata liikmesriikide õigust 
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otsustada, et omamist või kontrolli võib näidata väiksem protsendimäär. 

Kontroll muul viisil võidakse muu hulgas kindlaks määrata kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL(3) artikli 22 lõigetes 1–5 

sätestatud kriteeriumidega;

▌

aa) punkti 6 alapunkti a lisatakse järgmine alapunkt:

„ia) kõrgema astme juhte, määratud direktoreid, haldajaid ja muid 

asendajaid või volitatud isikuid ei loeta tegelikult kasusaavaks omanikuks;“;

ab) punkti 6 alapunkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii) kui isik ei tõenda sellise füüsilise isiku identiteeti, kes vastab alapunktis 

i sätestatud kriteeriumidele, ja kui kõikvõimalikud tuvastamismeetodid 

on ammendatud, teevad kohustatud isikud märke, et tegelikult 

kasusaav omanik puudub, ja registreerivad oma toimingud, mida nad 

teevad selleks, et tuvastada tegelikult kasusaav omanik alapunkti i 

alusel.

Kui on kahtlus, et tuvastatud isik (isikud) on tegelikult kasusaav omanik 

(tegelikult kasusaavad 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 

kasusaav omanik“), ning registreerivad kõik isiku õigusjärgsete 

omanike andmed;“;

ac) punktis 6 asendatakse alapunkt b järgmisega:

„b) usaldusfondide puhul – kõik järgmised isikud:“;

i) asutaja(d);

ii) usaldusisik(ud);
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iii) kaitsja(d), kui on olemas;

iv) soodustatud isikud; või juhul kui üksikisikuid, kes on juriidilise 

isiku või õigusliku üksuse soodustatud isikud, tuleb alles kindlaks 

määrata, isikute liik, kelle huvides juriidiline isik või õiguslik üksus 

peamiselt asutati või tegutseb;

v) iga muu füüsiline isik, kes usaldusfondi otsese või kaudse omamise 

kaudu või muul viisil lõplikult kontrollib.

Kui eespool nimetatud kategooriad i–v hõlmavad füüsiliste isikute asemel või 

kõrval ühte või mitut juriidilist isikut, loetakse selle juriidilise isiku tegelikult 

kasusaavad omanikud, nagu need on määratletud eelmises lõikes, samuti 

usaldusfondi tegelikult kasusaavateks omanikeks.“;

ad) punkti 9 lisatakse järgmine alapunkt:

„ha ametnikud, kes vastutavad direktiivi 2015/24/EL artiklis 4 osutatud 

piirmääri ületavate riigihankelepingute sõlmimise eest.“;

b) punkt 16 asendatakse järgmisega:

„16) „e-raha“ – direktiivi 2009/110/EÜ artikli 2 punktis 2 määratletud e-raha, 

v.a sama direktiivi artikli 1 lõikes 4 ja lõikes 5 osutatud rahalised 

väärtused;“; 

c) lisatakse punktid 18, 18a ja 18b:

„18) „virtuaalvaluutad“ – digitaalsed väärtusekandjad, mida ei ole välja 

andnud keskpank ega avaliku sektori asutus, mis ei ole seotud ametliku 

valuutaga ja millel ei ole valuuta või raha õiguslikku staatust, kuid mida 

füüsilised või juriidilised isikud aktsepteerivad vahetusvahendina ning 

võimalik, et ka muudel otstarvetel, ning mida on võimalik 

elektrooniliselt üle kanda, hoiustada ning millega on võimalik 

elektrooniliselt kaubelda;“;

„18a)„e-raha väljastaja” – direktiivi 2009/110/EÜ artikli 2 punktis 3 

määratletud asutus;“;
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„18b)„rahakotiteenuste pakkuja“ – isik, kes pakub oma klientide nimel 

krüptograafiliste privaatvõtmete kaitse teenuseid, et virtuaalvaluutasid 

hoida, säilitada ja üle kanda.“;

2a) lisatakse artikkel 5a:

„Artikkel 5a

Liikmesriigid tagavad, et lisaks käesolevas direktiivis sätestatud kohustatud 

isikutele võtavad riiklikud asutused artiklites 13, 18a, 19 ja 20 kirjeldatud kliendi 

suhtes rakendatavaid hoolsusmeetmeid selliste kolmandate riikide kodanike 

suhtes, kes taotlevad selles liikmesriigis elamisluba või kodakondsust 

kodakondsusseaduste alusel, mis lubavad anda elamisloa ja/või kodakondsuse 

kolmandate riikide kodanikele kapitalisiirete, vara või riigivõlakirjade ostmise või 

selle liikmesriigi äriühingutesse investeerimise eest.“;

2b) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b) iga asjaomase sektoriga seotud riskid, kaasa arvatud iga asjaomase 

sektori rahapesu hinnangulised rahalised mahud;

c) kõige levinumad vahendid, mida kurjategijad kasutavad ebaseaduslikult 

saadu rahapesuks, kaasa arvatud need, mida kasutatakse eriti 

tehingutes liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, sõltumata 

viimaste liigitusest artikli 9 lõike 2 alusel koostatud loetelus.

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjon teeb lõikes 1 osutatud aruande liikmesriikidele ja kohustatud 

isikutele kättesaadavaks, et aidata neil tuvastada, mõista, juhtida ja 

maandada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ja võimaldada muudel 

sidusrühmadel, sh riikide seadusandjatel, Euroopa Parlamendil, Euroopa 

järelevalveasutustel ja rahapesu andmebüroode esindajatel riske paremini 

mõista. Aruanded avaldatakse kuue kuu möödumisel liikmesriikidele 

kättesaadavaks tegemisest.“;
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c) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Kui liikmesriigi antud selgitust ei peeta kogu liidus tugevate rahapesu 

vastu võitlemise süsteemide tagamise eesmärgil rahuldavaks või kui 

liikmesriik ei ole jätkuvalt suutnud rakendada nende soovituste 

järgimiseks vajalikke meetmeid, võib komisjon lisaks soovitada, et 

liikmesriigid nõuaksid kohustatud isikutelt, et nad sellistes 

valdkondades või tehes selliseid tegevusi, mille puhul on kindlaks 

määratud suur rahapesu või terrorismi rahastamise oht, kohaldaksid 

kliendi suhtes rakendatavaid tugevdatud hoolsusmeetmeid.“;

2c) artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Kui liikmesriik annab oma esimese lõigu kohase pädevuse üle muudele 

asutustele, eelkõige piirkondliku või kohaliku tasandi asutustele, tagatakse 

kõikide asjaomaste asutuste vahel tõhus ja tulemuslik kooskõlastamine. Kui 

asutuses, millele pädevus üle anti, vastutab esimese lõigu kohaste ülesannete 

täitmise eest rohkem kui üks üksus, tagatakse eri üksuste vahel tõhus ja 

tulemuslik kooskõlastamine ja koostöö.“;

b) lõikesse 4 lisatakse järgmised punktid:

„ea) esitab aruande oma rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu 

võitlemise süsteemi, sealhulgas rahapesu andmebüroo, maksuametite 

ja prokuröride institutsioonilise struktuuri ja menetluste kohta, samuti 

eraldatud inim- ja rahaliste ressursside kohta;

eb) uurib, milliseid meetmeid riik võtab ja milliseid ressursse (töötajad ja 

eelarve) eraldab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks, 

ning annab sellest aru.“;

c) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Liikmesriigid teevad riskihinnangu tulemused kättesaadavaks 

komisjonile, Euroopa järelevalveasutustele ning teistele liikmesriikidele. 
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Teised liikmesriigid võivad riskihinnangut tegevale liikmesriigile 

esitada vajaduse korral asjakohast lisateavet. Hindamise kokkuvõte 

tehakse avalikult kättesaadavaks. See kokkuvõte ei sisalda salastatud 

teavet.“;

d) lisatakse lõige 5a:

„5a. Euroopa järelevalveasutused – ühiskomitee kaudu – ja komisjon 

esitavad liikmesriikidele soovitused meetmete kohta, mis on sobilikud 

tuvastatud riskidega tegelemiseks. Juhul kui liikmesriigid otsustavad 

neid soovitusi riikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu 

võitlemise süsteemi raames mitte kohaldada, teavitavad nad sellest 

Euroopa järelevalveasutusi ja komisjoni ning põhjendavad oma otsust. 

Kui antud selgitust ei loeta kogu liidus tugevate rahapesu vastu 

võitlemise süsteemide tagamise eesmärgil rahuldavaks või kui 

liikmesriik ei ole jätkuvalt suutnud rakendada nende soovituste 

järgimiseks vajalikke meetmeid, võib komisjon lisaks soovitada, et 

liikmesriigid nõuaksid kohustatud isikutelt, et nad sellistes 

valdkondades või tehes selliseid tegevusi, mille puhul on kindlaks 

määratud suur rahapesu või terrorismi rahastamise oht, kohaldaksid 

kliendi suhtes rakendatavaid tugevdatud hoolsusmeetmeid.“;

2d) Artiklit 9 muudetakse järgmiselt: 

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 64 vastu delegeeritud 

õigusakte suure riskiga kolmandate riikide kindlakstegemiseks, võttes 

arvesse puudusi nii õigusaktides kui ka tegelikes haldus- või äritavades, 

eeskätt seoses järgmisega:

a) asjaomase kolmanda riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise õiguslik ja institutsiooniline raamistik, eelkõige:

i) rahapesu ja terrorismi rahastamise kuritegelikuks 

tunnistamine;
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„ia) kindlate süsteemide olemasolu, millega tagatakse, et teave 

äriühingute ja muude juriidiliste isikute või üksuste 

tegelikult kasusaavate omanike kohta on pädevatele 

asutustele kättesaadav ning et see teave on läbipaistev.“;

ii) kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed; 

iii) andmete säilitamise nõuded ja 

iv) kahtlastest tehingutest teatamine;

b) asjaomase kolmanda riigi pädevate asutuste volitused, protseduurid 

ja poliitiline sõltumatus rahapesu ja terrorismi rahastamisega 

võitlemisel, kaasa arvatud asjakohaselt hoiatavad ja tõhusad 

karistused ja sanktsioonid, samuti selle tavad koostöös 

liikmesriikide või liidu pädevate asutustega;

c) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tõhusus 

asjaomase kolmanda riigi rahapesu ja terrorismi rahastamisega 

seotud riskidega tegelemisel, sealhulgas selliste 

valitsemisnäitajate analüüs, nagu korruptsiooni kontrollimine, 

valitsuse tõhusus, poliitiline stabiilsus ja vägivalla/terrorismi 

puudumine, regulatiivne kvaliteet, õigusriigi põhimõtte 

kohaldamine ning vastutus;

ca) teabevahetus pädevate asutuste ja ELi liikmesriikide vahel;

cb) kehtestatud meetmed selliste rikkumistest teatajate kaitsmiseks, 

kes on avaldanud rahapesuga seotud teavet.“;

aa) lisatakse lõige 2a:

„2a. Artikli 9 lõike 2 punkte a, b ja c võetakse arvesse komisjoni või 

liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel mis tahes kaubandus-, 

assotsieerimis- ja partnerluslepingute üle peetavatel läbirääkimistel. 

Lõplikus lepingus sätestatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise 

tõkestamise valdkonnas miinimumnõuded ja head maksuhaldustava 
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käsitlevad sätted, nagu on ette nähtud komisjoni teatise (Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule tõhusa maksustamise välisstrateegia kohta) 

II lisas, ning parandatud koostöö ja tõhusad survemeetmed, kui kolmas 

riik ei suuda neid sätteid jõustada.“;

ab) lõige 4 asendatakse järgmisega: 

4. Lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel hindab 

komisjon konkreetse kolmanda riigiga seonduvaid riske, võttes arvesse 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pädevate 

rahvusvaheliste organisatsioonide ja standardite kehtestajate koostatud 

hindamisi, hinnanguid või aruandeid, kuid ei tugine üksnes neile.“;

2e) artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

"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 

hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist ja igal juhul enne 

seda, kui neid kontosid, hoiuraamatuid või pangaseife ükskõik mis viisil 

kasutatakse, hoolsusmeetmeid.“

2f) artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a) punkt c asendatakse järgmisega:

„c) kaupadega või teenustega kauplevate isikute puhul juhuslike 

sularahatehingute tegemisel summas vähemalt 10 000 eurot, sõltumata 

sellest, kas tehingu eest arveldatakse ühe maksega või mitme maksega, 

mis näivad olevat seotud;“;

b) punkt e asendatakse järgmisega:

„e) kui on rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlus, sõltumata ükskõik 

millisest mööndusest, erandist või künnisest; rahapesu või terrorismi 
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rahastamisega seoses peetakse tundlikuks järgimisi varasid: nafta, 

relvad, väärismetallid, tubakatooted, kultuuriväärtused ja muud 

arheoloogilise, ajaloolise, kultuurilise või usulise või haruldase 

teadusliku väärtusega esemed ning elevandiluu ja kaitstud liigid;“;

3) artiklit 12 muudetakse järgmiselt: 

a) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) esimese lõigu punktid a, b ja e asendatakse järgmisega:

„a) maksevahend ei ole uuesti laetav või selle igakuine maksetehingute 

ülemlimiit on 150 eurot, mida saab kasutada ainult liidus; 

b) elektrooniliselt hoitava rahasumma suurus ei ületa 150 eurot;

e) väljastaja jälgib piisavalt tehinguid või ärisuhet ja tagab nende 

jälgitavuse, et oleks võimalik teha kindlaks ebatavalisi või kahtlasi 

tehinguid.“

ii) teine lõik kustutatakse; 

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 sätestatud erandit ei kohaldata e-raha 

rahalise väärtuse ▌sularahas tagastamise või väljavõtmise puhul, kui 

tagastatava summa suurus ületab 50 eurot.“;

c) lisatakse järgmine lõige 3:

„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. 

Teavet jälgitakse regulaarselt ja finantseerimisasutused eraldavad selle 

ülesande täitmiseks kohased vahendid.
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4) artikli 13 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) kliendi isikusamasuse tuvastamine ja kontroll usaldusväärsest ja sõltumatust 

allikast, sh olemasolu korral määruses (EL) nr 910/20141 sätestatud e-

identimise vahendi või muu pädeva asutuse tunnustatud ja heakskiidetud 

kaugidentifitseerimismenetluste kaudu, hangitud dokumentide, andmete või 

teabe abil;“

4a) artikli 13 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„aa) kliendi ja tegelikult kasusaava omaniku nimede võrdlemine liidu 

sanktsioonide loeteluga;“;

4b) artiklisse 13 lisatakse lõige 6a:

„6a. Liikmesriigid tagavad, et kui käesolevas artiklis kirjeldatud kliendi suhtes 

rakendatavad hoolsusmeetmed ei võimalda tegelikult kasusaavat omanikku 

tuvastada või kui on alust kahelda, kas tuvastatud isik (isikud) on tegelikult 

kasusaav omanik (kasusaavad omanikud), keeldutakse ärisuhte loomisest või 

see lõpetatakse ning ühtegi tehingut ei tehta.“;

5) artikli 14 lõige 5 asendatakse järgmisega: 

„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.“; Liikmesriigid nõuavad, 

et kohustatud isikud võtavad kliendiga ühendust, et läbi vaadata tegelikult 

kasusaavat omanikku (kasusaavaid omanikke) käsitlevad andmed, mitte 

hiljem kui ... [üks aasta pärast käesoleva muutmisdirektiivi jõustumise 

kuupäeva].“;

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-
identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).
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6) artikli 18 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega: 

„Käesoleva direktiivi artiklites 18a–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.“;

6a) Artikli 18 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid näevad ette, et kohustatud isikud uurivad kõigi ühele järgmistest 

tingimustest vastavate tehingute tausta ja eesmärki:

i) keerulised tehingud;

ii) ebatavaliselt suuremahulised tehingud;

iii) tehingud, mille puhul on kasutatud ebatavalisi tehingumustreid;

iv) tehingud, millel ei näi olevat täielikult õiguspärast eesmärki.

Eelkõige laiendavad kohustatud isikud ärisuhte seire mahtu ja laadi, et teha 

kindlaks, kas kõnealused tehingud või toimingud on kahtlased.“;

7) Lisatakse artikkel 18a:

„Artikkel 18a

1. Suure riskiga kolmandate riikidega seotud ärisuhete puhul või nendega 

tehingute tegemisel nõuavad liikmesriigid, et artikli 9 lõike 2 kohaselt suure 

riskiga kolmanda riigina määratletud riikides asuva või asutatud füüsilise või 

juriidilise isikuga tegeledes kohaldavad kohustatud isikud vähemalt järgmisi 

kliendi suhtes rakendatavaid tugevdatud hoolsusmeetmeid: 

a) hankida kliendi, sh tegelikult kasusaava omaniku (kasusaavate 

omanike) kohta lisateavet;

b) hankida lisateavet ärisuhte kavandatud olemuse kohta;

c) hankida teavet kliendi, sh tegelikult kasusaava omaniku (kasusaavate 
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omanike) vahendite allika või vara allika kohta;

d) hankida teavet kavandatud või sooritatud tehingute põhjuste kohta;

e) hankida kõrgema juhtkonna heakskiit ärisuhete loomiseks või 

jätkamiseks;

f) teha tugevdatud järelevalvet ärisuhte üle, suurendades kohaldatud 

kontrollide arvu ja parandades nende ajastust ning valides välja 

täiendavat uurimist vajavate tehingute mustrid;

g) nõuda esimese makse sooritamist kliendi nimel avatud konto kaudu 

pangas, mis on allutatud samaväärsetele kliendi suhtes rakendatavate 

hoolsusmeetmete standarditele.

1a. Lisaks lõikes 1 sätestatud meetmetele rakendavad liikmesriigid liidu 

rahvusvahelistest kohustustest kinni pidades artikli 9 lõike 2 kohaselt suure 

riskiga kolmanda riigina määratletud riikide suhtes üht järgmistest 

meetmetest:

a) nõuda tugevdatud järelevalvelist uurimist või tugevdatud välisauditi 

tingimuste rakendamist asjaomases riigis asuvate 

finantseerimisasutuste filiaalide ja tütarettevõtjate suhtes;

b) nõuda tugevdatud välisauditi tingimusi rahandusgruppidele mis tahes 

nende tütarettevõtete ja filiaalide kohta.

2. Lisaks lõigetes 1 ja 1a sätestatud meetmetele ja pidades kinni liidu 

rahvusvahelistest kohustustest, võivad liikmesriigid nõuda kohustatud isikutelt, 

et nad artikli 9 lõike 2 kohaselt suure riskiga kolmanda riigina määratletud 

riikides asuvate või asutatud füüsilise või juriidilise isikuga tegeledes 

rakendaks üht või mitut täiendavat maandamismeedet:

a) kohustada finantseerimisasutusi kohaldama tugevdatud hoolsusmeetmete 

lisaelemente;

b) võtta kasutusele tugevdatud asjakohased aruandlusmehhanismid või 

süstemaatilise finantstehingute aruandluse;
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c)  piirata ärisuhteid või finantstehinguid määratletud riigi asuvate füüsiliste 

või juriidiliste isikutega.

ca) usaldusväärsed süsteemid, millega tagada, et pädevatel asutustel oleks 

lõplike kasusaajate kohta nõutav miinimumteave, ilma et esineks 

siseriikliku süsteemi või haldusega seotud takistusi, mida kasutataks 

teabe andmisest keeldumise ettekäändena.

3. Lisaks lõigetes 1 ja 1a sätestatud meetmetele võivad liikmesriigid liidu 

rahvusvahelistest kohustustest kinni pidades rakendada artikli 9 lõike 2 

kohaselt suure riskiga kolmanda riigina määratletud riikide suhtes üht 

järgmistest meetmetest:

a) keelduda avamast asjaomase riigi finantseerimisasutuste tütarettevõtjaid, 

harukontoreid või esindusi või võtta muul viisil arvesse asjaolu, et 

asjaomane finantseerimisasutus pärineb riigist, millel puuduvad piisavad 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemid; 

b) keelata finantseerimisasutustel harukontorite või esinduste asutamise 

asjaomases riigis või võtta muul viisil arvesse asjaolu, et harukontor või 

esindus asub riigis, millel puuduvad piisavad rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamise süsteemid;

c) keelata finantseerimisasutustel kliendi suhtes rakendatavate 

hoolsusmeetmete rakendamisel toetuda asjaomases riigis asuvatele 

kolmandatele isikutele;

d) kohustada finantseerimisasutusi vaatama läbi korrespondentsuhted 

asjaomase riigi finantseerimisasutustega ja neid muutma või need 

vajaduse korral lõpetama.

▌

4. Lõigetes 2 ja 3 sätestatud meetmete jõustamisel või rakendamisel võtavad 

liikmesriigid konkreetsetest kolmandatest riikidest lähtuva riskidega seoses 

asjakohasel juhul arvesse vastavaid rahapesu ja terrorismi rahastamise 
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tõkestamise valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja 

standardite kehtestajate koostatud hindamisi, hinnanguid või aruandeid.

5. Liikmesriigid annavad enne lõigetes 2 ja 3 sätestatud meetmete jõustamist või 

rakendamist sellest komisjonile teada.“;

7a) artikli 20 punkti b alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii) võtavad asjakohaseid meetmeid, et teha kindlaks sellise vara ja selliste rahaliste 

vahendite allikad, mida selliste isikutega ärisuhetes või tehingute tegemisel 

kasutatakse, kaasa arvatud ärisuhete või tehingute jaoks kasutatav 

äriühingustruktuur;“

7b) lisatakse artikkel 20a:

„Artikkel 20a

1. Liikmesriigid võtavad vastu siseriiklikud õigusaktid, millega sätestatakse 

nende territooriumil elavate riikliku taustaga isikute nimekirjade 

koostamine.

2. Komisjon koostab koostöös liikmesriikidega ning liikmesriikide ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide esitatud andmeid kokku kogudes ELis 

elavate riikliku taustaga isikute nimekirja. Nimekiri on kättesaadav 

pädevatele asutustele ja kohustatud isikutele.

3. Lõiked 1 ja 2 ei vabasta kohustatud isikuid oma kliendi suhtes 

hoolsuskohustuste täitmisest ning kohustatud isikud ei tugine ainult sellele 

teabele kui nende kohustuste täitmiseks piisavale teabele.

4. Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed, et hoida ära riikliku 

taustaga isikuid või selliseid isikuid käsitleva teabega kauplemist ärilistel 

eesmärkidel, kes täidavad või täitsid rahvusvahelise organisatsiooni antud 

olulisi avalikke ülesandeid.“;

7c) artikkel 22 asendatakse järgmisega:

„Kui riikliku taustaga isik ei täida enam liikmesriigi või kolmanda riigi või 

rahvusvahelise organisatsiooni antud olulisi avalikke ülesandeid, peavad kohustatud 
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isikud vähemalt 36 kuu jooksul võtma arvesse riske, mis on kõnealuse isikuga 

jätkuvalt seotud, ning rakendama asjakohaseid ja riskitundlikkusest lähtuvaid 

meetmeid seni, kui on kindel, et riikliku taustaga isikutele omaseid riske kõnealuse 

isiku puhul enam ei esine.“

7d) artikli 26 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid keelavad kohustatud isikutel usaldada nõuete täitmise 

kolmandatele isikutele, kes on asutatud suure riskiga kolmandates riikides.▌“

8) artikli 27 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid tagavad, et kohustatud isikud, kelle juurde klient suunatakse, 

võtavad asjakohaseid meetmeid tagamaks, et taotluse korral edastab kolmas 

isik viivitamata kliendi või tegelikult kasu saava omaniku isikusamasuse 

tuvastamise ja kontrollimise andmete, sealhulgas määruses (EL) nr 910/2014 

sätestatud e-identimise vahendi või muude pädevate asutuste tunnustatud ja 

heakskiidetud kaugidentifitseerimismenetluste abil saadud andmete, ning 

muude asjakohaste dokumentide koopiad.“;

8a) artiklis 28 asendatakse punkt c järgmisega:

„c) punktis b osutatud nõuete tõhusa rakendamise üle teostab kontserni tasandil 

järelevalvet päritoluliikmesriigi ▌pädev asutus.“

9) artiklit 30 muudetakse järgmiselt:

-a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik: 

„Liikmesriigid tagavad, et isikud, kes omavad aktsiaid või hääleõigusi või 

omandiõigusi äriühingutes või muudes juriidilistes isikutes, kaasa arvatud 

osalusi esitajaaktsiate kujul, või muul viisil kontrollimise kaudu, 

avalikustavad nimetatud isikutele, kas nende osalus on nende enda nimel ja 

arvel või mõne teise isiku nimel. Kui nad tegutsevad kellegi teise nimel, 

avalikustavad nad registrile selle isiku identiteedi. Liikmesriigid tagavad, et 

füüsiline isik (füüsilised isikud), kes on kõrgema juhtkonna liige (liikmed) 

äriühingus või muus juriidilises isikus, avalikustavad nimetatud isikutele, 
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kas nende osalus on nende enda nimel ja arvel või mõne teise isiku nimel. 

Kui nad tegutsevad kellegi teise nimel, avalikustavad nad registrile selle isiku 

identiteedi.“

-aa) lõige 4 asendatakse järgmisega: 

„4 Liikmesriigid näevad ette, et lõikes 3 osutatud keskregistris hoitav teave 

on piisav, täpne ja ajakohastatud. Liikmesriigid kehtestavad 

mehhanismid, mis tagavad registriandmete korrapärase kontrollimise. 

Kohustatud isikud, rahapesu andmebürood ja pädevad asutused peavad 

teatama kõigist lahknevustest, mida nad on tuvastanud tegelikult 

kasusaava omaniku kohta keskregistris oleva teabe ja kliendi suhtes 

rakendatavate hoolsusmeetmete või uurimiste käigus tegelikult 

kasusaava omaniku kohta kogutud teabe vahel.“

a) ▌lõige 5 asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid tagavad, et teave tegelikult kasu saavate omanike kohta on 

tasuta igasugustel asjaoludel kättesaadav:

a) pädevatele asutustele ja rahapesu andmebüroodele ilma piiranguteta;

b) kohustatud isikutele, kui klientide suhtes rakendatakse hoolsusmeetmeid 

kooskõlas II peatükiga.“

▌

aa) lisatakse järgmine lõige 5a:

„5a. Käesoleva artikli lõikes 3 osutatud registris hoitav teave muude kui 

direktiivi (EÜ) 2009/101/EÜ artikli 1a punktis a viidatud äriühingute ja 

muude juriidiliste isikute kohta on avalikult juurdepääsetav.

Avalikult kättesaadav teave koosneb vähemalt artikli 3 punkti 6 

alapunktis a määratletud kasusaava omaniku nimest, sünnikuupäevast, 

kodakondsusest, elukohariigist, kontaktandmetest (koduaadressi 

avalikustamata) ning omatava kasutoova osaluse laadist ja ulatusest. 
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Käesoleva lõike kohaldamisel peab juurdepääs kasusaavat omanikku 

käsitlevale teabele olema kooskõlas andmekaitsenormidega ja avatud 

andmete standarditega ning selle suhtes kohaldatakse veebipõhist 

registreerimist. Liikmesriigid võivad kehtestada halduskulude 

katmiseks tasu.“

b) lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6 Lõikes 3 viidatud keskregister tagab pädevate asutuste ja rahapesu 

andmebüroode kaudu õigeaegse ja piiramatu ligipääsu kogu keskregistris 

hoitavale teabele ilma igasuguse piiranguta ja ilma kõnealust üksust 

teavitamata. Lisaks annab keskregister kohustatud üksuste kaudu 

õigeaegse ligipääsu, kui vastavalt peatükile II võetakse klientide 

nõuetekohase hoolsuse meetmeid.

Lõikes 3 viidatud keskregistrisse ligipääsu omavad pädevad asutused on 

need ametiasutused, kes vastutavad rahapesu või terrorismi rahastamise 

vastu võitlemise eest, sealhulgas maksuametid, järelevalveametid ning 

rahapesu, seotud eelkuritegude ja terrorismi rahastamise uurimise või 

süüdlaste vastutuselevõtmise, kuritegelike varade jälitamise ja arestimise 

või arestimise ja konfiskeerimise eest vastutavad asutused.“;

ba) lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Liikmesriigid näevad ette, et kohustatud isikud ei toetu ainult lõikes 3 

osutatud keskregistrile, et rakendada kliendi suhtes nõuetekohase 

hoolsuse meetmeid kooskõlas II peatükiga. Neid meetmeid rakendatakse 

riskipõhist lähenemisviisi kasutades. Kui alustatakse uut kliendisuhet 

usaldusfondi või muu juriidilise isikuga, mille tegelikult kasusaavat 

omanikku käsitlev teave tuleb lõike 3 kohaselt registreerida, koguvad 

kohustatud isikud registreerimise kohta tõendeid.“;

c) lõiked 9 ja 10 asendatakse järgmisega:

„9 Siseriiklikus õiguses sätestatavatel erandlikel asjaoludel, kui lõike 5 

punktis b ja lõikes 5a osutatud juurdepääsu tulemusel tekiks tegelikult 
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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. 

Liikmesriigid tagavad, et erandite tegemine on võimalik alles pärast 

asjaolude erandlikkuse üksikasjalikku hindamist ning et komisjonile 

antakse taotluse korral juurdepääs hindamisele. Erandeid hinnatakse 

uuesti korrapäraste ajavahemike järel, et vältida kuritarvitamist. 

Erandi andmisel tuleb see registris selgelt dokumenteerida. Tagatakse 

erandi otsuse halduskorras läbivaatamine ja tõhusa õiguskaitsevahendi 

olemasolu. Liikmesriigid avaldavad igal aastal statistilised andmed 

tehtud erandite arvu ja põhjuste kohta ning esitavad andmed 

komisjonile. 

Käesoleva lõike alusel tehtud erandeid ei kohaldata krediidiasutuste ja 

finantseerimisasutuste suhtes, samuti artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktis 

b osutatud kohustatud isikute suhtes, kes on ametiisikud.

10. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli lõikes 3 viidatud keskregistrid 

on direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõike 1 alusel loodud Euroopa 

keskse platvormi kaudu omavahel seotud. Liikmesriikide keskregistrite 

seotus platvormiga määratakse kindlaks kooskõlas komisjoni poolt 

vastavalt direktiivi 2009/101/EÜ artiklile 4c vastu võetud 

rakendusaktides sätestatud tehniliste kirjelduste ja menetlustega. 

Liikmesriigid tagavad, et antud artikli lõikes 1 viidatud teave on 

kättesaadav direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a lõikes 2 sätestatud registrite 

sidestamise süsteemi kaudu kooskõlas liikmesriikide siseriiklike 

õigusaktidega, millega rakendatakse käesoleva artikli lõiget 5. 

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave jääb riiklike registrite ja 

registrite sidestamise süsteemi kaudu kättesaadavaks veel 10 aastat 

pärast äriühingu või muu juriidilise isiku registrist kustutamist. 

Liikmesriigid teevad lõike 5 kohaste erinevate ligipääsemismeetodite 
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rakendamiseks omavahel ja komisjoniga koostööd.“

ca) lisatakse lõige 10a:

„10a.Liikmesriigid tagavad, et väljaspool nende territooriumi ja/või nende 

kohtualluvust registreeritud äriühingud ja muud juriidilised isikud 

peavad koguma ja hoidma asjakohast, täpset ja ajakohastatud teavet 

oma tegelikult kasusaavate omanike kohta, mis hõlmab kasu 

saamisega seotud huvi üksikasju, ning esitama järgmistel juhtudel selle 

teabe avalikule registrile sarnastel tingimustel, mida on kirjeldatud 

käesoleva artikli lõigetes 1, 3, 5 ja 6 ning direktiivi 2009/101/EÜ 

artiklis 7b:

a) kui äriühing või juriidiline isik avab liikmesriigis pangakonto või 

taotleb laenu;

b) kui äriühing või juriidiline isik omandab kinnisvara kas ostuga 

või muul õiguslikul viisil, näiteks annetusena;

c) kui äriühing või juriidiline isik on osapool äritehingus, mille 

kehtivus sõltub siseriiklike õigusaktide kohaselt teatud 

formaalsusest või kinnitamisest, näiteks notariaalsest 

tõestamisest.

Liikmesriigid kehtestavad asjakohased sanktsioonid juhuks, kui 

käesoleva lõike kohast registreerimiskohustust ei täideta, näiteks 

lepingu tühistamise.“

10) artiklit 31 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid tagavad, et käesolevat artiklit kohaldatakse usaldusfondide 

ja selliste muud liiki õiguslike üksuste suhtes, mille struktuur ja 

funktsioonid sarnanevad usaldusfondide struktuuri ja funktsioonidega, 

nagu fiducie, Treuhand, waqf või fideicomiso, Stiftung, Privatstiftung, 

Usufruct Fiducia ning kõik muud struktuurilt või funktsioonilt 
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sarnased olemasolevad või tulevased õiguslikud üksused. Liikmesriigid 

määratlevad omadused, mille alusel tehakse kindlaks, kas õigusliku 

üksuse ülesehitus või funktsioonid sarnanevad käesolevas lõigus 

osutatud usaldusfondide ülesehitusele või funktsioonidele.

Kõik liikmesriigid kohustavad nende liikmesriigis loodud, hallatava või 

peetava usaldusfondi usaldusisikuid või isikuid, kellel on samaväärne 

või sarnane positsioon esimeses lõigus osutatud teist liiki õiguslikes 

üksustes, koguma ja hoidma asjakohast, täpset ja ajakohastatud teavet 

usaldusfondi tegelikult kasusaavate omanike kohta. Kõnealune teave 

hõlmab andmeid kõigi kasusaavate isikute kohta, kellele on osutatud 

artikli 3 lõike 6 punktides b ja c.“;

aa) lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Liikmesriigid tagavad, et usaldusisikud või isikud, kellel on samaväärne 

või sarnane positsioon artikli 31 lõikes 1 osutatud teist liiki õiguslikes 

üksustes, avalikustavad kohustatud isikutele oma staatuse ning esitavad 

neile õigeaegselt lõikes 1 osutatud teabe▌.

ab) lõige 3 asendatakse järgmisega:

3. Liikmesriigid näevad ette, et lõikes 1 osutatud teave on õigeaegselt 

kättesaadav pädevatele asutustele ja rahapesu andmebüroodele. 

Kohustatud isikud, rahapesu andmebürood ja pädevad asutused 

teatavad kõigist lahknemistest, mille nad on tuvastatud tegelikult 

kasusaava omaniku kohta keskregistris oleva teabe ja kliendi suhtes 

rakendatavate nõuetekohase hoolsuse menetluste või uurimiste käigus 

tegelikult kasusaava omaniku kohta kogutud teabe vahel. 

b) lisatakse järgmine lõige 3a:

„3a. Lõikes 1 osutatud teavet hoitakse iga liikmesriigi loodud lõike 3 punktis 

3 osutatud keskregistris, kus lõikes 1 osutatud õiguslik üksus on loodud, 

kus seda hallatakse või kus ta tegutseb.“;

c) lõige 4 asendatakse järgmisega:
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„4. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 3a osutatud registris hoitav teave on 

tasuta juurdepääsetav pädevatele asutustele ning rahapesu 

andmebüroodele õigeaegselt ja piiranguteta ilma asjakohase õigusliku 

üksuse osapooli teavitamata. Nad peavad ka tagama, et kohustatud isikud 

saavad sellisele teabele õigeaegse juurdepääsu kooskõlas II peatükis 

sätestatud kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmetega Liikmesriigid 

teatavad komisjonile asjaomase korra kirjelduse.

Lõikes 3a osutatud keskregistrile juurdepääsu saavad pädevad asutused 

on sellised avaliku sektori asutus, kes vastutavad rahapesu või terrorismi 

rahastamise vastu võitlemise eest, sealhulgas maksuametid, 

järelevalveametid ning rahapesu, seotud eelkuritegude ja terrorismi 

rahastamise uurimise või süüdlaste vastutuselevõtmise, kuritegelike 

varade jälitamise ja arestimise või arestimise ja konfiskeerimise eest 

vastutavad asutused.“;

d) lisatakse järgmised lõigud 4a ja 4b:

„4a. Käesoleva artikli lõikes 3a osutatud registris hoitav teave lõikes 1 

osutatud õigusliku üksuse kohta, mis on muu kui direktiivi (EÜ) 

2009/101 artikli 1a punktis b osutatud usaldusfondid, on avalikult 

juurdepääsetav▌. 

Avalikult juurdepääsetav teave ▌koosneb vähemalt artikli 3 punkti 6 

alapunktide b ja c kohase tegelikult 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 

andmete standarditega ning selle suhtes tuleb kohaldada veebipõhist 

registreerimist. Liikmesriigid võivad kehtestada halduskulude 

katmiseks tasu.

4b. Usaldusfondi või muu õigusliku üksusega uue kliendisuhte loomisel, 
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mille puhul tuleb täita lõike 3a kohaselt tegelikult kasusaava omaniku 

teabe registreerimise kohustust, hangivad kohustatud isikud 

▌registreerimistõendi.“;

da) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Liikmesriigid näevad ette, et lõikes 4 osutatud keskregistris hoitav teave 

on piisav, täpne ja ajakohastatud. Liikmesriigid kehtestavad 

mehhanismid, mis tagavad registriandmete korrapärase kontrollimise. 

Kohustatud isikud, rahapesu andmebürood ja pädevad asutused 

teatavad kõigist lahknemistest, mille nad on tuvastatud kasusaava 

omaniku kohta keskregistris oleva teabe ja kliendi suhtes 

rakendatavate nõuetekohase hoolsuse menetluste või uurimiste käigus 

kasusaava omaniku kohta kogutud teabe vahel.“;

e) lisatakse järgmine lõige 7a:

„7a. Siseriiklikus õiguses sätestatud erandlikel asjaoludel, kui lõigetes 4 ja 4a 

osutatud juurdepääsu tulemusel tekiks tegelikult kasusaava omaniku 

suhtes ▌inimröövi, väljapressimise, vägivalla või ähvardamise oht või 

kui tegelikult kasusaav omanik on alaealine või muul viisil teovõimetu, 

võivad liikmesriigid üksikjuhtumipõhiselt erandkorras kehtestada 

tegelikult kasusaavat omanikku käsitlevale täielikule või osalisele teabele 

sellise juurdepääsu andmisel erandi. Liikmesriigid tagavad, et erandite 

tegemine on võimalik alles pärast asjaolude erandlikkuse üksikasjaliku 

hindamist ning komisjoni juurdepääsu hindamise aruandele tema 

taotlusel. Erandeid hinnatakse uuesti korrapäraste ajavahemike järel, 

et vältida kuritarvitamist. Erandi andmisel tuleb see registris selgelt 

dokumenteerida. Tagatakse erandi otsuse halduskorras läbivaatamine 

ja tõhusa õiguskaitsevahendi olemasolu. Liikmesriigid avaldavad igal 

aastal statistilised andmed tehtud erandite arvu ja põhjuste kohta ning 

esitavad andmed komisjonile.

Esimese lõigu alusel tehtud erandeid ei kohaldata krediidiasutuste ja 

finantseerimisasutuste suhtes ning artikli 2 lõike 1 punkti 3 alapunktis b 
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osutatud kohustatud isikute suhtes, kes on ametiisikud.

Kui liikmesriik otsustab kehtestada esimese lõigu kohaselt erandi, ei tohi 

ta piirata pädevatele asutustele ja rahapesu andmebüroodele antavat 

teabele juurdepääsu.“;

f) lõige 8 kustutatakse;

g) lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli lõikes 3a osutatud 

keskregistrid on vastastikku seotud direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a 

lõike 1 kohaselt loodud Euroopa keskse platvormi kaudu. Liikmesriikide 

kesksüsteemid ühendatakse selle platvormiga direktiivi 2009/101/EÜ 

artikli 4c alusel komisjoni vastu võetud rakendusaktides sätestatud 

tehnilise kirjelduse ja korra kohaselt. 

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave on 

kooskõlas liikmesriikides käesoleva artikli lõikeid 4 ja 5 rakendavate 

siseriiklike õigusaktidega kättesaadav direktiivi 2009/101/EÜ artikli 4a 

lõike 2 kohaselt loodud registrite sidestamise süsteemi kaudu.

Liikmesriigid tagavad, et nende riiklike registrite ja registrite sidestamise 

süsteemi kaudu tehakse kättesaadavaks üksnes selline lõikes 1 osutatud 

teave, mis on ajakohane ja käsitleb praeguseid tegelikult kasusaavaid 

omanikke, ning sellele teabele antakse juurdepääs kooskõlas 

andmekaitsenormidega. 

Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave jääb riiklike registrite ja 

registrite sidestamise süsteemi kaudu kättesaadavaks veel 10 aastat 

pärast lõikes 1 osutatud õigusliku üksuse registrist kustutamist. 

Liikmesriigid teevad komisjoniga koostööd, et kooskõlas käesoleva 

artikli lõigetega 4 ja 4a rakendada erinevaid juurepääsuliike.“;

h) lisatakse lõige 10:

„10. Käesoleva artikli kohaldamisel loetakse, et usaldusfondiga sarnanev 

lõikes 1 osutatud õiguslik üksus on loodud, seda hallatakse või see 
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tegutseb liikmesriigis, kui:

a) see on loodud või seda juhitakse vastavalt liikmesriigi õigusele 

või selle kõrgeim apellatsioonikohus asub liikmesriigi 

jurisdiktsioonis; või

b) see on liikmesriigiga seotud järgmise kaudu: 

i) üks või mitu selle kasusaavat omanikku on selle 

liikmesriigi elanikud; 

ii) usaldusfond omab selles liikmesriigis kinnisvara; 

iii) usaldusfond on aktsiate või hääleõiguste või 

omandiõiguse omanik selles liikmesriigis asutatud juriidilises 

isikus; või

iv) usaldusfondil on panga- või maksekonto selles 

liikmesriigis asuvas krediidiasutuses.“;

ha) lisatakse lõige 10a:

„10a Liikmesriigid teatavad komisjonile lõike 1 nõuete kohaselt määratletud 

õiguslike üksuste kategooriad ja tunnused 12 kuu jooksul alates 

käesoleva direktiivi jõustumisest ning kahe kuu jooksul pärast selle 

tähtaja möödumist avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas selliste 

õiguslike üksuste koondnimekirja. Komisjon esitab 26. juuniks 2020 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles ta hindab, kas 

kõik õiguslikud üksused, mille ülesehitus või funktsioonid sarnanevad 

usaldusfondide ülesehitusele või funktsioonidele, on nõuetekohaselt 

kindlaks tehtud ja nende suhtes kohaldatakse käesolevas direktiivis 

sätestatud kohustusi. Vajaduse korral võtab komisjon vajalikud 

meetmed vastavalt aruandes ilmnenud asjaoludele.“;

11) artiklit 32 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 3 esimese lõigu neljas lause asendatakse järgmisega: 

„Ta peab olema võimeline küsima, saama ja kasutama igalt kohustatud isikult 
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lisateavet.“;

b) lisatakse lõige 9:

„9. Piiramata artikli 53 kohaldamist, peavad kõik rahapesu andmebürood 

▌oma ülesannete täitmisel olema käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud 

eesmärgil suutelised kõigilt kohustatud isikutelt teavet saama ja seda 

kasutama, seda isegi juhul, kui selline kohustatud isik ei ole varem 

esitanud artikli 33 lõike 1 punkti a kohast aruannet.“;

12) lisatakse järgmine artikkel 32a:

„Artikkel 32a

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, direktiivis 

2014/65/EL määratletud finantsinstrumente ning pangakontosid ja turvalisi 

pangaseife asjaomase liikmesriigi territooriumil asuvas finantsasutuses. 

Liikmesriigid esitavad komisjonile teatise selliste riiklike mehhanismide 

kirjeldusega.

2. Liikmesriigid tagavad rahapesu andmebüroode ja pädevate asutuste vahetu 

riikliku tasandi juurdepääsu lõikes 1 osutatud keskmehhanismides hoitavale 

teabele, mida nad vajavad käesolevas direktiivis sätestatud kohustuste 

täitmiseks. Liikmesriigid tagavad, et kõik rahapesu andmebürood suudavad 

esitada lõikes 1 osutatud keskmehhanismides hoitavat teavet kõikidele teistele 

rahapesu andmebüroodele kooskõlas artikliga 53 ja õigel ajal.

3. Lõikes 1 osutatud keskmehhanismide kaudu peab olema juurdepääsetav ja 

otsitav järgmine teave:

– kliendi-kontoomaniku ja kõigi arvatavalt kliendi nimel tegutsevate 

isikute kohta: nimi, lisaks muud artikli 13 lõike 1 punkti a ülevõtvates 

siseriiklikes sätetes nõutud andmed isikusamasuse tuvastamiseks või 
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kordumatu tunnuskood;

– kliendi-kontoomaniku tegelikult kasusaava omaniku kohta: nimi, lisaks 

muud artikli 13 lõike 1 punkti b ülevõtvates siseriiklikes sätetes nõutud 

andmed isikusamasuse tuvastamiseks või kordumatu tunnuskood; 

– panga või maksekonto kohta: IBAN number ning konto avamise ja 

sulgemise kuupäev.

– turvalise pangaseifi kohta: nimi ja üüriperioodi kestus;

3a. Komisjon esitab 26. juuniks 2019 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande, milles hinnatakse tingimusi, tehnilist kirjeldust ja korda, millega 

tagatakse keskregistrite ohutu ja tõhus sidestamine. Vajaduse korral 

lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek. ";

12a) lisatakse artikkel 32b:

„Artikkel 32b

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 

otsese juurdepääsu riigi tasandil rahapesu andmebüroodele ja pädevatele 

asutustele. Liikmesriigid tagavad, et kõik rahapesu andmebürood suudavad 

esitada lõikes 1 osutatud keskmehhanismides hoitavat teavet kõikidele 

teistele rahapesu andmebüroodele kooskõlas artikliga 53 ja õigel ajal.

3. Lõikes 1 osutatud keskmehhanismide kaudu peab olema juurdepääsetav ja 

otsitav järgmine teave:

– kinnisvara omaniku ja kõigi nende isikute kohta, kes väidavad end 
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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 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; 

– maa 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.“;

12b) lisatakse artikkel 32c:

„Artikkel 32c

1. Liikmesriigid loovad automatiseeritud kesksüsteemid, nagu keskregistrid või 

kesksed elektroonilised andmeotsingusüsteemid, mis võimaldavad õigeaegselt 

tuvastada kõiki füüsilisi või juriidilisi isikuid, kelle valduses või halduses on 

nende territooriumil kehtivad elukindlustuslepingud või investeerimisega 

seotud teenused, näiteks kindlustuslepingud, millelt makstakse preemiat. 

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 kõik rahapesu andmebürood suudavad 
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esitada lõikes 1 osutatud keskmehhanismides hoitavat teavet kõikidele 

teistele rahapesu andmebüroodele kooskõlas artikliga 53 ja õigel ajal.

3. Lõikes 1 osutatud keskmehhanismide kaudu peab olema juurdepääsetav ja 

otsitav järgmine teave:

– lepingupartneri 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;

– elukindlustuslepingu kasusaaja kohta: nimi, mida täiendavad muud 

nõutavad tuvastusandmed vastavalt artikli 13 lõike 1 punkti b ülevõtva 

siseriikliku õiguse sätetele, või ainulaadne tuvastusnumber;

– elukindlustuslepingu kohta: lepingu sõlmimise kuupäev ja 

kindlustussumma.

4. Komisjon esitab 26. juuniks 2019 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande, milles hinnatakse tingimusi, tehnilist kirjeldust ja korda, millega 

tagatakse keskregistrite ohutu ja tõhus sidestamine. Asjakohasel juhul 

lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.“;

13) artiklit 33 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid näevad ette, et asjaomased üksused ja asjakohasel juhul 

nende juhtivtöötajad, töötajad ning palgatud väliskonsultandid ja -

spetsialistid teevad täielikult koostööd, et viivitamata:

aa) lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega.

„b) antakse rahapesu andmebüroo nõudmisel otse temale kogu vajalik 

teave.“;

13a) artiklit 34 muudetakse järgmiselt:
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a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid ei kohalda artikli 33 lõikes 1 sätestatud kohustusi notarite, 

muude sõltumatute õigusteenuse osutajate, audiitorite, väliste 

raamatupidamisteenuse osutajate ega maksunõustajate suhtes ainult 

rangelt sellises ulatuses, kuivõrd selline erand on seotud teabega, mida 

nad saavad mõnelt oma kliendilt või mõne oma kliendi kohta, kui nad 

selgitavad oma kliendi õiguslikku olukorda või kaitsevad või esindavad 

kõnealust klienti kohtumenetluses, olenemata sellest, kas kõnealune teave 

on saadud enne sellist menetlust, selle ajal või pärast seda.

Maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise või 

maksupettuste korral ja ilma süütuse presumptsiooni ja õigust õiglasele 

kohtumenetlusele piiramata, tagavad liikmesriigid, et nende erialade 

esindajad registreerivad oma toimingud, et vajaduse korral tõendada 

tööga seotud ülesannete tegelikku täitmist.“

aa) lisatakse lõige 2a:

„2a. Lõikes 1 osutatud liikmesriikide poolt määratud iseregulatsiooni 

organid peavad oma aastaaruandes avaldama järgmise teabe:

a) artiklites 58, 59 ja 61 osutatud meetmete kohaldamine;

b) rikkumiste kohta saadud teadete arv;

c) rahapesu andmebüroole esitatud teadete arv;

d) rakendatud meetmete arv ja kirjeldus kohustatud isikute ja nende 

kohustuste vastavuse kontrollimiseks järgmiste sätete alusel:

i. artiklid 10–24 (kliendi suhtes rakendatavad 

hoolsusmeetmed);

ii. artiklid 33, 34 ja 35 (kahtlastest tehingutest teatamine);

iii. artikkel 40 (dokumentide säilitamine) ja 
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iv. artiklid 45 ja 46 (sisekontroll).”;

13b) artikkel 37 asendatakse järgmisega: 

Kui kohustatud isik, rahapesu andmebüroo või muu asjaomane avalik-õiguslik 

asutus, selle töötaja või juht, rahapesu andmebüroo või muu asjaomane avalik-

õiguslik asutus edastab heauskselt teavet vastavalt artiklitele 33 ja 34, ei käsitata 

seda lepinguga või õigus- või haldusnormidega teabe avalikustamisele kehtestatud 

piirangute rikkumisena ning kohustatud isik, selle juht või töötaja ei kanna selle eest 

mingit vastutust, ning seda isegi juhul, kui ta ei olnud täielikult teadlik asjaomasest 

kuritegelikust tegevusest, ja olenemata sellest, kas ebaseaduslik tegevus tegelikult 

aset leidis.“

13c) artiklit 38 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid tagavad, et üksikisikud, sh kohustatud isiku töötajad ja 

esindajad, kes teatavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest kas 

üksuse siseselt, üksuse välisele asutusele või rahapesu andmebüroole, on 

õiguslikult kaitstud ähvarduste, karistuse või vaenuliku tegevuse eest ning 

eelkõige tööalase ebasoodsa või diskrimineeriva kohtlemise eest ning 

teatamisega seotud tsiviilnõude ja kriminaalsüüdistuse eest.

aa) lisatakse lõige 1a:

„1a. Liikmesriigid tagavad, et isikud, kes puutuvad kokku ohtudega, 

vaenuliku tegevuse või kahjuliku või diskrimineeriva tööalase 

kohtlemisega juhul, kui nad on teatanud rahapesu või terrorismi 

rahastamise kahtlustustest asutusesiseselt või rahapesu andmebüroole, 

saavad ohutult esitada kaebuse asjaomasele pädevale asutusele. 

Liikmesriigid tagavad, et pädeval asutusel on seadusjärgne kohustus 

viia läbi uurimine ja langetada otsus. Otsust peab alati olema võimalik 

edasi kaevata.“;

14) artikli 39 lõige 3 asendatakse järgmisega:
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„3. Lõikes 1 sätestatud keeld ei takista teabe edastamist samasse kontserni 

kuuluvate liikmesriigi krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste vahel või 

kõnealuste asutuste ja nende poolt kolmandates riikides asutatud filiaalide ja 

enamusosalusega tütarettevõtjate vahel, tingimusel et need üksused ja 

enamusosalusega tütarettevõtjad järgivad täielikult kontserniüleseid 

põhimõtteid ja protseduure, sealhulgas artikli 42 kohaseid menetlusi teabe 

jagamiseks kontsernis, ning et kontserniülesed põhimõtted ja protseduurid 

vastavad käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.“;

15) artikli 40 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) punktid a ja b asendatakse järgmistega:

„a) kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete puhul säilitatakse 

dokumentide koopiaid ning teavet, mida on vaja, et täita kliendi suhtes 

rakendatavaid hoolsuskohustusi, mis on sätestatud II peatükis, sealhulgas 

olemasolu korral määruses (EL) nr 910/2014 sätestatud e-identimise 

vahendi abil või pädeva asutuse heakskiidul kasutatavate alternatiivsete 

kaugtuvastamise tehniliste vahendite abil saadud andmeid, viie aasta 

jooksul pärast kliendisuhte lõppu või juhutehingu tegemise kuupäeva.“;

b) tehingute tõendusmaterjali ja teavet säilitatakse originaaldokumentidena 

või nende koopiatena, mida võib kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt 

kasutada kohtumenetluse käigus tehingute tuvastamiseks, sh olemasolu 

korral määruses (EL) nr 910/2014 sätestatud e-identimise vahendi abil 

või pädeva asutuse heakskiidul kasutatavate alternatiivsete 

kaugtuvastamise tehniliste vahendite abil saadud andmeid, viie aasta 

jooksul pärast kliendisuhte lõppu või juhutehingu tegemise kuupäeva.“; 

b) lisatakse järgmine lõik:

„Teist lõiku kohaldatakse ka artiklis 32a osutatud keskmehhanismide kaudu 

juurdepääsetava teabe suhtes.“;

15a) artikkel 43 asendatakse järgmisega:

Käesoleva direktiivi alusel toimuvat isikuandmete töötlemist rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamise eesmärgil, nagu on osutatud artiklis 1, tuleb käsitada avaliku 
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huvi küsimusena määruse (EL) 2016/679 mõistes.“;

15b) artiklit 44 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) andmed seoses piiriüleste teabetaotluste arvuga, mille 

rahapesuandmebüroo koostas, sai või lükkas tagasi ning millele vastas 

osaliselt või täielikult, jaotatuna tehingupoolteks olevate riikide 

kaupa.“;

aa) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„Liikmesriigid edastavad lõikes 2 osutatud statistika Eurostatile ja 

komisjonile. Eurostat avaldab igal aastal aruande, milles võetakse kokku ja 

selgitatakse lõikes 2 nimetatud statistilisi andmeid, mis tuleb Eurostati 

veebisaidil avalikustada.“

16) artikli 47 lõige 1 asendatakse järgmisega: 

„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.“;

16a) artiklit 48 muudetakse järgmiselt: 

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

Eelkõige kohustavad liikmesriigid pädevaid asutusi teostama tulemuslikku 

seiret selliste isikute tegevuse üle, kellele kohustatud isikud ja 

iseregulatsiooni organid on delegeerinud rahapesu ja terrorismi rahastamise 

vastase võitlusega seotud tööülesandeid.“

aa) lisatakse lõige 1a:

„1a. Liikmesriigid tagavad, et üks pädev asutus tegutseb rahapesu ja 

terrorismi tõkestamise järelevalveametina, mis peab olema iseseisev 
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struktuuriüksus. Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse 

järelevalveamet tagab muude pädevate asutuste ja õiguskaitseasutuste 

rahapesuvastase tegevuse järelevalve ja koordineerimise, et tagada kõigi 

kohustatud isikute suhtes piisava järelevalve, mis hõlmab nende 

kontrollimist, ennetustegevust, tegevuse seiret ja parandusmeetmeid. 

Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse järelevalveamet toimib 

teiste liikmesriikide rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse 

järelevalveametite, komisjoni ja Euroopa järelevalveasutuse 

kontaktpunktina.“

ab) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on piisavad volitused, 

sealhulgas õigus nõuda igasugust teavet, mis on oluline kohustuste 

täitmise jälgimiseks ja kontrolli tegemiseks, ning piisavad rahalised ja 

tehnilised vahendid ning personal oma ülesannete täitmiseks. 

Liikmesriigid tagavad, et kõnealuste asutuste töötajad järgivad kõrgeid 

kutsealaseid nõudeid, sealhulgas konfidentsiaalsus- ja 

andmekaitsenõudeid, ning on usaldusväärsed ja asjakohaste oskustega. 

Liikmesriigid tagavad, et nende asutuste töötajate tööeeskirjad ja 

mehhanismid on piisavad, et tagada huvide konflikti olukordade 

vältimine ning karistused.“;

(16b) lisatakse järgmine artikkel 48a:

„Artikkel 48a

1. Komisjoni eksperdid viivad liikmesriikide pädevates asutustes läbi üldisi ja 

eriauditeid. Komisjon võib nimetada eksperdid liikmesriikidest oma eksperte 

abistama. Üldiseid ja eriauditeid viiakse läbi regulaarselt. Nende auditite 

peamine eesmärk on kontrollida, kas pädevad asutused võtavad meetmeid 

vastavalt riskianalüüside tulemustele ja kooskõlas käesoleva direktiiviga. 

Enne auditite läbiviimist võib komisjon paluda liikmesriikidel esitada 

asjaomased andmed nii ruttu kui võimalik.

2. Üldisi auditeid võivad toetada eriauditid ja inspekteerimised ühes või mitmes 

konkreetses valdkonnas. Kõnealuste eriauditite ja inspekteerimiste eesmärk 
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on eelkõige:

a) kontrollida meetmete kohta riskianalüüsil tuvastatud riskide 

ohjamiseks antud soovituste rakendamist ning need võivad vajaduse 

korral sisaldada ka pädevate asutuste kohapealset kontrolli;

b) kontrollida pädevate asutuste toimimist ja korraldust;

c) uurida olulisi või korduvaid probleeme liikmesriikides;

d) uurida hädaolukordi, möödapääsmatuid probleeme või uusi arenguid 

liikmesriikides.

3. Komisjon annab iga tehtud auditi tulemuste kohta aru. Komisjoni aruanne 

sisaldab vajaduse korral soovitusi liikmesriikidele, mis tuleb lisada artikli 7 

lõikes 5a osutatud soovitustele. Komisjon teeb oma aruanded üldsusele 

kättesaadavaks. Komisjon esitab asjaomasele pädevale asutusele aruande 

eelnõu märkuste lisamiseks, arvestab neid märkusi lõpparuande koostamisel 

ja avaldab pädeva asutuse märkused koos lõpliku aruandega.

4. Komisjon kehtestab iga-aastase kontrolliprogrammi, edastab selle eelnevalt 

liikmesriikidele ja annab aru selle tulemuste kohta. Komisjon võib 

programmi muuta, et võtta arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise 

vastase võitluse valdkonnas toimunud arenguid.

5. Liikmesriigid:

a) rakendavad asjakohaseid järelmeetmeid komisjoni audititest tulenevate 

soovituste taustal;

b) annavad igakülgset vajalikku abi ja esitavad kõik dokumendid ja 

osutavad muud tehnilist tuge, mida komisjoni eksperdid paluvad, et 

võimaldada neil auditeid tõhusalt ja tulemuslikult läbi viia;

c) tagavad, et komisjoni ekspertidel on juurdepääs kõigile valdustele või 

valduste osadele ja teabele, sealhulgas arvutussüsteemidele, mis on 

asjakohased nende ülesannete täitmiseks.
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6. Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas artikliga 64 vastu delegeeritud 

õigusakte auditeid käsitlevate üksikasjalike eeskirjade kohta.“;

17) Artikkel 49 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 49

Liikmesriigid tagavad, et poliitikakujundajad, rahapesu andmebürood, 

järelevalveasutused ning muud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega 

seotud asutused nagu maksuametid ja õiguskaitseasutused kehtestavad tõhusad 

mehhanismid, mis võimaldavad neil riigisiseselt teha koostööd ja koordineerida 

meetmeid seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise põhimõtete ning 

meetmete väljatöötamise ja rakendamisega, sealhulgas selleks, et täita artiklist 7 

tulenevat kohustust.“;

17a) artikkel 50 asendatakse järgmisega:

„Pädevad asutused esitavad Euroopa järelevalveasutustele kogu teabe, mida neil on 

vaja käesoleva direktiivi kohaste ülesannete täitmiseks. Euroopa 

järelevalveasutused annavad 26. juuniks 2017 pädevate asutuste jaoks välja 

suunised pädevate asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse viiside kohta seoses 

rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud järelevalvega piiriüleselt 

tegutsevate krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste üle.“

18) VI peatüki 3. jaole lisatakse II a alajagu:

„IIa alajagu

Pädevate asutuste vaheline koostöö

Artikkel 50a

Liikmesriigid tagavad pädevate asutuste vahelise teabe jagamise ja abistamise. 

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ei keelduks abi nõudest selles osas, et:

a) nõue sisaldab maksuvaldkonda; 

b) siseriiklikud õigusaktid nõuavad kohustatud isikutelt ametisaladuse või 

konfidentsiaalsuse säilitamist välja arvatud juhul, kui taotletavat vajalikku 

teavet hoitakse olukorras, kus rakendub õigusabi konfidentsiaalsus või 
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ametialane saladus; 

c) taotluse saanud liikmesriigis toimub ülekuulamine, uurimine ja menetlus juhul 

kui abi raskendaks ülekuulamist, uurimist või menetlemist; 

d) taotlust esitava vastasasutuse liik või seisus erineb taotluse saanud pädevast 

asutusest.

Liikmesriigid tagavad, et piiriüleselt tegutsevate krediidiasutuste ja 

finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevad pädevad asutused teevad omavahel 

koostööd võimalikult suures ulatuses, olenemata oma iseloomust või staatusest. 

Selline koostöö hõlmab ka seda, et pädev asutus, kellele on esitatud taotlus, omab 

oma volituste piires suutlikkust teostada taotleva pädeva austuse nimel päringuid 

ning selliste päringute tulemusena saadud teabe jagamist.“;

18a) lisatakse artiklid 51a ja 51b:

„Artikkel 51a

Juuniks 2017 esitab komisjon seadusandliku ettepaneku, millega luuakse Euroopa 

rahapesu andmebüroo, mis koordineerib, abistab ja toetab liikmesriikide rahapesu 

andmebüroosid. Euroopa rahapesu andmebüroo (EFIU) pakub liikmesriikide 

rahapesu andmebüroodele toetust teabevahetuse tagamiseks vajaliku tehnilise 

infrastruktuuri säilitamiseks ja arendamiseks, aitab neid piiriüleste juhtumite 

ühise analüüsi läbiviimisel, analüüsib juhtumeid ka ise ning koordineerib 

liikmesriikide rahapesu andmebüroode tööd piiriüleste juhtumite lahendamisel. 

Seetõttu peab liikmesriigi rahapesu andmebüroo rahapesujuhtumite uurimisel 

edastama teabe automaatselt Euroopa rahapesu andmebüroole. Käesolevas 

õigusakti ettepanekus võetakse arvesse komisjoni läbi viidud liikmesriikide 

rahapesu andmebüroode suutlikkuse ja koostööd takistavate asjaolude 

kaardistamise tulemused, et luua tasakaalustatud ja sobiv koostöösüsteem.

Artikkel 51b

1. Liikmesriigid tagavad oma rahapesu andmebüroo suutlikkuse teha koostööd 

ja vahetada asjakohast teavet oma välismaiste kolleegidega.
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2. Liikmesriigid tagavad, et nende rahapesu andmebüroost 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 võib olla otsene või kaudne 

juurdepääs, sealhulgas õiguskaitseasutuste andmebaasid, avalikud 

andmebaasid, haldusasutuste andmebaasid ning kasutustasu eest 

ligipääsetavad andmebaasid.

Kui see on lubatud, peavad rahapesu andmebürood asjakohase teabe 

saamiseks pöörduma ka muude pädevate asutuste ja finantseerimisasutuste 

poole.“;

19) artiklit 53 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Teabetaotlus sisaldab asjaomaseid fakte, taustteavet, taotluse põhjust ja 

kirjeldust selle kohta, kuidas taotletavat teavet kavatsetakse kasutada.“; 

b) lõike 2 teise lõigu teine lause asendatakse järgmisega: 

,,Kõnealune rahapesu andmebüroo hangib teabe kooskõlas artikli 32 lõikega 9 

ning edastab vastused viivitamata.“;

ba) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3 Rahapesu andmebüroo võib keelduda teabe vahetamisest üksnes 

erandjuhtudel, kui teabe vahetamine võib olla vastuolus siseriikliku 

õiguse üldpõhimõtetega. Kõnealused erandid tuleb täpsustada nii, et 

hoitaks ära analüüsimise eesmärgil toimuva vaba teabevahetuse 

kuritarvitamine ja põhjendamatu piiramine. Selliste erandlike asjaolude 

ilmnemisest peab päringu saanud andmebüroo komisjoni teavitama.“; 

bb) lisatakse lõiked 3a ja 3b järgmises sõnastuses:
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„3a. Iga liikmesriigi rahapesu andmebüroo avaldav üks kord kvartalis teiste 

andmebüroodega tehtud koostöö ja teabevahetuse statistika kokkuvõtte. 

3b. Komisjon koostab aruande igat liiki tõkete kohta, millega pädevad 

asutused on kokku puutunud seoses eri liikmesriikide vahelise 

teabevahetuse ja ametiasutuste omavahelise abistamisega. See aruanne 

avaldatakse üks kord iga kahe aasta järel.“

19a) artiklisse 54 lisatakse järgmine lõige:

„1a. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood määravad vähemalt ühe 

ametniku, kes vastutab teistes liikmesriikide samasuguste üksuste 

teabenõuete vastuvõtu või vastastikuse õigusabi eest ja tagab nende 

päringute õigeaegse käsitlemise.“;

20) artiklit 55 muudetakse järgmiselt: 

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„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.“;

aa) lisatakse lõige 2a: 

„2a. Komisjon esitab 31. detsembriks 2017 Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule õigusakti ettepaneku, mis tagab rahapesu andmebüroode 

vajaliku ja tõhusa koordineerimise ning finantskuritegevuse vastase 

võitluse koordineerimise ELi tasandil Euroopa rahapesu andmebüroo 
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kaudu.“;

21) artikkel 57 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 57

Eelkuritegude määratluste erinevused liikmesriikide siseriiklikus õiguses ei takista 

rahapesu andmebüroode suutlikkust abistada mõnda teist rahapesu andmebürood ega 

piira teabe vahetamist, levitamist ja kasutamist kooskõlas artiklitega 53, 54 ja 55.“;

21a) VI peatüki 3. jaole lisatakse järgmine alajagu:

„IIIa alajagu

Krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste vaheline 

koostöö ja ametisaladuse hoidmine

Artikkel 57a

1. Liikmesriigid tagavad, et vastavuse tagamiseks käesolevale direktiivile 

kohaldatakse ametisaladuse hoidmise kohustust kõigile isikutele, kes 

töötavad või on töötanud krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet 

tegevas pädevas asutuses, ning pädevate asutuste nimel tegutsevatele 

audiitoritele ja ekspertidele.

Nad ei tohi avaldada ühelegi isikule ega ametiasutusele neile 

ametikohustuste täitmisel teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet, välja 

arvatud andmed, mis on esitatud kokkuvõttena või selliselt koostatud, et 

üksikuid kohustatud isikuid ei ole võimalik tuvastada; eelnevalt sätestatu ei 

hõlma kriminaalõiguse valdkonda kuuluvaid juhtumeid.

2. Lõige 1 ei takista kõnealustel pädevatel asutustel edastada või vahetada 

üksteisega teavet vastavalt käesolevale direktiivile või muudele krediidi- ja 

finantseerimisasutuste järelevalvega seotud direktiividele või määrustele. 

Teabe edastamise või vahetamise tingimuste järgimine on vastuvõtva asutuse 

kohustus, kelle suhtes kohaldatakse lõikes 1 viidatud siseriikliku õiguse 

sätteid ametisaladuse hoidmise kohta.

3. Pädevatel asutustel, kes saavad lõikes 1 viidatud konfidentsiaalset teavet, on 

seda teavet lubatud kasutada üksnes

– käesoleva direktiivi alusel neile kohaldatavate ülesannete täitmiseks, 



PE616.126/ 61

ET

sealhulgas sanktsioonide rakendamiseks;

– muude direktiivide või määruste alusel neile kohaldatavate ülesannete 

täitmiseks, sealhulgas sanktsioonide rakendamiseks;

– pädeva asutuse otsuse vaidlustamiseks, sealhulgas kohtumenetlustes;

– kohtumenetlustes, mis on algatatud vastavalt liidu õigusaktidega 

kehtestatud krediidi- ja finantseerimisasutusi käsitlevatele erisätetele.

4. Liikmesriigid tagavad, et piiriüleselt tegutsevate krediidiasutuste ja 

finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevad pädevad asutused teevad 

omavahel koostööd võimalikult suures ulatuses, olenemata oma iseloomust 

või staatusest. Selline koostöö hõlmab ka seda, et pädev asutus, kellele on 

esitatud taotlus, omab oma volituste piires suutlikkust teostada taotleva 

pädeva austuse nimel päringuid ning selliste päringute tulemusena saadud 

teabe jagamist.

5. Liikmesriigid võivad sõlmida koostöö ja konfidentsiaalse teabevahetuse 

alaseid koostöölepinguid pädevate asutustega, kes tegutsevad lõikes 1 

viidatud pädevate asutustega samas valdkonnas. Selliseid koostöölepinguid 

võib sõlmida üksnes vastastikkuse alusel ja ainult tingimusel, et edastatava 

teabe kohta kehtivad vähemalt samaväärsed ametisaladuse hoidmise 

tagatised, millele osutatakse lõikes 1. Selliste koostöölepingute alusel jagatud 

salajast teavet on lubatud kasutada kõnealuste asutuste 

järelevalvekohustuste täitmiseks.

Kui teave pärineb mõnest teisest liikmesriigist, võib seda avalikustada ainult 

sõnaselgel kokkuleppel teabe avaldanud pädevate asutustega ja vajaduse 

korral üksnes nende asutustega kokkulepitud eesmärkidel.

Artikkel 57b

1. Olenemata artikli 57 a lõigetest 1 ja 3 võivad liikmesriigid lubada järgmiste 

pädevate asutuste vahelist teabevahetust samas liikmesriigis või mõnes muus 

liikmesriigis, kui see on vajalik nende järelevalvefunktsioonide täitmiseks:

– asutused, kes vastutavad muude finantssektori üksuste järelevalve eest, 

ning asutused, kes vastutavad finantsturgude järelevalve eest;
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– organid, kes tegelevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

likvideerimise ja pankroti ning muude sarnaste menetlustega;

– isikute vahel, kes vastutavad krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste 

raamatupidamisaruannete seadusjärgse auditeerimise eest.

Saadud teabe suhtes kehtivad igal juhul ametisaladuse hoidmise nõuded, mis 

on vähemalt võrdsed artikli 57 a lõikes 1 viidatud nõuetega.

2. Olenemata artikli 57 a lõigetest 1 ja 3 võivad liikmesriigid vastavalt 

siseriikliku õiguse sätetele lubada teatava teabe edastamist ka oma 

keskvalitsuse teistele asutustele, kes vastutavad krediidiasutuste ja 

finantseerimisasutuste järelevalve eest kindlustusandjate järelevalvealase 

õiguse eest ning nende asutuste nimel tegutsevatele inspektoritele.

Siiski võib teavet edastada ainult siis, kui see on nendele asutustele vajalik 

oma järelevalvekohustuste täitmiseks vastavuse tagamiseks käesoleva 

direktiivi nõuetele. Saadud teabe suhtes kehtivad ametisaladuse hoidmise 

nõuded, mis on vähemalt võrdsed artikli 57a lõikes 1 viidatud nõuetega.

3. Liikmesriigid võivad lubada avaldada teatavat krediidiasutuste 

usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud teavet vastavalt käesolevale 

direktiivile oma riigi parlamendi uurimiskomisjonile, kontrollikojale ja oma 

liikmesriigi teistele sarnastele, uurimise eest vastutavatele üksustele 

järgmistel tingimustel:

a) kõnealustel üksustel on siseriiklikus õiguses sätestatud pädevus uurida 

selliste asutuste tegevust, kes vastutavad krediidiasutuste ja 

investeerimisühingute järelevalve eest või sellist järelevalvet käsitleva 

õiguse väljatöötamise eest;

b) üksuse hinnangul on teave kindlasti vajalik punktis a viidatud volituse 

täitmiseks;

c) teabele juurdepääsu omavate isikute suhtes kohaldatakse siseriiklikus 

õiguses sätestatud ametisaladuse nõudeid, mis on vähemalt 

võrdväärsed artikli 57a lõikes 1 viidatud nõuetega;

d) Kui teave pärineb mõnest teisest liikmesriigist, võib seda avalikustada 

ainult sõnaselgel kokkuleppel teabe avaldanud pädevate asutustega ja 
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vajaduse korral üksnes nende asutustega kokkulepitud eesmärkidel.

4. Käesolev lõige ei takista pädevatel asutustel krediidi- ja 

finantseerimisasutuste vastavuse kontrollimisel käesoleva direktiivi nõuetele 

edastada konfidentsiaalset teavet oma ülesannete täitmise eesmärgil teistele, 

muude direktiivide või määruste nõuete alusel tegutsevate krediidi- ja 

finantseerimisasutuste järelevalve eest vastutavatele asutustele, sealhulgas 

Euroopa Keskpangale, kes tegutseb vastavalt määrusele (EL) nr 

1024/2013.“;

21b) VI peatüki 3. jaole lisatakse järgmine alajagu:

„IIIb alajagu

Rahvusvaheline koostöö

Artikkel 57c

1. Liikmesriigid tagavad, et nende krediidi- ja finantseerimisasutuste üle 

järelevalvet tegevad pädevad asutused ning nende õiguskaitseasutused teevad 

võimalikult laiaulatuslikult rahvusvahelist koostööd samas valdkonnas 

tegutsevate kolmandate riikide pädevate asutustega.

2. Liikmesriigid tagavad tõhusad sidekanalid kiire, vahetu ja konstruktiivse 

teabevahetuse tagamiseks kolleegidega rahapesu juhtumitega seotud teabe 

edastamiseks omaalgatuslikult või vastuvõetud päringutele vastamiseks.

21c) artiklit 58 muudetakse järgmiselt:

a) lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Liikmesriigid tagavad, et rikkumistest, mille suhtes kohaldatakse 

kriminaalkaristust, teavitatakse õiguskaitseorganeid nõuetekohaselt.“

b) lisatakse järgmine lõige:

„4a. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ja iseregulatsiooni 

organid teavitavad komisjoni, kui siseriiklikud õigusaktid ei võimalda neile 

anda selliseid järelevalve- ja uurimisvolitusi, mis on nende ülesannete 

täitmiseks vajalikud.

21d) artiklit 59 muudetakse järgmiselt:
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a) lõike 1 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid tagavad, et käesolevat artiklit kohaldatakse vähemalt 

selliste kohustatud isikute poolt toimepandud õigusrikkumiste 

suhtes, mis on seotud järgmistes artiklites sätestatud nõuetega:

b) lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Liikmesriigid tagavad ka, et käesolevat artiklit kohaldatakse vähemalt 

selliste artiklites 30 ja 31 sätestatud õigusrikkumiste suhtes, mis on 

rasked, korduvad, süstemaatilised või neid omadusi kombineeritult 

hõlmavad ning mille on toime pannud äriühingud või muud juriidilised 

isikud, usaldusfondid või muud liiki õiguslikud üksused, mille 

struktuur või funktsioonid on sarnased usaldusfondide omadele.“;

c) lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) tegevusloa alusel tegutseva kohustatud isiku õigusrikkumiste 

suhtes, mis on rasked, korduvad, süstemaatilised või kui on 

tegemist nende kombinatsiooniga, tegevusloa kehtetuks 

tunnistamine või peatamine;“

d) lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt:

„ba) õigusrikkumiste suhtes, mis on rasked, korduvad, süstemaatilised 

või kui on tegemist nende kombinatsiooniga, tegevusloa 

kehtetuks tunnistamine;“

21e) artiklit 61 muudetakse järgmiselt: 

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ja iseregulatsiooni organid 

kehtestavad tõhusa ja usaldusväärse korra, et julgustada käesolevat 

direktiivi üle võtvate siseriiklike sätete võimalikest või tegelikest 

rikkumistest pädevatele asutustele ja iseregulatsiooni organitele 

teatama.

b) lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

„Pädevad asutused tagavad ühe või mitu turvalist sidekanalit isikutele, kes 

teatavad rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest. Selliste kanalitega 
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tagatakse, et teavet andvate isikute identiteet on teada ainult pädevatele 

asutustele.“

21f) artikkel 64 asendatakse järgmisega:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Artiklites 9 ja 48a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile määramata ajaks alates 25. juunist 2015.“

b) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Artiklite 9 ja 48a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole ühe kuu jooksul 

pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu 

on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita 

vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse 

seda tähtaega ühe kuu võrra.“

21g) artiklisse 65 lisatakse järgmine lõik 1 a:

Vajaduse korral esitatakse koos aruandega asjakohased ettepanekud, mis 

hõlmavad vajaduse korral, pidades silmas vajadust parandada liikmesriikide 

kriminaaltulu jälitamise talituste koostööd, sularahamakseid, virtuaalvaluutasid, 

volitusi rahapesu andmebüroo jaoks juurdepääsetava kasutajate isikuid ja 

rahakottide aadresse registreeriva keskandmebaasi loomiseks ning haldamiseks, 

samuti virtuaalvaluutade kasutajate täidetavate deklaratsioonide vorme.

Hiljemalt 2017. aasta lõpuks koostab komisjon liikmesriikide rahapesu 

andmebüroode volituste ja koostööd takistavate asjaolude kohta aruande. See 

hindamine sisaldab hinnangut piiriüleste juhtumite ühist analüüsimist toetavatele 

vahenditele ja lahendusi ELis tegutsevate rahapesu andmebüroode taseme 

tõstmiseks. Aruandele lisatakse vajaduse korral asjakohased ettepanekud 

andmetele juurdepääsu, vahetamise ja kasutamise alast koostööd takistavate 

asjaolude kõrvaldamiseks. Aruanne sisaldab hinnangut järgmiste vajaduste 

suhtes:

a) rakendusjuhised käesoleva direktiivi nõuetekohaseks rakendamiseks;
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b) teabevahetuse hõlbustamine piiriüleste juhtumite lahendamiseks;

c) vaidluste lahendamise mehhanism;

d) ühise strateegilise ELi tasandi riskianalüüsi toetamine;

e) ühise analüüsi meeskonnad piiriüleste juhtumite lahendamiseks;

f) kohustatud isikud, kes esitavad aruande otse FIU.net kaudu;

g) Euroopa rahapesu andmebüroo loomine eesmärgiga tõhustada riiklike 

rahapesu andmebüroode koostööd ja koordineerimist.“;

22) artiklile 65 lisatakse teine lõik:

„Vajaduse korral esitatakse koos aruandega asjakohased ettepanekud, mis käsitlevad 

olenevalt olukorrast mh virtuaalvaluutasid, volitusi rahapesu andmebüroo jaoks 

juurdepääsetava kasutajate isiku ja rahakottide aadressi registreerimise 

keskandmebaasi loomiseks ning haldamiseks, samuti virtuaalvaluutade kasutajate 

täidetavate kinnituste vorme.“;

23) artikli 66 esimene lõik asendatakse järgmisega:

Direktiivid 2005/60/EÜ ja 2006/70/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 

2017.“;

24) artikli 67 lõike 1 esimene alamõik asendatakse järgmisega:

,,Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid 1. jaanuariks 2017. Liikmesriigid edastavad kõnealuste sätete teksti 

viivitamata komisjonile.“;

24a) II lisa punkti 3 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

„3) Geograafilised riskitegurid – registreerimine (kus):”

25) III lisa punktis 2 asendatakse alapunkt c järgmisega:

„c) ärisuhe või tehingud, mille puhul ei viibita samas kohas ja ei võeta teatavaid 

kaitseabinõusid, nagu e-identimise vahendid või asjaomased usaldusteenused, 

mis on määratletud määruses (EL) nr 910/2014 või alternatiivsed 

kaugtuvastamise tehnikad pädevate asutuste nõusolekul;“.
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Artikkel 2

Direktiivi 2009/101/EÜ muutmine 

Direktiivi 2009/101/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) I peatüki lõikesse 1 lisatakse artikkel 1a:

„Artikkel 1a

Kohaldamisala

Tegelikult kasusaavat omanikku käsitleva teabe avalikustamise meetmeid 

kohaldatakse liikmesriikide õigus- ja haldusnormide suhtes, mis on seotud järgmiste 

üksustega:

a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2015/8491 artiklis 30 osutatud 

äriühingud ja muud õiguslikud üksused, sh käesoleva direktiivi artiklis 1 

osutatud liiki ettevõtted▌;

b) usaldusfondid, mis hõlmavad mis tahes vara, 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; samuti muud 

liiki õiguslikud üksused, mille ülesehitus või funktsioon sarnaneb sellistele 

usaldusfondidele.; 

1a) artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

a) lisatakse järgmine punkt:

„aa) kui ei ole täpselt ja täielikult avalikustatud artiklis 7b nõutud teavet 

kasusaava omaniku kohta;“;

b) lisatakse järgmine punkt:

„ba) kui ei ole avalikustatud artiklis 7 b nõutud teavet kasusaava omaniku 

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).“;
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kohta.“;

c) lisatakse järgmine lõige:

„Kohustuste kohaldamisel juriidiliste isikute suhtes tagavad liikmesriigid, et 

karistusi võib kohaldada juhtorgani liikmete või mis tahes muude isikute 

suhtes, kes siseriikliku õiguse kohaselt vastutavad rikkumise eest.“;

2) II peatüki lõikesse 2 lisatakse artikkel 7b:

„Artikkel 7b

Kasusaava omaniku kohta käiva teabe avalikustamine

1. Liikmesriigid kehtestavad meetmed, mis tagaksid, et antud direktiivi artikli 1a 

alapunktides a ja b osutatud asutused avaldaksid nende tegelikult kasu saava 

omaniku kohta kohustuslikult asjakohast, täpset ja ajakohastatud teavet 

vastavalt direktiivi 2015/849 artiklile 30 ja 31.

Teave sisaldab vähemalt kasu saava omaniku nime, sünnikuupäeva, 

kodakondsust, elukohariiki, kontaktandmeid (koduaadressi avalikustamata) 

ning omatava kasutoova osaluse laadi ja ulatust.

2. Lõikes 1 viidatud kasu saava omaniku teabe avalikustamist tagatakse 

keskregistrite kaudu vastavalt direktiivi 2015/849 artikli 30 lõikele 3▌.

3. Liikmesriigid tagavad, et käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teave tegelikult 

kasu saava omaniku kohta tehakse ka avalikult kättesaadavaks artikli 4a lõikes 

2 osutatud registrite sidestamise süsteemi kaudu kooskõlas 

andmekaitsenormidega ja avatud andmete standarditega ning selle suhtes 

kohaldatakse veebipõhist registreerimist. Liikmesriigid võivad kehtestada 

halduskulude katmiseks tasu.

4. Lõikes 1 sätestatud teabele ligipääs võib kasusaavat omanikku ohustada 

petmise, röövimise, väljapressimise, vägivalla või hirmutamise teel või kui 

kasusaav omanik on alaealine või muul viisil töövõimetu, siis erandkorras 

sätestavad riikliku seaduse alusel liikmesriigid kogu või osa kasusaava 

omaniku teabele iga kohustusliku avaldamise juhtumi kohta eraldi. 
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Liikmesriigid tagavad, et erandite tegemine on võimalik alles pärast 

asjaolude erandlikkuse üksikasjalikku hindamist ning et komisjonile antakse 

taotluse korral juurdepääs hindamisele. Erandeid hinnatakse uuesti 

korrapäraste ajavahemike järel, et vältida kuritarvitamist. Erandi andmisel 

tuleb see registris selgelt dokumenteerida. Tagatakse erandi otsuse 

halduskorras läbivaatamine ja tõhusa õiguskaitsevahendi olemasolu. 

Liikmesriigid avaldavad igal aastal statistilised andmed tehtud erandite arvu 

ja põhjuste kohta ning esitavad andmed komisjonile. 

5. Lõikes 1 viidatud kasusaavate omanike isikuandmed avaldatakse selleks, et 

kolmandad osapooled ja kodanikuühiskond laiemalt saaksid teada, kes on 

kasusaavad omanikud ja seega aidatakse kaasa juriidiliste isikute ja õiguslike 

üksuste valesti kasutamise ennetamisele üldsuse tähelepanu kaudu. Sellel 

eesmärgi tõttu jääb teave riiklike registrite ja registrite sidestamise süsteemi 

kaudu kättesaadavaks ▌10 aastat pärast juriidilise isiku või õigusliku üksuse 

registrist kustutamist.

5a. Liikmesriigid nõuavad, et pädevad asutused teostaksid tulemuslikku 

järelevalvet ja võtaksid käesoleva artikli nõuete täitmise tagamiseks vajalikke 

meetmeid. Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on piisavad volitused, 

sealhulgas õigus nõuda igasugust teavet, mis on oluline kohustuste täitmise 

jälgimiseks ja kontrolli tegemiseks, ning piisavad rahalised ja tehnilised 

vahendid ning personal oma ülesannete täitmiseks. Liikmesriigid tagavad, et 

kõnealuste asutuste töötajad järgivad kõrgeid kutsealaseid nõudeid, 

sealhulgas konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõudeid, ning on 

usaldusväärsed ja asjakohaste oskustega.“

Artikkel 2a

Direktiivi 2013/36/EL muutmine

Direktiivi 2013/36/EL artikli 56 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

fa) direktiivi 2015/849 artikli 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 osutatud kohustatud isikute 

järelevalve eest vastutavad asutused kooskõlas selle direktiiviga.“
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Artikkel 3

Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2017. Nad edastavad kõnealuste normide teksti 

viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse 

või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale 

direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas 

valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


