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Sissejuhatus

Terrorismi rahastamise vastase praeguse strateegia, mille nõukogu koostas peasekretäri / kõrge 

esindaja ja komisjoni ühiselt tehtud ettepanekute alusel ning millega hõlmatakse ELi kõik kolm 

sammast, võttis Euroopa Ülemkogu vastu 16.–17. detsembri 2004. aasta kohtumisel1. ELi 

terrorismivastase võitluse koordinaatori viimases rakendusaruandes2 on märgitud, et peaaegu kõik 

praeguses strateegias nimetatud meetmed on ellu viidud. Veel rakendamata või rakendamisel olevad 

meetmed on loetletud aruande viimases peatükis.

  
1 16089/04.
2 11948/2/07.
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Pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid on terrorismi rahastamise vastase tegevuse 

tõhustamiseks ELis tehtud märkimisväärseid jõupingutusi, võetud vastu erinevaid õigusakte ja 

käivitatud ELi tasandil meetmeid. See suundumus on aeglustunud kahel viimasel aastal, mil 

terrorismi rahastamise vastase tegevuse valdkonnas võib täheldada aeglasemat tempot uude ideede 

arendamisel.

Siiski tuleb jätkata jõupingutusi, et takistada terrorismi rahastamist ja kontrollida, kuidas terrorismis 

kahtlustatavad oma rahalisi vahendeid kasutavad. Nüüdseks on ELi õigusaktid olemas, kuid üha 

enam on vaja võtta laiemaid mitteseadusandlikke meetmeid, näiteks läbipaistvusmeetmeid, et 

tagada liikmesriikidele vahendid terrorismi rahastamise tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks. 

Koos liikmesriikidega tuleb tööd jätkata ja tõhustada, et parandada terroristide vara ja kuritegelikul 

teed saadud tulu külmutamist ja konfiskeerimist, luua ühised miinimumõppestandardid 

finantsuurijatele ja edendada rahapesu andmebüroode koostööd ELis ja kolmandate riikidega.

Kui kontroll Euroopas intensiivistub, otsivad terroriaktideks valmistujad või terroristlike 

rühmitustega seotud isikud (uusi) kanaleid, kus õiguslik reguleerimine või kontroll on nõrgim. 

Terrorismi rahastamise oht muutub pidevalt ning erineb suuresti olenevalt klientidest, 

jurisdiktsioonist, toodetest ja edastamiskanalitest ning ka aja möödudes. See tähendab, et terrorismi 

rahastamisele reageerimine peab olema sama paindlik, kui terroristid ise. Seetõttu peab EL pöörama 

suuremat tähelepanu terrorismi rahastamise vastase võitluse rahvusvahelisele mõõtmele.

Rahapesu ja terrorismi rahastamine järgivad erinevaid kuritegelikke eesmärke ning meetmed, mida 

on edukalt kohaldatud rahapesu tuvastamiseks ja vältimiseks, võivad osutuda vähem tõhusaks 

terrorismi rahastamise tõkestamisel, välja arvatud juhul, kui neid täiendatakse lisateabega. Tuleks 

tunnustada tagasiside ning luure- ja julgeolekuteenistuste edastatud terrorismi rahastamist 

käsitlevate andmete olulisust. Rahapesu andmebürood, õiguskaitseorganid, luure- ja 

julgeolekuteenistused ning asutused nagu Europol ja Eurojust võivad sellega seoses olulist rolli 

täita.

ELi terrorismivastase võitluse koordinaator koostöös eesistujariigi ja komisjoniga kutsub nõukogu 

üles võtma vastu sellise muudetud strateegia, milles võetakse arvesse rahapesuvastase töökonna 

tööd.
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Ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamist käsitlevatest asjakohastest ELi õigusaktidest

Praeguse strateegia rakendamise ajal on võetud vastu mitmed õigusaktid, millega võetakse ELi 

õigusesse üle rahapesuvastase töökonna (FATF) nelikümmend muudetud soovitust ja üheksa 

erisoovitust terrorismi rahastamise kohta. FATF püüab pidevalt oma soovitusi täiendada ning välja 

töötada ühist arusaama, kuidas neid soovitusi peaks rakendama. Sellist rakendamist kõikide FATFi 

liikmete ja FATF-tüüpi piirkondlike organite liikmete poolt hinnatakse korrapäraselt. Seetõttu on 

oluline liikmesriikide ühine lähenemisviis rakendamisele ning saavutatud on edu ELi lähenemisviisi 

väljatöötamises. Kõige olulisemad õigusaktid:

1. Direktiiv 2005/60/EÜ rahandussüsteemi kasutamise vältimise kohta (kolmas rahapesuvastane 

/ terrorismi rahastamise vastane direktiiv). Sellega hõlmatakse enamus FATFi neljakümnest 

soovitusest ja mõned FATFi üheksast erisoovitusest.

2. Määrus (EÜ) nr 1781/2006 raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta. 

Sellega rakendatakse FATFi VII erisoovitust elektrooniliste rahaülekannete kohta.

3. Määrus (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha 

kontrollimise kohta. Määrusega rakendatakse FATFi IX erisoovitust sularahakullerite kohta.

4. Direktiiv 2007/64/EÜ makseteenuste kohta siseturul, s.o makseteenuste direktiiv. Koos 

kolmanda rahapesuvastase direktiiviga rakendatakse sellega FATFi VI erisoovitust 

alternatiivsete raha ülekandesüsteemide kohta.

5. Määrus (EÜ) 2580/2001 terrorismis kahtlustavate rahaliste vahendite külmutamise kohta koos 

määrusega (EÜ) 881/2002, millega rakendatakse ÜRO Al-Qaida ja Talibani vastu suunatud 

piiranguid; nendega rakendatakse osa FATFi III erisoovitusest terroristide varade 

külmutamise kohta.

Järgmised õigusaktid ei ole küll otseselt seotud terrorismi rahastamisega, kuid on asjakohased 

terrorismi tõkestamise ja selle vastu võitlemise seisukohast:

6. Vastastikuse õigusabi 2000. aasta konventsiooni 2001. aasta protokoll

7. Raamotsus kuritegevusega seotud tulu konfiskeerimise kohta
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8. Nõukogu 20. septembri 2005. aasta otsus terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö 

kohta

9. Nõukogu 17. oktoobri 2000. aasta otsus rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korralduse 

kohta

Nimetatud õigusakte käsitlevate komisjoni rakendusaruannete tulemusi tuleks kasutada tulevaste 

meetmete puhul, eelkõige selleks, et tõhustada operatiivkoostööd liikmesriikides ja liikmesriikide 

vahel.

Edasised sammud

1. Rakendamise järelevalve

Terrorismi rahastamise vastase võitluse eesmärk on ennetada rünnakuid ja võtta vastutusele nende 

kavandajad ja täideviijad. EL kaitseb oma kodanikke võimalikult tõhusalt, raskendades terroristidel 

nende vahendeid ja ressursse oma kavatsuste teostamiseks kasutada. Finantsvahendid, kui neid 

ennetavalt kasutada, on väga kasulikud terrorismivõrkude tuvastamise ja terrorismivastase 

luuretegevuse arendamise seisukohast. Eespool nimetatud õigusaktide ja vara külmutamist 

käsitlevate määruste1 vastuvõtmine on esimene samm selles suunas. Teiseks sammuks on nende 

õigusaktide ühtlustatud rakendamine liikmesriikides eelkõige täitjate tasandil. Järelevalve on oluline 

ülesanne ja saavutatud edusammud moodustavad osa ELi terrorismivastase koordinaatori kuue kuu 

aruandest. Võiks rajada mitteametliku ja/või ametliku foorumi ja/või sellist foorumit laiendada, et 

jagada teavet ELi erinevate õigusaktide rakendamise parimate tavade ja kogetud raskuste 

vahetamiseks. Vajaduse korral tuleb kaaluda ettepanekuid olemasolevate õigusaktide 

täpsustamiseks.

  
1 Nõukogu määrused (EÜ) 2580/2001 ja 881/2002.
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Lisaks ELi õigusaktide rakendamise järelevalvele tuleb tähelepanu pöörata muude asjakohaste 

rahvusvaheliste õigusaktide rakendamisele, milleks on näiteks 1990. aasta ÜRO terrorismi 

rahastamise keelustamise konventsioon ning Euroopa Nõukogu rahapesu, kriminaaltulu avastamist, 

arestimist ja konfiskeerimist ning terrorismi rahastamist ja terrorismi tõkestamist käsitlevad 

konventsioonid. Ülemaailmsel tasandil saadud kogemused ja ettetulnud takistused võiksid aidata 

kaasa sarnaste probleemide lahendamisele ELis. Nimetatud konventsioone veel mitte ratifitseerinud 

liikmesriike innustatakse seda võimalikult kiiresti tegema.

2. Ohtude hindamine

Lisaks on oluline, et EL analüüsib ja ennetab uusi suundumusi ja meetodeid, mis võivad nõuda uute 

õigusaktide vastuvõtmist või ühiste meetmete käivitamist. On äärmiselt oluline, et SitCen ja 

EUROPOL koostavad regulaarselt ELi siseste ja rahvusvaheliste ohtude ja suundumuste 

ohuanalüüsi. Tuleb tõhustada teadmisi muutuvatest ohtudest ja suundumustest ning ELi 

jõupingutused tuleb nendega vastavusse viia. Esmatähtsate meetmete kehtestamisel tuleb lähtuda 

Europoli koostatavast terrorismi rahastamise ohtude hinnangust ja sarnastest SitCeni koostatavatest 

hinnangutest.

3. Uued arengud

3.1. Alternatiivsed raha ülekandesüsteemid

Alternatiivsed raha ülekandesüsteemid on oluline teema, mida tuleb käsitleda terrorismi 

rahastamise tõkestamisel ja selle vastu võitlemisel. Alternatiivsed raha ülekandesüsteemid on 

tavaliselt väljaspool traditsioonilist finantssektorit toimivad teenused, mis võimaldavad rahalise 

väärtuse või rahaliste vahendite ülekandmist ühest geograafilisest asukohast teise. Rahapesuvastase 

töökonna VI erisoovituses ja selle tõlgendavas üldmärkuses selgitatakse üksikasjalikult 

rakendamise nõudeid. Sageli on sellistel süsteemidel sidemed konkreetsete geograafiliste 

piirkondadega ja neid kirjeldatakse seetõttu mitmete spetsiifiliste terminite abil. Sellisteks 

terminiteks on näiteks hawala, hundi ja the black market peso exchange.
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Samas kui need süsteemid täidavad täiesti õiguspärast otstarvet, võivad nad anda kurjategijatele ja 

terroristlikele organisatsioonidele võimaluse liigutada rahalisi vahendeid, ilma et seda oleks

võimalik jälgida. Sellised süsteemid võimaldavad võõrtöötajatel saata raha oma sugulastele nende 

päritoluriigis. Seetõttu tuleb leida tasakaal süsteemide õiguspärase kasutamise tagamise ja nende 

terrorismi rahastamise eesmärgil kuritarvitamise vahel.

Makseteenuste direktiivi vastuvõtmisega 2007. aasta novembris võeti ELi tasandil täielikult üle 

FATFi VI erisoovitus „alternatiivsed rahaülekanded”, täpsustades ennetavaid meetmeid nagu 

litsentseerimine ja registreerimine, klientide tuvastamise nõue, andmete säilitamine, kahtlastest 

tehingutest teatamine ja sanktsioonide võtmine.

Direktiivi hakatakse liikmesriikides rakendama 1. novembrist 2009. Direktiivi ühtlane rakendamine 

ELi liikmesriikides on väga oluline, et vältida raha ülekandmisteenuste kuritarvitamist 

potentsiaalsete terrorismi rahastajate poolt. Eeldatakse, et nimetatud sätete rakendamine peaks 

soodustama selliste teenuste järkjärgulist kandumist varimajandusest ametlikku sektorisse. Võib 

osutuda vajalikuks uurida vajadust ja võimalust koostada praktilised juhised selle direktiivi 

rakendamiseks ELi liikmesriikides.

3.2. Uued maksmisviisid

Üle maailma võetakse kasutusele uusi maksmisviise (nt ettemaksekaardid, Interneti 

maksesüsteemid, mobiilimaksed, digitaalsete väärismetallide vahetamisele rajanevad skeemid). 

FATF hindas muu seas nende haavatavust seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Analüüsi 

tulemusena leiti, et praegused FATFi soovitused ja erisoovitused annavad asjakohaseid juhiseid 

selliste uute maksmisviiside haavatavuse küsimuse käsitlemiseks.

Lisaks hinnatakse, et 2006. aastal kulutati digitaalsetes virtuaalkogukondades (nt secondlife.com) 

toodetele ja teenustele üle miljardi USA dollari. Kuna sellised kogukonnad võivad pakkuda 

täiendavat anonüümsust ja tulud saab tagasi reaalsesse maailma üle kanda, näiteks elektrooniliste 

ülekannetega, võib selliste veebisaitide väärkasutamisest tekkida terrorismi rahastamise oht.
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Võttes arvesse uute maksmisviiside tehnilise arenemise kiirust, võib osutuda kasulikuks taas läbi 

vaadata, kas 2006. aasta tüpoloogiauuringu raames FATFi tehtud analüüs on veel paikapidav või 

võiks uute maksmisviiside väärkasutamine suurendada terrorismi rahastamise ja rahapesu riski. 

Viimasel juhul võiks komisjon kaaluda täiendava hindamise läbiviimist ELi liikmesriikides.

3.3. Arengud rahvusvahelistes organisatsioonides

Rahvusvahelised organisatsioonid, eelkõige FATF, keskenduvad hetkel kaubanduspõhisele 

rahapesule (Trade Based Money Laundering).

Praeguseks ei ole selles küsimuses, mis võib mõnikord olla asjakohane seoses terrorismi 

rahastamise aruteludega, uusi standardeid või soovitusi vastu võetud. Möödunud aasta juulis võttis 

FATF Londonis vastu parimaid tavasid käsitleva dokumendi kaubanduspõhise rahapesu kohta. 

Peamine küsimus on seotud kaubandusalaste andmete edastamisega tolliasutuste ja rahapesu 

andmebüroode vahel peamiselt siseriiklikul tasandil, kuid ka liikmesriikide vahel, et avastada 

võimalikult rahapesuga seotud kõrvalekaldeid.

4. Olemasolevate meetmete tõhustamine

Terrorismi rahastamisvõrkude tegevuse häirimine, tõkestamine ja nende lõhkumine on oluline 

terrorismi vastu võitlemise viis. Viimased rünnakud näitavad, et neid saab organiseerida madalate 

kuludega ja ilma kahtlust äratamata. Otseselt rünnakutega seotud kulud on aga siiski vaid väike osa 

terroristlike ühenduste rahastamisvajadusest. Terroristlike ühenduste rahastamise katkestamine 

piirab ressursse propagandaks, värbamiseks, tegevuse võimaldamiseks jm. Terroristid kasutavad 

oma korraldusliku ja praktilise tegevuse rahastamiseks õiguspäraseid ja kuritegelikke viise. 

Õigussüsteemides tuleb võtta vastu teatavaid meetmeid, et takistada terroristidel rahalisi vahendeid 

koguda, liigutada ja kasutada. See hõlmab sihipäraste finantssanktsioonide (varade külmutamine) 

rakendamist, haavatavate sektorite, sealhulgas heategevussektori ja rahandusteenuseid osutavate 

ettevõtjate kaitsmist ning kahtlastest tehingutest tõhusa teatamise soodustamist.
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Äärmiselt oluline on kaitsta mittetulundussektorit kuritarvitamise eest, tagades muu hulgas 

asjakohased läbipaistvuse ja aruandluse tõhustamise meetmed, nagu on rõhutanud FATF ja teised 

rahvusvahelised asutused. Kuna mittetulundusühingud on sageli rahvusvahelise profiiliga, tuleb 

lisaks siseriiklikele meetmetele leida rahvusvahelised lahendused, eriti ELi tasandil.

2005. aasta detsembris nõukogus vastu võetud „viit põhimõtet”1 kõrvale jättes on 

mittetulundussektori kuritarvitamist terrorismi rahastamise eesmärgil käsitlevate ELi tasandil 

meetmete väljatöötamise alal saavutatud vähest edu. Pärast 2005. aasta novembris esitatud 

selleteemalist teatist (KOM (2005) 620) on komisjon käivitanud kaks järgmist ELi tasandil 

uuringut, et saada parem ülevaade ohtudest ja võimalikest poliitilistest vastuabinõudest: 

1) mittetulundusühingute kuritegeliku ja sealhulgas terrorismi rahastamise eesmärgil kuritarvitamise 

viiside ja ulatuse kohta ning 2) hiljutised mittetulundusühingute läbipaistvust käsitlevad 

eneseregulatsiooni ja riikliku reguleerimise alased algatused. Nende uuringute tulemused võiksid 

anda liikmesriikidele uue hoo, et nad jätkaks komisjoni abiga analüüsimist, milline ulatus võiks olla 

ühisel ELi lähenemisviisil, millega vähendada mittetulundusühingute haavatavust kuritegevuse 

sissetungimise suhtes.

4.2. Sihipärased sanktsioonid

Teine terrorismi rahastamise vastane oluline vahend on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 

resolutsioonide 1267 (1999), 1373 (2001) ja neile järgnevate resolutsioonidega kehtestatud 

sihipärased (finants-)sanktsioonid (varade külmutamine), mis on vähendanud terroristide ja 

terroristlike ühenduste võimalusi finantssektori väärkasutamiseks ja muutnud rahaliste vahendite 

kogumise ja liigutamise palju raskemaks. Üheks võimaluseks on kindlaks määrata konkreetsed 

organisatsioonid, mille finantstegevust terviklikult ja ennetavalt kontrollida kooskõlas kohaldatava 

määrusega, tingimusel et sellise tegevuse õigustamiseks on kogutud piisavalt teavet.

Nõukogu on jätkanud tööd, et parandada määruse nr 2580/2001 ja ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP 

kohase isikute ja üksuste loetelu koostamise ja loetelust väljaarvamise korda. Vajadus austada 

põhiõiguseid tähendab eelkõige, et vajalikku tähelepanu pööratakse loetellu kantavate isikute 

nõuetekohase menetluse õiguste kaitsele ja järgimisele. Loetelust väljaarvamise ja sellesse lisamise 

korda on parandatud vastavalt esimese astme kohtu otsustele.

  
1 14694/05.
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5. Olulised horisontaalküsimused

Nagu eespool nimetatud, on terroristide juurdepääsu takistamine finantsressurssidele üks ELi 

terrorismivastase võitluse nurgakividest. Seda on kinnitatud mitmetes nõukogu järeldustes ning 

dokumentides (õigusaktides), milles rõhutatakse, et ELi eesmärk ei ole üksnes takistada terroristide 

juurdepääsu rahaallikatele, vaid ka finantsluure kasutamise maksimeerimine kõikides 

terrorismivastase võitluse aspektides.

5.1. Riikide ametiasutuste vaheline teabevahetus ja koostöö

Euroopa Ülemkogu on liikmesriike pidevalt kutsunud üles tihendama riikide pädevate 

ametiasutuste, rahapesu andmebüroode ja erasektori finantsasutuste koostööd terrorismi rahastamise 

alase teabevahetuse hõlbustamiseks ja parandamiseks. Eespool nimetatud komisjoni teatised olid 

esimeseks hinnanguks, milles tehti kindlaks riikide koordineerimisstruktuuride parimad tavad 

terrorismi rahastamise vastases võitluses.

ELi pädevate asutuste vahelise teabevahetuse tulemuslikkus sõltub sellest, kui ulatuslikult ja 

tõhusalt koordineeritakse riigis usaldusväärse kriminaalteabe saamiseks asjakohase teabe 

väljaselgitamist, võrdlemist ja analüüsimist.

Äärmiselt oluline on parandada teabevahetusmehhanisme ja tagasisidet (samuti uurimis- ja 

õiguskaitseasutuste ning finantsasutuste vahel) riiklikul, ELi ja rahvusvahelisel tasandil sihipärase 

ja tulemusliku finantsuurimise läbiviimiseks. Õiguslikud takistused tuleb kõrvaldada ilma 

andmekaitse põhimõtteid kahjustamata.

Teabe vahetamine rahapesu andmebüroodega ja muude pädevate asutustega ja nende vahel, 

sealhulgas FIU.NETi kaudu, peaks olema pidevalt üks osa tõhustamisest ja parandamisest, 

võimaldades anda finantsasutustele täiendavat tagasisidet asjakohaste jälgimisobjektide kohta, et 

teatada terrorismi rahastamisega seotud kahtlastest või ebatavalistest tehingutest. Riiklikul tasandil 

tuleb välja töötada asjakohane kord või isegi õigusaktid, et võimaldada salastatud ja/või tundliku 

teabe vahetamist. Oluline on samuti anda rahapesu andmebüroodele ja muudele 

õiguskaitseorganitele juurdepääs finantsasutuste asjakohasele teabele. Tuleb kõrvaldada ka 

võimalikud takistused teabe jagamisele rahvusvahelisel tasandil.
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Komisjoni aruanne (KOM(2007) 827) rahapesu andmebüroode koostööd käsitleva nõukogu

2000. aasta novembri otsuse 2000/642/JSK rakendamise kohta näitab, et liikmesriigid on peamiselt 

täitnud õiguslikud nõuded, kuid pingutada tuleb veel operatiivkoostöö osas, mis hõlmab kogu 

vajaliku finants- ja õiguskaitseteabe laialdast vahetamist.

Operatiivkoostöö parandamisele võiks kaasa aidata (mitteametlik) rahapesu andmebüroode 

platvorm, mille komisjon rajas kolmanda rahapesuvastase / terrorismi rahastamise vastase direktiivi 

rakendamise toetamiseks. Tuleks uurida täiendavaid võimalusi teabevahetuse hõlbustamiseks, 

olenemata riikliku rahapesu andmebüroo laadist. Täiendavalt võiks arutada ELi juhiseid 

teabevahetuse hõlbustamiseks ELi tasandil. Kõik 27 ELi rahapesu andmebürood peaksid tehnilise 

vahendina kasutama FIU.NETti rahapesu ja terrorismi rahastamise kohta teabe vahetamiseks.

Edusamme saab teha ka sularahakullereid käsitleva IX erisoovituse rakendamisel, täites tõhusalt 
sularaha kontrollimist käsitlevat määrust, mida liikmesriikides kohaldatakse alates 15. juunist 2007. 
Liikmesriigid peavad tagama tõhusa teabevahetuse riiklikul tasandil tolliasutuste, rahapesu 
andmebüroode ja õiguskaitseorganite vahel ning ELi tasandil riikide tolliasutuste ja rahapesu 
andmebüroode vahel. Sellega seoses peaksid liikmesriigid täielikult ära kasutama ELi tasandil 
olemasolevad teabevahetuskanalid.

Finantssektori roll terrorismi rahastamise vastases võitluses on oluline ning teavet kahtlaste või 
ebatavaliste tehingute kohta tuleb ebavajalike piiranguteta vahetada kõikide asjakohaste partnerite 
vahel nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil. Teabevahetus ja tagasiside on selle nähtuse vastu 
võitlemise tõhusa süsteemi olulised osad. Seetõttu tuleb tõhustada erasektoriga tehtavat koostööd 
terrorismi rahastamise vastase võitluse asjakohastes valdkondades, eelkõige ELi õigusaktide 
praktilise rakendamise osas (kulud ja tulud, tagasiside).
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5.2. Finantsluure ja finantsuurimine
Finantsteave üksinda ei ole tõhusaks terrorismivastaseks võitluseks piisav. Koos terrorismivastase 
luuretegevusega võib finantsteave aga suurendada suutlikkust tuvastada ja tõkestada terroristlikku 
tegevust. Finantsteave on saanud üheks kõige võimsamaks kättesaadavaks uurimis- ja 
luurevahendiks. Finantsteabe kogumine ja jagamine peaks saama oluliseks prioriteediks. ELi 
liikmesriike võiks seetõttu innustada, et nad muudaks finantsuurimise igasuguse terrorismivastase 
uurimise põhikomponendiks. Selleks on vaja asjakohaseid õigusakte, ekspertteadmisi ja rahalisi 
vahendeid, et edendada finantsuurimist kui õiguskaitsetehnikat.

Liikmesriigid koos komisjoni ja Europoliga käivitasid selle eesmärgi edendamise nimel projekti 
finantsuurijate ühiste miinimumõppestandardite kehtestamiseks. Finantsuurimine on oluline 
tagamaks, et õiguskaitseasutustel on sobivad teadmised, oskusteave ja analüütilised oskused, et 
leida ja analüüsida kurjategijate raha ja muude varade liikumise jälgi. Selle täiendav kasutegur on 
kuritegelikul teel saadud tulu konfiskeerimise hõlbustamine. Täiendavalt tuleb tõhustada riiklike 
politseiteenistuste vahelist piiriülest koostööd terrorismi rahastamise vastases võitluses, sellega 
seoses aitaks Europoli teenuste sagedasem ja varajasem kasutamine. Europoli ja Eurojusti 
analüütiliste oskuste sagedasem kasutamine aitab kaasa ka nõukogu 20. septembri 2005. aasta 
otsuse (terroriaktidega seotud teabevahetuse ja koostöö kohta) (2005/671/JSK) tõhusale 
rakendamisele.

Samuti on soovitav, et õigusorganid, eelkõige prokuratuur ja/või Eurojust oleks seotud 

finantsuurimise ühiste miinimumõppestandardite edasise väljatöötamisega. Liikmesriike, komisjoni 

ja Europoli kutsutakse ühiste miinimumõppestandardite väljatöötamist kiirendama ja pikemas 

perspektiivis kaasama Eurojusti sellesse protsessi.

Rahapesu andmebüroode analüütilist funktsiooni terrorismi rahastamise tuvastamisel saab 

tugevdada, ühendades finantsteabe terrorismialaste uurimisandmetega, mille on hankinud 

õiguskaitse- ja uurimisorganid. Lisaks on rahapesu andmebüroodel oluline roll finantsteabe 

edastamisel uurimisasutustele. Finantsasutuste antud finantsteave ja finantsasutustele antud 

uurimisandmed on olulise tähtsusega ülemaailmse terrorismivastase võitluse edukuse seisukohast. 

Rahapesu andmebürood, uurimis- ja õiguskaitseasutused peaksid süstemaatiliselt läbi vaatama, 

millised on teostatavad meetmed, sealhulgas neile kahtlastena näivate tehingute sooritamise 

keelamine, varade külmutamise eesmärgil avalik nimetamine, kohtumenetluste ja muude 

õiguskaitsemeetmete algatamine või teabe vahetamine asjakohase kolmanda riigiga.
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Komisjon võiks seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi julgeoleku teemavaldkonna raames 

toetada IT-vahendite arendamist, et hõlbustada ja tõhustada rahapesu andmebüroodel, muudel 

ametiasutustel, õiguskaitseorganitel või erasektori osalejatel (nt pankadel) terrorismi rahastamise 

avastamist, edendades samal ajal teabe ja parimate tavade vahetamist.

5.3. Koostöö erasektoriga

Et terrorismi rahastamise vastu edukalt võidelda, tuleks veelgi tõhustada tulemuslikku koostööd ja 

andmetevahetust kõikide asjakohaste avaliku ja erasektori osapoolte vahel, sealhulgas koondada 

paremini erinevate ametiasutuste uurimisandmeid. Selle saavutamine parandaks märgatavalt 

finantsasutuste ja muude aruandvate üksuste panust terrorismi rahastamise vastasesse võitlusesse. 

Finantsasutusi tuleks paremini teavitada sellest, kuidas nende esitatud kahtlaste tehingute 

aruannetes sisalduvat teavet on kasutatud. Tuleks tunnustada tagasiside tähtsust.

Komisjon käivitas ELis hiljuti rahapesu andmebüroode tagasiside struktuuride hindamise, et hinnata 
tagasiside andmist aruandvate üksuste ja rahapesu andmebüroode ja ka õiguskaitse organite ja 
rahapesu andmebüroo vahel. Selle uuringu põhjal saaks jätkata tööd 2009. aastal.

Sanktsioonide osas peab komisjon dialoogi Euroopa krediidisektori organisatsioonidega ning esitab 
koondnimekirja1 neist, kelle suhtes kohaldatakse finantssanktsioone, ning haldab veebisaiti, et 
abistada finantsinstitutsioone sanktsioonide rakendamisel.

Andmete vahetamine avaliku ja erasektori vahel ning uurimisandmete parem koondamine erinevate 
ametiasutuste vahel on eesmärk, mida ELi peaks jätkuvalt järgima ning liikmesriigid peavad 
nägema sellisest lähenemisviisist saadavat kasu ja selle pakutavaid lahendusi terrorismi ja terrorismi 
rahastamise vastu võitlemisel.

6. Rahvusvaheline koostöö
Oluline osa ELi terrorismi rahastamise vastase võitluse poliitikast tuleneb FATFi tööst, eelkõige 
terrorismi rahastamist käsitlevast üheksast erisoovitusest. Kuna FATFil on kavas uued arengud, 
peaks EL jätkama oma aktiivset rolli FATFis, et tagada FATFi tegevuse vastavusse jäämine ELi 
prioriteetidega. Endiselt on vajalik ELi kooskõlastatuse kõrge tase FATFis arutusel olevates 
küsimustes.

  
1 http://ec.europa.eu/external relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
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EL on viinud ellu pea kõik FATFi soovitused ja erisoovitused. Tänu sellele on kontroll Euroopas 
muutunud tõhusamaks ja tulemuslikumaks. Terroristid otsivad kanaleid, kus õiguslik reguleerimine 
või kontroll on nõrgim. Sellest tulenevalt peab EL jätkuvalt pöörama tähelepanu terrorismi 
rahastamise vastase võitluse rahvusvahelisele mõõtmele. Liit peaks jätkuvalt edendama ÜRO 
Julgeolekunõukogu asjakohaste resolutsioonide, FATFi soovituste ja ÜRO resolutsioonide 
ülemaailmset järgimist, ÜRO ülemaailmse terrorismivastase strateegia täielikku rakendamist ning 
muude asjakohaste rahvusvaheliste ja piirkondlike konventsioonide ratifitseerimist ja rakendamist. 
Lisaks peaks ELi terrorismivastase võitluse poliitika võtmeelemendiks jääma kolmandate riikide 
püüdluste toetamine õigusaktide koostamisel ning terrorismi ja selle rahastamise tõkestamise ja 
nende vastu võitlemise suutlikkuse rakendamine. Tuleks edendada suurema tähelepanu pööramist 
sellisele toetamisele.

Lisaks tuleb jätkata konstruktiivset dialoogi oluliste partneritega, eelkõige Ameerika 
Ühendriikidega ja Pärsia lahe koostöönõukoguga. Nõukogu arutab praegu terrorismi rahastamist ja 
finantssanktsioone käsitleva ELi ja USA dialoogi vormi. Liikmesriigid pooldavad paindlikumat ja 
arutlusel olevatest küsimustest juhinduvat dialoogi ning vähemalt ühte kohtumist aastas. Nõukogu 
arutab uusi teemasid, mida USAga dialoogi raames arutada. Igal juhul on tõenäoline, et ÜRO 
terrorismivastaste sanktsioonide režiimi tulevik saab ELi ja USA terrorismi rahastamise alase 
dialoogi oluliseks teemaks.

7. Nõukogus tehtava töö korraldamine

Terrorismi rahastamise tõkestamise ja selle vastu võitlemisega seonduvaid nõukogu menetlusi 

valmistavad ette mitu nõukogu töörühma:

· rahandusatašeed seoses FATFi soovituste rakendamisega ELi õigusaktides

· RELEXi nõunikud seoses ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide ja ELi 

autonoomsete sanktsioonide rakendamisega ELi õigusaktides (sealhulgas 

spetsialiseerunud RELEX/sanktsioonide üksus, mis sooritab horisontaalküsimuste 

järelevalvet ja hindamist)

· terrorismi töörühm ELi siseaspektides

· COTER välisaspektides

· ühise seisukoha 931 töörühm seoses terroriaktidega seotud organisatsioonide ja isikute 

kindlaksmääramisega

· valdkondadevaheline organiseeritud kuritegevuse töörühm seoses 

õiguskaitseaspektidega
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Terrorismi rahastamise vastase võitluse mitmeid aspekte saaks paremini koordineerida nõukogu 

ettevalmistavates organites põhjustel, mis on seotud kõnealuste töörühmade koosseisuga ja teistel 

eesmärkidel moodustatud mitteametlike töörühmade (nt rahapesu andmebüroode vahelise 

platvormi) olemasoluga.

8. Soovitused

Eespool nimetatud kaalutluste põhjal palutakse nõukogul kinnitada järgmised soovitused:

Soovitus 1 – järelevalve

Liikmesriigid peaks tagama selliste ELi õigusaktide tõhusa rakendamise, millega võetakse üle 

rahapesuvastase töökonna 40 + 9 soovitust. Liikmesriigid peaks tagama samuti õiguskaitsealast 

koostööd käsitlevate asjakohaste õigusaktide tõhusa rakendamise. Komisjoni kutsutakse jätkama 

järelevalvet asjakohaste ELi õigusaktide, sealhulgas õiguskaitsealast koostööd käsitlevate 

asjakohaste ELi õigusaktide, rakendamise üle ELi liikmesriikides. Nõukogu peaks analüüsima 

tulevikus võetavaid meetmeid komisjoni rakendusaruannete alusel, milles käsitletakse neid 

õigusakte, eelkõige operatiivkoostöö tõhustamise õigusakte. Vajaduse korral tuleb kaaluda 

ettepanekuid olemasolevate õigusaktide täpsustamiseks.

Soovitus 2 – ohuanalüüs

EL peaks jätkuvalt analüüsima ja ennetama terrorismi rahastamise uusi suundumusi ja meetodeid, et 

ette näha võimalike uute õigusaktide vastuvõtmine, võttes seejuures arvesse FATFis tehtud ja 

tehtavat tööd seoses üleilmsete ohtude analüüsiga. Selle tegevuse toetamise oluliseks vahendiks on 

ohuanalüüs.

SitCenil palutakse korrapäraselt koostada ELi siseste ja rahvusvaheliste ohtude kohta aruandeid, 

mis võimaldaks nõukogul ette aimata uusi trende ja vajaduse korral ajakohastada 2009. aasta maiks 

terrorismi rahastamise vastast strateegiat. Tähelepanu tuleks pöörata praegustele terrorismi 

rahastamise skeemidele liikmesriikides.

Europoli kutsutakse esitama nõukogule 2008. aasta detsembriks liikmesriikides läbiviidud 

uurimistest lähtudes aruande terrorismi rahastamise ja muu kuritegevuse vaheliste seoste kohta, et 

nõukogu saaks vajaduse korral 2009. aasta maiks terrorismi rahastamise vastast strateegiat 

ajakohastada.
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Europoli ja SitCeni innustatakse oma ohuanalüüsi koostamisel tihedat koostööd tegema ning neil 

palutakse võimaluse korral esitada ühisaruanne.

Soovitus 3 – uued arengud

Väga oluline on ühtlaselt rakendada makseteenuste direktiivi alternatiivseid rahaülekandeid 

käsitlevaid sätteid, et vältida raha või väärtuste ülekandeteenuste kasutamist potentsiaalsete 

terrorismi rahastajate poolt. Komisjoni kutsutakse uurima vajadust ja võimalust koostada selle 

rakendamiseks liikmesriikides praktilised juhendid, võttes aluseks direktiivi konkreetsed sätted, 

FATFi VI erisoovitust tõlgendava märkuse ja FATFi häid tavasid käsitleva dokumendi selles 

küsimuses. Liikmesriike innustatakse kiiresti rakendama makseteenuste direktiivi, et tugevdada 

kontrolli raha ülekandmisteenuste pakkujate üle ning hoida ära selliste teenuste kasutamist 

potentsiaalsete terrorismi rahastajate poolt.

Võttes arvesse uute maksmisviiside tehnilise arenemise kiirust, võiks olla kasulik prognoosida, 

kuidas mõjutatakse selliste maksmisviiside haavatavust terrorismi rahastamise suhtes. Komisjonil ja 

liikmesriikidel palutakse uurida koos asjakohaste osalistega, muu hulgas keskpankadega ja 

võimaluse korral koos makseteenuste pakkujatega, kas selliste uute maksmisviisidega võib 

kaasneda terrorismi rahastamise ja rahapesu oht ning milliseid konkreetseid meetmeid saaks võtta 

sellise ohu vähendamiseks. Sellise analüüsi aluseks võiks võtta 2006. aasta oktoobri FATFi 

tüpoloogiauuringu.

EL peaks FATFis jälgima terrorismi rahastamise uute meetodite arenguid nagu kaubanduspõhised 

tehingud (Trade Based Acitivities) ning komisjonil ja liikmesriikidel palutakse esitada nimetatud 

teemade kohta aruanded ja anda nõukogule nõu edaspidiste meetmete osas, kui võetakse vastu uued 

rahvusvahelised standardid ja/või soovitused.
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Soovitus 4 – olemasolevate meetmete tõhustamine

Mittetulundussektori ja FATFi VIII erisoovituse rakendamisega seoses palutakse komisjonil esitada 

2009. aasta alguses mittetulundusühinguid käsitleva kahe uuringu tulemused, millest lähtutaks 

võimaliku ELi ühise lähenemisviisi koostamisel, et vähendada mittetulundusühingute haavatavust 

kuritegevuse sissetungimise suhtes. Selline lähenemisviis võiks sisaldada mittetulundusühingutele 

üleeuroopaliste juhiste koostamist, ELi koostööd kuritarvitamise tõkestamisel ja uurimisel, 

mittetulundusühingutele suunatud üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise programme ning 

parimate tavade vahetamiseks liikmesriikide avaliku ja mittetulundussektori ekspertide platvormi 

rajamist.

Sihipärased (finants-)sanktsioonid, mis on vähendanud terroristide ja terroristlike ühenduste 

võimalusi finantssektori väärkasutamiseks ja muutnud rahaliste vahendite kogumise ja liigutamise 

palju raskemaks. Tulemuslikuks varade külmutamiseks peavad liikmesriigid tegema jätkuvalt 

uurimisalaseid pingutusi ning koostööd kolmandate riikidega, et valmistada ette piisaval teabel 

põhineva tuvastamise, mis vastab varade külmutamise suhtes kohaldatavatele kriteeriumitele. 

Nõukogu on parandanud loetelusse lisamise korda vastavalt esimese astme kohtu otsustele.

EL peab jätkama varade külmutamise järelevalvet, et seda tegevust tõhustada. Tuleks jätkata ja 

parandada dialoogi ja koostööd erasektori finantsasutuste ja teiste asjakohaste majandusvaldkonnas 

tegutsejatega ning teha seda nii ELi kui riiklikul tasandil.

Soovitus 5 – rahapesu andmebürood ja nende koostöö

Tuleb tõhustada jõupingutusi, et hõlbustada teabe vahetamist riiklike rahapesu andmebüroode ja 

teiste pädevate asutustega ning nende vahel. See võimaldab rahapesu andmebüroodel ja teistel 

pädevatel asutustel anda finantsasutustele rohkem tagasisidet asjakohaste jälgimisobjektide kohta, et 

teatada kahtlastest ja ebatavalistest tehingutest. Tagasiside on äärmiselt oluline terrorismi 

rahastamise vastase süsteemi toimimiseks. Seetõttu peaks komisjoni ELi tasandil käivitatud 

uuringu, mis käsitleb rahapesu andmebüroode tagasiside struktuure, tulemusi arutama liikmesriikide 

eksperdid, sealhulgas finantsasutuste ja muude aruandvate üksuste esindajad, ning arutelude 

tulemusel tuleks kindlaks määrata parimad tavad. Tuleb uurida võimalusi, kuidas rahapesu 

andmebürood ja muu pädevad asutused, sealhulgas tolliasutused, pääsevad juurde asjakohastele 

andmetele (finants-, õiguskaitse- ja uurimisandmetele), võttes arvesse asjakohaseid andmekaitse 

küsimusi ja muid olulisi huve, sh riikide julgeolekut.
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Kõik liikmesriigid peaks 2009. aasta keskpaigaks saama FIU.NETi aktiivseteks liikmeteks.

Komisjoni aruanne rahapesu andmebüroode koostööd käsitleva nõukogu 2000. aasta novembri 

otsuse rakendamise kohta näitab, et pingutada tuleb veel operatiivkoostöö osas, mis hõlmab kogu 

vajaliku finants- ja õiguskaitseteabe laialdast vahetamist. Komisjonil palutakse selle aruande 

järeldusi jätkuvalt järgida (mitteametlikul) FIU platvormil ja muudel asjakohastel ELi foorumitel. 

Täiendavalt tuleks uurida võimalusi teabevahetuse hõlbustamiseks riigi ja rahvusvahelisel tasandil, 

sõltumata riikliku rahapesu andmebüroo laadist. ELi juhistega võiks hõlbustada teabevahetust ELi 

tasandil.

Soovitus 6 – koostöö erasektoriga

Komisjonil ja liikmesriikidel palutakse tõhustada dialoogi ja koostööd erasektoriga terrorismi 

rahastamise vastase võitluse asjakohastes valdkondades, eelõige ELi õigusaktide praktilise 

rakendamise osas.

Riigi tasandil võiksid liikmesriigid kaaluda finantssektori, valitsuse, õiguskaitse- ja uurimisasutuste 

eksperte koondava ühise töörühma rajamist, et arutada samme avaliku ja erasektori koostöö 

tõhustamiseks terrorismi rahastamise vastases võitluses. Selline töörühm võiks muu hulgas 

keskenduda terrorismi rahastamisega seotud ohtude uutele teavitamismeetoditele, 

õiguskaitseorganite suunatud taotluste tõhususele, luureandmete jagamise piirangutele.

Soovitus 7 – finantsluure ja finantsuurimine

Finantsteave üksinda ei ole tõhusaks terrorismivastaseks võitluseks piisav. Koos terrorismivastase 

luuretegevusega võib aga finantsteave suurendada suutlikkust tuvastada ja tõkestada terroristlikku 

tegevust. Finantsteabe kogumine ja jagamine peaks saama esmaseks prioriteediks. Liikmesriike 

innustatakse seadma oma poliitikas prioriteediks finantsuurimise ja terrorismivastaste 

uurimisandmete jagamise.

ELi liikmesriike innustatakse tegema finantsuurimine igasuguse terrorismivastase uurimise 

põhikomponendiks. Liikmesriike, komisjoni ja Europoli kutsutakse ühiste 

miinimumõppestandardite väljatöötamist kiirendama ja pikemas perspektiivis kaasama Eurojusti 

sellesse protsessi.
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Soovitus 8 – rahvusvaheline koostöö

EL peaks jätkama oma tööd, et tagada kõigi riikide liitumine asjakohaste rahvusvaheliste 

konventsioonide ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega ning nende täielik rakendamine. 

Seda küsimust tuleb pidevalt käsitleda poliitilises dialoogis riikidega, kes ei ole neid õigusakte veel 

ratifitseerinud või täielikult rakendanud. Nõukogu edastab olulisi teateid terrorismi rahastamise 

kohta terrorismi rahastamist käsitleva asjakohase poliitilise dialoogi raames, eelkõige ÜVJP 

terrorismi töörühma (COTER) poolt kindlaks määratud prioriteetsete riikidega peetava dialoogi 

raames.

Lisaks peaks ELi terrorismivastase võitluse poliitika võtmeelemendiks jääma kolmandate riikide 

püüdluste toetamine õigusaktide koostamisel, et vältida terrorismi ja selle rahastamist ning nende 

vastu võidelda. Tuleb tõhustada tehnilise abi andmist, et suurendada olulise tähtsusega riikide, 

eelkõige prioriteetsete riikide terrorismivastast suutlikkust. Liikmesriike ja komisjoni kutsutakse 

koostöös teiste rahastajatega andma rohkem ressursse terrorismi rahastamise tõkestamise 

suutlikkuse suurendamiseks.

Liikmesriike innustatakse uurima võimalusi, kuidas ühendus saaks rahastada asjaomaste 

kolmandate riikide projekte mittetulundussektori suutlikkuse suurendamiseks, mis aitaks kaitsta 

rahvusvahelisi heategevusorganisatsioone terrorismi rahastajate poolt väärkasutamise vastu.

EL peaks jätkama koostööd FATFiga kõikides FATFi 40 soovitusega seonduvates küsimustes ja 

eelkõige terrorismi rahastamist käsitleva 9 erisoovitusega seonduvates küsimustes, sealhulgas uute 

arengute alal. Komisjonil ja liikmesriikidel palutakse tagada FATFis ELi kooskõlastatud seisukoht 

kõikides terrorismi rahastamise küsimustes. Kuna mitte kõik liikmesriigid ei ole FATFi liikmed, on 

kooskõlastamine äärmiselt oluline. Tuleks kaaluda koordineerimismehhanismi rajamist, mis 

hõlmaks kõiki FATFi 40 soovituse ja 9 erisoovituse aspekte (õiguslikud, õiguskaitsealased, 

finantsaspektid), võttes arvesse juba olemasolevaid mehhanisme (nagu rahapesu ja terrorismi 

rahastamise tõkestamise komitee).

EL peaks jätkama konstruktiivset dialoogi oluliste partneritega, eelkõige Ameerika Ühendriikide ja 

Pärsia lahe koostöönõukoguga. Nõukogul palutakse esitada ettepanekud terrorismi rahastamist ja 

finantssanktsioone käsitleva ELi ja USA dialoogi vormi kohta ning soovitada aruteluks teemasid.
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Soovitus 9

Pidades silmas rahapesu vastast ja terrorismi rahastamise vastast võitlust, peaks nõukogu 

õigeaegselt parandama oma ettevalmistavat tööd ning täiustama tööstruktuure.

Soovitus 10

ELi terrorismivastase võitluse koordinaator peaks koostöös komisjoniga tagama ajakohastatud 

strateegia järgsete sammastevaheliste järelmeetmete võtmise, esitades iga kuue kuu järel 

COREPERile aruande. Koordinaator peaks esitama COREPERile esimese aruande 2008. aasta 

detsembris.

Kõnealuste aruannete ja soovituste sisu kajastab asjaomastes töörühmades aset leidnud arutelusid.

_______________


