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Karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 

Lisa 1 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/884 ja Eesti 

õigusaktide vastavustabel 

 

EL-i 

õigusakti 

norm 

EL-i 

õigusakti 

normi 

ülevõtmise 

kohustus 

EL-i õigusakti 

normi sisuliseks 

rakendamiseks 

kehtestatavad 

riigisisesed 

õigusaktid 

 

Kommentaarid 

Art 1 lg 1 Ei  Direktiiviga muudetakse nõukogu 26. 

veebruari 2009. a raamotsust 

2009/315/JSK1. 

Direktiivi art 1 lõige 1 täiendab 

direktiiviga muudetava raamotsuse 

(2009/315/JSK) reguleerimisala ja ees-

märki. 

Ülevõtmine riigisisesesse õigusesse ei 

ole vajalik. 

Art 1 lg 2 Ei - Sätestab direktiiviga muudetavas 

raamotsuses kasutatavad mõisted.  

Ülevõtmist ei vaja, sest nende terminite 

loomine riigisisesesse õigusesse ei ole 

direktiivi ülevõtmiseks vajalik. 

Art 1 lg 3 Ei -  Tegemist on korraldusliku sättega, 

mille ülevõtmine riigisisesesse 

õigusesse ei ole vajalik.  

Lahendatakse infosüsteemi täiendava 

arenduse tasemel.  

Art 1 lg 4 Jah KarRS § 29 lg-d 21–23 

KarRS § 30 lg 11 

Vt eelnõu seletuskirjas toodud selgi-

tust. 

 

Art 1 lg 5 Jah KarRS § 31 Vt eelnõu seletuskirjas toodud 

selgitust.  

 

                                                           

1 Nõukogu 26. veebruari 2009. a raamotsus 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite 

andmete vahetamise liikmesriikide vahelist korraldust ja andmete sisu (ELT L 93, 7.4.2009).  
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Täiendatakse KarRS § 31 selliselt, et 

nähakse ette selge keeld ECRIS-TCN-i 

kesksüsteemi kaudu saadud kolmanda 

riigi kodaniku andmete edastamiseks 

kolmandale riigile, rahvusvahelisele 

organisatsioonile või eraõiguslikule 

isikule, välja arvatud juhtudel, kui 

vastatakse teisest liikmesriigist tulnud 

päringule vastavalt seaduse §-le 30 või 

kui toimub andmete esitamine 

Eurojustile vastavalt seaduse §-le 321. 

Nimetatud sätte eesmärgiks on näha 

liikmesriigi jaoks ette selged reeglid, 

kuidas käituda olukorras, kus päring 

andmete saamiseks võib tulla mõne 

muu rahvusvahelise kahe- või 

mitmepoolse lepingu raames.  

 

Art 1 lg 6 Ei - Kehtiv KarRS § 30 lg 5 sätestab, et kui 

päringu aluseks on isiku soov saada 

registrist andmeid enda kohta, on 

keskasutus kohustatud sellele vastama 

20 tööpäeva jooksul. 

Art 1 lg 7 Ei - Täpsustab raamotsuse art 9 kohalda-

misala, viib kooskõlla direktiiviga 

muudetava raamotsuse sisesed viited.  

Ülevõtmine riigisisesesse õigusesse ei 

ole vajalik. 

Art 1 lg 8 Jah KarRS § 29 lg 22 

KarRS § 32 

Vt eelnõu seletuskirjas toodud 

selgitust.  

Art 1 lg 9 Ei - Tegemist on korraldusliku ja Euroopa 

Komisjoni kohustusi sätestava sättega, 

mille ülevõtmine riigisisesesse 

õigusesse ei ole vajalik.  

Art 1 lg 10 Ei - Reguleerib komiteemenetlust,  

Euroopa Komisjoni puudutav säte. 

Art 1 lg 11 Ei - Sätestab kohustuse Euroopa 

Komisjonile. 

Art 2  Ei - Nõukogu otsuse 2009/316/JSK 

asendamine.  

Ülevõtmine riigisisesesse õigusesse ei 

ole vajalik. 

Art 3 lg 1 Ei - Sätestab liikmesriikidele kohustusliku 

direktiivi ülevõtmise kuupäeva, 

milleks on 28. juuni 2022. a. 
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Art 3 lg 2 Ei - Sätestab liikmesriikidele kohustuse 

edastada Euroopa Komisjonile 

direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

riigisiseselt vastu võetavate põhiliste 

õigusnormide tekst. 

Art 3 lg 3 Ei - Sätestab liikmesriikidele kohustuse 

teha direktiiviga muudetud raamotsuse 

artikli 11 lõikes 5 nimetatud tehnilised 

muudatused 28. juuniks 2022. a.  

Art 4 Ei - Sätestab direktiivi jõustumise ja 

kohaldamise. 

Art 5 Ei - Sätestab direktiivi adressaadid. 

 

 


