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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus, mis käsitleb liikmesriikide 
karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja nende 
andmete sisu
(KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2005)0690)1;

– võttes arvesse ELi lepingu artiklit 31 ja artikli 34 lõike 2 punkti b;

– võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa 
Parlamendiga (C6-0052/2006);

– võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu 
artikli 250 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Artikli 1 punkt a

a) määrata kindlaks kord, mille alusel 
liikmesriik, kus on tehtud mõne muu 
liikmesriigi kodaniku suhtes süüdimõistev 

a) määrata kindlaks kord, mille alusel 
liikmesriik, kus on tehtud mõne muu 
liikmesriigi kodaniku suhtes süüdimõistev 

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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kohtuotsus (edaspidi „kohtuotsuse teinud 
liikmesriik“) edastab selle süüdimõistetud 
isiku kodakondsusjärgsele liikmesriigile 
(edaspidi „kodakondsusjärgne liikmesriik“)

kohtuotsus (edaspidi „kohtuotsuse teinud 
liikmesriik“) edastab andmed selle kohta 
süüdimõistetud isiku kodakondsusjärgsele 
liikmesriigile (edaspidi 
„kodakondsusjärgne liikmesriik“)

(Tõlkija märkus: Tõlkeviga KOM-teksti eestikeelses versioonis.)

Selgitus

Algses ingliskeelses versioonis on sätestatud, et liikmesriik „võib edastada” teabe. Siiski ei 
ole see valik, vaid kohustus.

Muudatusettepanek 2
Artikli 2 punkt a

a) süüdimõistev kohtuotsus – igasugune 
kriminaalkohtu või haldusorgani tehtud 
lõplik otsus, mida saab kaevata edasi 
kriminaalasjades pädevale kohtule ja mis 
tõendab isiku süüd kriminaalkuriteos või 
õigusrikkumises, mis vastavalt riigi 
õigusele on käsitletav õigusnormide 
rikkumisena;

a) süüdimõistev kohtuotsus – igasugune 
kriminaalkohtu tehtud lõplik otsus, mis 
tõendab isiku süüd õigusrikkumises, mis 
on karistatav vastavalt riigi õigusele; 

Selgitus

(Muudatusettepaneku esimene osa ei puuduta eestikeelset versiooni.)

„Süüdimõistva kohtuotsuse” määratlus peab olema üldine ning sisaldama süüdimõistvaid 
kohtuotsuseid kergemate süütegude, väiksemate süütegude ja õigusrikkumiste jaoks kooskõlas 
liikmesriigi õigusega. Mõnedes liikmesriikides on korduvad väiksemad süüteod või 
õigusrikkumised võrdsed suurema süüteoga.

Muudatusettepanek 3
Artikli 3 lõige 1

1. Vastavalt käesolevale raamotsusele 
määrab iga liikmesriik ühe keskasutuse. 
Siiski võivad liikmesriigid andmete 
edastamiseks artikli 4 alusel või artiklites 6 
ja 7 osutatud päringutele vastamiseks 
määrata kas ühe või mitu keskasutust.

1. Vastavalt käesolevale raamotsusele 
määrab iga liikmesriik ühe keskasutuse. 
Siiski võivad liikmesriigid andmete 
edastamiseks artikli 4 alusel või 
päringutele vastamiseks artikli 7 alusel
määrata kas ühe või mitu keskasutust.
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Selgitus

Ettepaneku artiklis 7 täpsustatakse, kuidas tuleks päringutele vastata.

Muudatusettepanek 4
Artikli 4 lõige 1

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, 
et iga tema territooriumil langetatud 
süüdimõistva kohtuotsuse kandmisel 
kaaristuregistrisse tehakse ka märge 
süüdimõistetud isiku kodakondsuse kohta, 
kui tegemist on Euroopa Liidu kodanikuga.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
tagamaks, et pärast iga tema territooriumil 
langetatud süüdimõistva kohtuotsuse 
kandmist liikmesriigi karistusregistrisse
tehakse ka märge süüdimõistetud isiku 
kodakondsuse või kodakondsuste kohta, 
kui tegemist on teise liikmesriigi
kodanikuga.

Selgitus

Muutmata artikkel viitab eelkõige kohustusele edastada kohtuotsuste üksikasjad, kuid ei 
nimeta esmatähtsat kohustust kanda need liikmesriigi karistusregistrisse, kus kohtuotsus tehti. 
Arvesse tuleks võtta ka asjaolu, et süüdimõistetud isikul võib olla rohkem kui üks 
kodakondsus.

Muudatusettepanek 5
Artikli 4 lõike 2 teine lõik

Kui huvitatud isikul on mitme liikmesriigi 
kodakondsus, edastatakse andmed 
kõikidele kõnealustele liikmesriikidele, 
kaasa arvatud juhul, kui süüdimõistetul 
isikul on ka selle liikmesriigi kodakondsus, 
kus tema suhtes süüdimõistev kohtuotsus 
tehti.

Kui huvitatud isikul on teadaolevalt mitme 
liikmesriigi kodakondsus, edastatakse 
andmed kõikidele kõnealustele 
liikmesriikidele, kaasa arvatud juhul, kui 
süüdimõistetul isikul on ka selle 
liikmesriigi kodakondsus, kus tema suhtes 
süüdimõistev kohtuotsus tehti.

Selgitus

Mõnedel juhtudel ei pruugi olla teada, et süüdimõistetud isikul on kahekordne kodakondsus.

Muudatusettepanek 6
Artikli 4 lõige 3

3. Süüdimõistva kohtuotsuse kohta 
edastatavates andmetes on ka märge selle 
kohta, kui kaua kannet süüdimõistva 
kohtuotsuse kohta selle otsuse teinud 

välja jäetud
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liikmesriigi karistusregistris talletatakse 
vastavalt õigusaktidele, mis kehtivad selles 
liikmesriigis süüdimõistvate kohtuotsuste 
edastamise ajal kodakondsusjärgsele 
liikmesriigile.

Selgitus

Kõnealust kohustust oleks võimatu täita liikmesriikidel, kelle õigusaktid nõuavad lisaks 
kantud vanglakaristusele teatavaid kriteeriume, et käsitleda süüdimõistva kohtuotsusega 
määratud karistust kantuks (nt olles tasunud kohtuotsuse ühe osa moodustanud rahatrahvi).

Muudatusettepanek 7
Artikli 4 lõige 4

4. Kui süüdimõistva kohtuotsuse teinud 
liikmesriik võtab hiljem oma õigusaktide 
alusel meetmeid, mille tulemusena
karistusregistri andmeid muudetakse või 
kustutatakse, kaasa arvatud muudatused 
seoses karistusandmete talletamise 
tähtaegadega, teatab kohtuotsuse teinud 
liikmesriigi keskasutus nendest 
viivitamatult kodakondsusjärgse 
liikmesriigi keskasutusele.

4. Kui karistusregistri andmeid muudetakse 
või kustutatakse, teatab kohtuotsuse teinud 
liikmesriigi keskasutus nendest 
viivitamatult kodakondsusjärgse 
liikmesriigi keskasutusele.

Selgitus

Süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi karistusregistri mis tahes ajakohastamisest või 
muutmisest tuleb viivitamata teatada kodakondsusjärgsele liikmesriigile, et tagada tema 
karistusregistris olevate andmete ajakohasus.

Muudatusettepanek 8
Artikli 5 lõige 1

1. Kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutus talletab artikli 4 alusel saadud 
andmed tervikuna, et tal oleks võimalik 
artikli 7 kohaselt neid omakorda edastada.

1. Kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutus talletab artikli 4 lõigete 2 ja 4 
ning artikli 11 alusel saadud andmed, et tal 
oleks võimalik artikli 7 kohaselt neid 
omakorda edastada.

Selgitus

„Tervikuna” võib põhjustada rohkem kui ühe tõlgenduse. Seetõttu tundub sobivam viidata 
teabe sisu osas artiklile 11. Muudatusettepanekuga püütakse samuti vältida mis tahes valesid 
andmeid, mida võib esineda, kui kohtuotsuse teinud liikmesriigi andmed edastatakse 
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kodakondsusjärgsele liikmesriigile.

Muudatusettepanek 9
Artikli 5 lõige 3

3. Kodakondsusjärgne liikmesriik tohib 
kasutada vaid lõike 2 kohaselt uuendatud 
andmeid. Lõikes 2 ette nähtud kohustus ei 
tohi mingil juhul tuua kaasa seda, et 
isikut koheldaks riigisisese menetluse 
raames ebasoodsamalt, kui seda oleks 
tehtud juhul, kui süüdimõistva 
kohtuotsuse oleks teinud tema 
kodakondsusjärgse liikmesriik.

3. Kodakondsusjärgne liikmesriik tohib 
kasutada vaid lõike 2 kohaselt uuendatud 
andmeid.

Selgitus

Välja jäetud lauses pakutud eeskiri ei ole seotud ettepaneku sisuga.

Muudatusettepanek 10
Artikli 6 lõige 1

1. Kui liikmesriigi karistusregistrist 
taotletakse andmeid, võib keskasutus 
vastavalt riigi õigusaktidele esitada päringu 
karistusandmete ja nendega seotud 
andmete kohta mõne muu liikmesriigi 
keskasutusele.

1. Kui liikmesriigi karistusregistrist 
taotletakse andmeid kriminaalmenetluste 
kontekstis kellegi vastu või mis tahes 
muul põhjusel väljaspool 
kriminaalmenetluste raamistikku, võib 
keskasutus vastavalt riigi õigusaktidele 
esitada päringu karistusandmete ja nendega 
seotud andmete kohta mõne muu 
liikmesriigi keskasutusele.

Selgitus

Tuleb lisada ettepaneku artiklis 7 osutatud olukorrad.

Muudatusettepanek 11
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Kui esitatakse päring 
kodakondsusjärgse liikmesriigi 
karistusregistri kohta mis tahes põhjusel 
väljaspool kriminaalmenetluste 
raamistikku, peab päringu esitanud 
liikmesriik täpsustama oma päringu 
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põhjuse.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas ettepaneku artikli 9 lõikega 2 ning vastab 
vajadusele määrata kindlaks erijuhud, mille puhul kõnealust teavet võib edastada olukorrast 
tulenevalt vastavalt süüdimõistva kohtuotsuse teinud liikmesriigi või kodakondsusjärgse 
liikmesriigi õigusaktidele selle kasutamiseks väljaspool kriminaalmenetluse raamistikku.

Muudatusettepanek 12
Artikli 6 lõige 2

2. Kui isik soovib karistusregistrist 
andmeid enda kohta ja juhul, kui ta oli või 
on saaja- või saatjaliikmesriigi kodanik või 
alaline elanik, võib selle liikmesriigi 
keskasutus, kus päring on tehtud, esitada
vastavalt riigi õigusaktidele mõne muu 
liikmesriigi keskasutusele päringu 
karistusandmete ja nendega seotud 
andmete kohta.

2. Kui isik soovib karistusregistrist 
andmeid enda kohta ja juhul, kui ta oli või 
on saaja- või saatjaliikmesriigi kodanik või 
alaline elanik, esitab selle liikmesriigi 
keskasutus, kus päring on tehtud, vastavalt 
riigi õigusaktidele mõne muu liikmesriigi 
keskasutusele päringu karistusandmete ja 
nendega seotud andmete kohta.

Selgitus

Juhul kui asjaomane isik on või oli liikmesriigi alaline elanik või kodanik ning need staatused 
on kinnitatud, ei saa päring kõnealusest liikmesriigist sõltuda selle liikmesriigi valikust, kus 
päring on tehtud.

Muudatusettepanek 13
Artikli 7 lõike 1 punkt a

a) riigis tehtud süüdimõistvad 
kohtuotsused;

a) karistusregistris esitatud riigis tehtud 
süüdimõistvad kohtuotsused;

Selgitus

Eesmärk on teha selgeks, et üksnes karistusregistris esitatud õigusrikkumised, st 
õigusrikkumised, mida ei peeta kantuks pärast kohtuotsusega määratud karistuse kandmist, 
on õigusliku toimega. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb käsitleda koos järgneva 
muudatusettepanekuga, et mitte luua liiga keerulist korda, mis võib takistada andmete 
vahetamist.

Muudatusettepanek 14
Artikli 7 lõike 1 punkt b
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b) teistes liikmesriikides tehtud 
süüdimõistvad kohtuotsused, mis on 
kodakondsusjärgsele liikmesriigile 
edastatud pärast käesoleva raamotsuse 
rakendamist artikli 4 alusel ning 
talletatud artikli 5 lõigetes 1 ja 2 ette 
nähtud kujul;

välja jäetud

Selgitus

Niisuguse eeskirja kohaldamine muudaks asjaolud liiga keeruliseks, kuna oleks vaja 
mõõdupuud, et eristada enne käesoleva ettepaneku jõustumist registreeritud süüdimõistvad 
kohtuotsused järgnevatest süüdimõistvatest kohtuotsustest, mis on ajakohastatud kooskõlas 
eeskirja sätetega.

Muudatusettepanek 15
Artikli 7 lõike 1 punkt c

c) teistes liikmesriikides tehtud 
süüdimõistvad kohtuotsused, mis on 
kodakondsusjärgsele liikmesriigile 
edastatud enne käesoleva raamotsuse 
rakendamist;

välja jäetud

Selgitus

Niisuguse eeskirja kohaldamine muudaks asjaolud liiga keeruliseks, kuna oleks vaja 
mõõdupuud, et eristada enne käesoleva ettepaneku jõustumist registreeritud süüdimõistvad 
kohtuotsused järgnevatest süüdimõistvatest kohtuotsustest, mis on ajakohastatud kooskõlas 
eeskirja sätetega.

Muudatusettepanek 16
Artikli 7 lõike 1 punkt d

d) kodakondsusjärgsele liikmesriigile 
edastatud kolmandates riikides tehtud 
süüdimõistvad kohtuotsused.

d) kodakondsusjärgsele liikmesriigile 
edastatud ja selle karistusregistris esitatud 
kolmandates riikides tehtud süüdimõistvad 
kohtuotsused.

Selgitus

Eesmärk on tagada, et vaid karistusregistris esitatud süüdimõistvad kohtuotsused, st 
süüdimõistvad kohtuotsused, mida ei peeta kantuks pärast kohtuotsusega määratud karistuse 
kandmist, on õigusliku toimega.
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Muudatusettepanek 17
Artikli 7 lõike 2 esimene lõik

2. Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele artikli 6 kohaselt esitatud 
karistusregistri andmete päringu on tehtud 
muu kui kriminaalmenetluse raames, 
vastab ta sellele riigis tehtud ja 
kolmandatest riikidest edastatud 
kohtuotsuste puhul vastavalt oma riigi
õigusele.

2. Kui kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele artikli 6 kohaselt esitatud 
karistusregistri andmete päring on tehtud 
muu kui kriminaalmenetluse raames, 
vastab ta sellele riigis tehtud ja 
kolmandatest riikidest edastatud 
kohtuotsuste puhul, mis on kantud 
karistusregistrisse, vastavalt oma riigi 
õigusele.

Selgitus

Eesmärk on tagada, et vaid karistusregistris esitatud süüdimõistvad kohtuotsused, st 
süüdimõistvad kohtuotsused, mida ei peeta kantuks pärast kohtuotsusega määratud karistuse 
kandmist, on õigusliku toimega, ning määrata kindlaks, millist teavet võib edastada.

Muudatusettepanek 18
Artikli 7 lõike 2 teine lõik

Kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutus kontrollib kohtuotsuse teinud 
liikmesriigi keskasutusest viivitamatult 
üle, kas kohtuotsusega seotud teavet, mille 
viimane kodakondsusjärgsele 
keskasutusele on edastanud, võib päringu 
teinud liikmesriigi keskasutusele edasi 
saata ja kui, siis millises ulatuses.

Kui kohtuotsuse teinud liikmesriik 
edastab teabe, edastab kodakondsusjärgse 
liikmesriigi keskasutus saadud teabe. 
Teabe edastamisel artikli 4 kohaselt võib 
kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus 
teavitada kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutust, et viimasele edastatud teavet 
eelnevalt selles liikmesriigis tehtud 
kohtuotsuste kohta võib edastada mõne 
muu päringu esitanud liikmesriigi 
keskasutusele üksnes kohtuotsuse teinud 
liikmesriigi nõusolekul.

Selgitus

Teabe edastamine päringu esitanud liikmesriigile, kes on muu kui kohtuotsuse teinud 
liikmesriik või kodakondsusjärgne liikmesriik, on lubatud kui üldine eeskiri, välja arvatud 
juhul, kui on olemas vastupidised juhised konkreetsetel põhjustel. Kõnealuse lõigu algtekstis 
esitatud konsulteerimise süsteem aeglustaks andmete vahetamist. 

Muudatusettepanek 19
Artikli 7 lõike 2 kolmas lõik

Kohtuotsuse teinud liikmesriigi keskasutus Kui nõutakse kohtuotsuse teinud 
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vastab kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele aja jooksul, mis võimaldab 
viimasel järgida artiklis 8 kehtestatud 
vastamistähtaegu.

liikmesriigi nõusolekut, vastab selle 
keskasutus kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele aja jooksul, mis võimaldab 
viimasel järgida artiklis 8 kehtestatud 
vastamistähtaegu.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga 18.

Muudatusettepanek 20
Artikli 7 lõige 3

3. Kui kolmas riik esitab 
kodakondsusjärgsele liikmesriigile 
päringu kriminaalasjades vastastikust 
abistamist käsitleva 1959. aasta Euroopa 
konventsiooni artikli 13 alusel, vastab 
kodakondsusjärgne liikmesriik sellele 
riigis tehtud ja kolmandatest riikidest 
edastatud kohtuotsuste puhul vastavalt 
oma õigusele.

välja jäetud

Enne, kui kodakondsusjärgne liikmesriik 
edastab kriminaalasjades vastastikuse 
abistamise 1959. aasta Euroopa 
konventsiooni artikli 13 alusel 
kolmandale riigile teistes liikmesriikides 
tehtud ja talle edastatud süüdimõistvad 
kohtuotsused, kontrollib ta kohtuotsuse 
teinud liikmesriigi keskasutusest üle, kas 
otsusega seotud teavet võib päringu teinud 
kolmandale riigile edasi saata ja kui, siis 
millises ulatuses.

Kohtuotsuse teinud liikmesriigi 
keskasutus vastab kodakondsusjärgse 
liikmesriigi keskasutusele mõistliku aja 
jooksul.

Kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutus edastab päringu teinud 
kolmandale riigile teabe riigisiseselt, 
kolmandates riikides või muus 
liikmesriigis tehtud süüdimõistvate 
kohtuotsuste kohta korraga.



PE 386.552v01-00 14/21 PR\659126ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Käesoleva artikli väljajätmisega kaasneb samasugune tulemus nagu ettepaneku teksti puhul, 
s.o 1959. aasta konventsiooni kohaldamise jätkamine, mis puudutab teabe esitamist 
kolmandatele riikidele süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on tehtud muus liikmesriigis 
kui kodakondsusjärgne liikmesriik.

Muudatusettepanek 21
Artikli 7 lõige 4

4. Kui mõne liikmesriigi keskasutus esitab 
karistusregistri andmete päringu muu kui 
kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele, edastab viimane talle teabe 
riigisiseselt tehtud süüdimõistvate 
kohtuotsuste kohta. Kui päring on esitatud 
muu kui kriminaalmenetluse raames, 
vastab kodakondsusjärgne liikmesriik
vastavalt oma riigi õigusele.

4. Kui mõne liikmesriigi keskasutus esitab 
karistusregistri andmete päringu muu kui 
kodakondsusjärgse liikmesriigi 
keskasutusele, edastab liikmesriik, kellele 
päring esitati, talle teabe tema 
karistusregistris esitatud süüdimõistvate 
kohtuotsuste kohta. Kui päring on esitatud 
muu kui kriminaalmenetluse raames, 
vastab päringu saanud liikmesriigi 
keskasutus vastavalt oma riigi õigusele.

Selgitus

Eesmärk on tagada, et üksnes karistusregistris esitatud süüdimõistvad kohtuotsused, st 
süüdimõistvad kohtuotsused, mida ei peeta kantuks pärast kohtuotsusega määratud karistuse 
kandmist, on õigusliku toimega, ning määrata kindlaks, millist teavet võib edastada.

Muudatusettepanek 22
Artikli 9 lõige 3

3. Lõigetest 1 ja 2 olenemata, võib päringu 
teinud liikmesriik talle artikli 7 lõigetele 1, 
2 ja 4 alusel edastatud isikuandmeid 
kasutada avalikku julgeolekut ähvardava 
otsese ja tõsise ohu ärahoidmiseks.

3. Lõigetest 1 ja 2 olenemata, võib päringu 
teinud liikmesriik talle artikli 7 lõigetele 1, 
2 ja 4 alusel edastatud isikuandmeid 
kasutada avalikku julgeolekut ähvardava 
otsese ja tõsise ohu ärahoidmiseks. Sellisel 
juhul teavitatakse riiklikku 
andmekaitseasutust isikuandmete mis 
tahes kasutamisest.

Selgitus

Tuleb tagada, et riiklikud andmekaitseasutused saaksid kinnitada, et andmete mis tahes 
kasutamine nimetatud juhtudel on erandlik.

Muudatusettepanek 23
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Artikli 9 lõige 4

4. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid selleks, et artikli 7 lõike 3 alusel 
kolmandale riigile edastatud 
isikuandmetele kehtestataks samasugused 
kasutuspiirangud kui need, mida 
kohaldatakse liikmesriikidele vastavalt 
käesoleva artikli lõigetele 1, 2 ja 3.

välja jäetud

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga 19, millega jäetakse välja ettepaneku artikli 7 lõige 3.

Muudatusettepanek 24
Artikli 11 lõike 2 punkt a

a) andmed süüdimõistetu kohta 
(perekonnanimi, eesnimed, sünniaeg, 
sünnikoht, vajaduse korral varjunimi või 
teine nimi, sugu, kodakondsus, juriidilistel 
isikutel õiguslik seisund, peakontori
asukoht);

a) andmed süüdimõistetu kohta 
(perekonnanimi, eesnimed, endine nimi, 
sünniaeg, sünnikoht ja -riik, vajaduse 
korral varjunimi või teine nimi, sugu, 
kodakondsus, juriidilistel isikutel õiguslik 
seisund, registrijärgne asukoht);

Selgitus

Endised nimed tuleb lisada mitmete nime või identiteedi muutmisega seotud juhtumite tõttu.

Muudatusettepanek 25
Artikli 11 lõike 2 punkt b

b) andmed süüdimõistva kohtuotsuse 
vormi kohta (kuupäev ja koht, otsuse 
teinud asutuse nimi ja seisund);

b) andmed süüdimõistva kohtuotsuse 
vormi kohta (kuupäev ja koht, viitenumber 
selle olemasolul ning otsuse teinud asutuse 
nimi ja liik);

Selgitus

Õigusliku otsuse numbri lisamine selle olemasolul lihtsustab tuvastamist.

Muudatusettepanek 26
Artikli 11 lõike 2 punkt c

c) andmed asjaolude kohta, mille alusel c) andmed asjaolude kohta, mille alusel 
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süüdimõistev otsus langetati (kuupäev, 
koht, liik, õiguslik kvalifikatsioon, 
kohaldatav kriminaalõigus);

süüdimõistev otsus langetati (kuupäev, liik, 
õiguslik kvalifikatsioon, kohaldatav 
kriminaalõigus);

Selgitus

Kuritöö toimepanemise kohal ei ole tähtsust seoses kohtuotsuse mõjudega muudele 
kriminaalmenetlustele. Mõned liikmesriigid ei esita toimepanemise kohta karistusregistrisse 
kantavates andmetes.

Muudatusettepanek 27
Artikli 14 lõige 5

5. Käesolev raamotsus ei mõjuta 
liikmesriikide vahel sõlmitud 
kahepoolsetes või mitmepoolsetes 
kokkulepetes sisalduvate soodsamate sätete 
kohaldamist.

5. Käesolev raamotsus ei mõjuta 
liikmesriikide vahel sõlmitud 
kahepoolsetes või mitmepoolsetes 
kokkulepetes või konventsioonides 
sisalduvate soodsamate sätete kohaldamist.

Selgitus

Kooskõlas muudatusettepanekuga 17.
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SELETUSKIRI

Taust 

Andmed, mis käsitlevad erinevat liiki süüdimõistvaid kohtuotsuseid, vahistamisi, läbiotsimis-
ja vahistamismäärusi, karistusregistreid või muud olulist tõendit kriminaalse tausta kohta, 
kantakse karistusregistrisse ja säilitatakse seal kooskõlas iga liikmesriigi riiklike 
õigusaktidega. Karistusregistri peamine eesmärk on säilitada kogu isikute kriminaalse tausta 
ajalugu, mida võib kasutada mitmetel eesmärkidel, sealhulgas kahtlusaluste kindlakstegemine, 
pooleliolevad kriminaalasjad, kriminaalmenetluses kohtuotsuse rakendamise ranguse 
määratlemine ning isiku aususe ja sobivuse selgitamine ning hindamine. Selliste registrite 
olemasolu peegeldab vajadust panna kirja ja säilitada andmed riigi kodanike või alaliste 
elanike süüdimõistetud kohtuotsuste kohta. Põhimõtet, et iga liikmesriik tsentraliseerib 
andmed oma kodanike süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, ei ole muudetud (kodakondsuse 
põhimõte). 

Siiski on ELi sagedaste piiriületuste mõju tõttu inimeste jaoks üha tavalisem saada 
süüdimõistvaid kohtuotsuseid väljaspool kodakondsusjärgset riiki. Seega on 
võtmeküsimuseks, mida teha andmetega süüdimõistvate kohtuotsuste kohta nende isikute 
puhul, kes ei ole selle liikmesriigi kodanikud või alalised elanikud, kus nad siiski süüdi 
mõisteti: kuidas kõnealused süüdimõistvad kohtuotsused registreerida ning kellele need 
edastada ja kuidas. Antud olukorras puuduvad ELi ühised kriteeriumid mittekodanike 
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta (kuna tegemist on puhtalt riikliku pädevusega). Esiteks ei 
esita mõned liikmesriigid karistusregistris oma kodanike välismaal tehtud süüdimõistvaid 
kohtuotsuseid, teiseks rakendavad need riigid, kes seda teevad, niisuguste andmete 
sisestamiseks erinevaid kriteeriume. Seega on karistusregistrit hõlmavad registreeritud 
andmed liikmesriikides erinevad. Lisaks erinevatele registreeritud andmetele ei ole 
olemasolev andmete liikmesriikidevahelise vahetamise süsteem rahuldav ning ei vii tõhusa ja 
korrektse piiriülese kasutuseni. 

Võttes arvesse vajadust austada täielikult liikmesriikide õigussüsteemide mitmekesisust, 
õigusasutuste sõltumatust ning kõiki olemasolevaid Euroopa mehhanisme, on praegu oluline 
konsolideerida kiiresti Euroopa õigusala, et tagada kõigile ELi kodanikele põhiõigused ja 
-vabadused, tugevdades vastastikust usaldust ja õigusriiki kogu Euroopa Liidus. Selles 
kontekstis on oluline suurendada õigusalast koostööd, mille puhul on üheks tähtsamaks 
küsimuseks andmete vahetamine. 

Käesoleva ettepaneku eesmärk on parandada andmete vahetamist ning tagada 
liikmesriikidevaheline korrektne, täielik ja ammendav vastamine karistusregistrit käsitlevatele 
päringutele. 

Eelnevat silmas pidades on vaja edasiminekut, et luua Euroopa andmete vahetamise 
mehhanismid standardses, elektroonilises ja kergesti tõlgitavas vormis, kasutades 
automatiseeritud korda ning põhinedes Euroopa standardvormil. 

Kehtiv õiguslik raamistik

Praegu ringlevad andmed süüdimõistvate kohtuotsuste kohta liikmesriikide vahel 1959. aasta 
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vastastikuse õigusabi andmist kriminaalasjades käsitleva Euroopa konventsiooni (Euroopa 
Nõukogu konventsioon, edaspidi „1959. aasta konventsioon”) mehhanismide alusel ning 
eelkõige selle artiklite 13 ja 22 alusel ning 17. mai 1978. aasta lisaprotokolli alusel. 

Need sätted reguleerivad: 

– tingimusi karistusregistrite andmete edastamise suhtes konventsiooniga ühinenud poolte 
vahel (artikkel 13) ning 

– kohustust edastada vastastikku ja süstemaatiliselt ning kord aastas üksikasjad 
süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis puudutavad muude lepinguosaliste liikmesriikide
kodanikke (artikkel 22). 

Siiski ei ole 1959. aasta konventsioonil põhinev mehhanism rahuldav. Lepinguosalise 
liikmesriigi kodanike süüdimõistvaid kohtuotsuseid käsitlevate andmete automaatne 
edastamine (artikkel 22) on mõnikord puudulik ja võib isegi täiesti puududa. 

Andmete saamiseks artikli 13 alusel esitatud vastastikuse abi taotluse korral on vaja järgida 
menetlust, mis on nii keeruline, et enamikul juhtudel õigusasutused lihtsalt ei küsi andmeid. 
See tähendab, et teiste liikmesriikide kodanike puhul tehakse tihti kohtuotsus, võttes arvesse 
nende karistusregistrit riigis, kus uuringud toimuvad, mitte nende süüdimõistvaid 
kohtuotsuseid muudes liikmesriikides ning eelkõige selles liikmesriigis, kelle kodanikud või 
alalised elanikud nad on. 

Ettepaneku sisu

13. oktoobril 2004 võttis komisjon vastu ettepaneku raamotsuse kohta, mis käsitleb 
karistusregistrite andmete vahetamist, seoses 1959. aasta konventsiooni mehhanismide 
lühiajalise täiendamisega. Siiski ei muuda kõnealune ettepanek oluliselt neid mehhanisme 
ning edendab vaid osaliselt nende puuduste parandamist. Käesoleva ettepaneku eesmärk on 
nende mehhanismide suurem reform, selleks et tagada, et kodakondsusjärgne liikmesriik 
võiks anda saadud päringutele kiire, korrektse, täieliku ja ammendava vastuse. 

Arvesse tuleks võtta ka nõukogu raamotsust, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide vahel 
süüdimõistvate kohtuotsuste arvesse võtmist uue kriminaalmenetluse korral. 4.–5. detsembril 
2006 toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu kohtumisel sõlmiti üldine kokkulepe 
kõnealuse otsuse kohaldamise kohta; siiski saab see olla tõhus vaid juhul, kui on olemas 
mehhanismid, mis lihtsustavad karistusregistrite andmete vahetamist. 

Süüdimõistvate kohtuotsuste alaste andmete automaatne edastamine

Ettepanek kohustab liikmesriike vahetama regulaarselt andmeid kas viivitamata või esimesel 
võimalusel (mitte ainult kord aastas) süüdimõistvate kohtuotsuste ja muude edasiste 
muudatuste kohta, millega kaasneb karistusregistrites sisalduvate andmete muutmine või 
kustutamine. Lisaks on kodakondsusjärgne liikmesriik kohustatud edastatud andmeid 
säilitama ja ajakohastama (kõik registrid peavad sisaldama samu andmeid antud isiku ja 
süüdimõistva kohtuotsuse kohta). Kõnealuseid eeskirju ei tohi siiski kasutada nii, et isikut 
koheldaks ebasoodsamalt, kui seda oleks tehtud juhul, kui süüdimõistva kohtuotsuse oleks 
teinud tema kodakondsusjärgne liikmesriik. 
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Näiteks, kui riiklikud karistusregistri säilitamise eeskirjad näevad ette riikliku süüdimõistva 
kohtuotsuse tühistamise, ei saa kodakondsusjärgne liikmesriik seda teavet enam kasutada 
riiklikes menetlustes; ta võib siiski seda edastada muule liikmesriigile, kes seda taotleb. 

Andmete vahetamise tõhusa ja korrektse toimimise tagamiseks peaks süüdimõistvate 
kohtuotsuste alased andmed sisaldama süüdimõistetud isiku kodakondsust ja ajavahemikku, 
mille vältel peaks karistus säilima kohtuotsuse teinud liikmesriigi karistusregistris. 

Andmete vahetamine päringu korral

Andmeid karistusregistri kohta võib taotleda liikmesriigi keskasutus, eraisik seoses oma 
kriminaalse taustaga (liikmesriigi keskasutuse kaudu) või kolmas riik (1959. aasta 
konventsiooni artikli 13 alusel). Andmete vahetamise lihtsustamiseks peavad kõik 
keskasutuse päringud järgima Euroopa standardvormi (kolmandad riigid on sellest 
kohustusest vabastatud). 

Lisaks andmete vahetamise protsessi kiirendamisele sätestatakse ettepanekus päringutele 
vastamise tähtajad. Liikmesriigi päringutele tuleb vastata kümne päeva jooksul ning eraisikute 
taotlustele nende oma kriminaalse tausta kohta kahekümne tööpäeva jooksul. Kolmandate 
riikide päringuid reguleeritakse 1959. aasta konventsiooniga, milles ei sätestata konkreetset 
tähtaega. 

Ettepanekus eristatakse kolme liiki süüdimõistvate kohtuotsuste alaste andmete päringutele 
vastamise menetlusi. 

1. Kui päringu esitab liikmesriik kodakondsusjärgsele liikmesriigile: 

– kui päring esitatakse kriminaalmenetluste raames, peab kodakondsusjärgne liikmesriik 
edastama andmed kõigi oma karistusregistrites leiduvate süüdimõistvate kohtuotsuste kohta: 
siseriiklikud süüdimõistvad kohtuotsused, muus liikmesriigis tehtud kohtuotsused ning 
kolmandates riikides tehtud kohtuotsused; 

– kui päring esitatakse muuks kui kriminaalmenetlusteks, peab kodakondsusjärgne liikmesriik 
vastama vastavalt siseriiklikele õigusaktidele riiklike ja kolmandate riikide süüdimõistvate 
kohtuotsuste kohta. Siiski peab ta muudes liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste 
puhul kontrollima koos asjaomase liikmesriigiga, kas ja mil määral ta võib saadud andmeid
edastada. 

2. Kui päringu esitab kolmas riik kodakondsusjärgsele liikmesriigile (1959. aasta 
konventsiooni artikli 13 alusel), tuleb riiklike süüdimõistvate kohtuotsuste alased andmed 
edastada kooskõlas selle liikmesriigi siseriiklike õigusaktidega, kellele päring esitatakse, nagu 
ka kolmandate riikide süüdimõistvate kohtuotsuste puhul. Siiski, kui taotletavad andmed 
sisaldavad süüdimõistvaid kohtuotsuseid, mis on tehtud muus liikmesriigis, peab 
kodakondsusjärgne liikmesriik, kellele päring on esitatud, kontrollima, kas ja mil määral ta 
võib andmeid edastada. 

3. Kui muu liikmesriik kui kodakondsusjärgne liikmesriik saab päringu mis tahes muult 
liikmesriigilt, peab ta edastama teabe riiklike süüdimõistvate kohtuotsuste kohta. Kui taotlus 
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ei ole seotud kriminaalmenetlustega, peab sellele vastama kooskõlas siseriiklike 
õigusaktidega. 

Raportööri märkused ja soovitused 

Raportöör on veendunud, et komisjoni ettepanek on tervitatav, ning on seisukohal, et pakutud 
mehhanismi rakendamine annab positiivse panuse resolutsioonide vastuvõtmisse õiguslikul 
tasandil. 

Raportöör esitab mitmed muudatusettepanekud, mille eesmärk on teha ettepanek 
kõikehõlmavamaks ning muuta selle sõnastus selgemaks. Mõne muudatusettepaneku eesmärk 
on viia ettepanek kooskõlla raamotsusega, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikide vahel 
süüdimõistvate kohtuotsuste arvesse võtmist uue kriminaalmenetluse korral. 

Ettepanek tuleb sõnastada selgelt ja täpselt, vältides tingimuslikke sõnastusi, mis võivad jätta 
mulje, et andmete edastamine võib sõltuda vaid liikmesriigi heast tahtest. Samuti peab 
ettepaneku õigusalane terminoloogia kõigis keeleversioonides vastama täielikult asjaomases 
liikmesriigis kasutatavale terminoloogiale. 

Õigusalase koostöö praktika tõhususe tugevdamiseks kriminaalõiguses on oluline säilitada 
komisjoni poolt pakutud mehhanism, mille alusel: 

1) kodakondsusjärgne liikmesriik vastutab oma kodanike süüdimõistvate kohtuotsuste alaste 
andmete säilitamise eest; 

2) karistusregistri andmete mis tahes muudatuse või kustutamise korral kohtuotsuse teinud 
liikmesriigis tuleb samasugune muudatus või kustutamine teha ka kodakondsusjärgses 
liikmesriigis. 

Karistusregistri andmete muutmise ja kustutamise eeskirjad on väga olulised. On olemas kaks 
võimalust: kõnealused muudatused või kustutamised võib teha kas vastavalt süüdimõistetud 
isiku kodakondsusjärgse liikmesriigi või kohtuotsuse teinud liikmesriigi siseriiklikele 
õigusaktidele. 

Esimese valiku puhul on riigi kohtu otsusest tulenevad karistusregistri andmed muudele 
liikmesriikidele kas kättesaadavad või mitte sõltuvalt süüdimõistetud isiku kodakondsusest. 
Kodakondsusjärgse liikmesriigi karistusregistri andmete alase päringu esitanud liikmesriik ei 
pea tingimata saama kogu olemasolevat teavet asjaomase isiku kohta: ta saab vaid andmed, 
mida kodakondsusjärgse liikmesriigi hinnangul tuleb säilitada tema siseriiklike õigusaktide 
alusel. 

Tundub olevat korrektsem kohaldada kohtuotsuse teinud liikmesriigi õigusakte. Sel juhul, 
isegi kui ei tagata, et samu eeskirju kohaldatakse karistusregistri säilitamise perioodi kohta, 
välditakse eeskirjaga kodakondsusest tulenevat moonutamist ning tagatakse karistusregistrites 
sisalduvate andmete terviklikkus. 

Lõpuks ei tohi otsuses esitada nõudeid, mida oleks liikmesriikidel keeruline täita, kuna see 
aeglustaks andmete vahetamist. Mõned esitatud sätted tähendaksid alaindeksite või 
alaregistrite loomist, mis lükkaks edasi loodava mehhanismi rakendamise. 
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