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seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. detsembri 2007. a otsusega nr 222

§ 1. Karistusseadustikus(RT I 2001, 61, 364; 2007, 45, 320) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teo toimepanemise koha õigusest sõltumata kehtib Eesti karistusseadus väljaspool Eesti territooriumi
toimepandud teo kohta, mis on Eesti karistusseaduse järgi esimese astme kuritegu ja kahjustab:
1) Eesti elanikkonna elu ja tervist;
2) Eesti riigivõimu teostamist ja kaitsevõimet või
3) keskkonda.

(2) Majandusvööndis või avamerel toimepandud keskkonda kahjustava teo kohta kehtib Eesti karistusseadus
sõltumata süüteo liigist kooskõlas välisriigi laevade suhtes kehtestatud rahvusvahelise mereõiguse nõuete ja
õigustega.»;

2)seadustikku täiendatakse §-ga 3342järgmises sõnastuses:

« § 3342.Euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide käitlemine

(1) Nõukogu määruses (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta (ELT L 373,
21.12.2004, lk 1–6) kirjeldatud euro mündiga sarnanevate visuaalsete tunnusjoontega, ligilähedase suuruse
või sarnaste metalliliste omadustega medali või märgi valmistamise eest ärilisel eesmärgil või müümise,
importimise või levitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 000 krooni.

(3) Politseiprefektuur või kohus konfiskeerib käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks
objektiks olnud eseme vastavalt käesoleva seadustiku §-s 83 sätestatule.»;

3)paragrahvi 364 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aine, energia või jäätmete ebaseadusliku keskkonda viimise eest, samuti normatiive ületava müra
põhjustamise eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või
taimeliikide isenditele või nende osadele, –
karistatakse rahalise karistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on:
1) tekitatud suur kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende
osadele;
2) tekitatud raske tervisekahjustus või
3) põhjustatud inimese surm, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

4)paragrahvi 365 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aine, energia või jäätmete ebaseadusliku keskkonda viimise või normatiive ületava müra põhjustamise eest
ettevaatamatusest, kui sellega on:
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1) tekitatud suur kahju vee, pinnase või välisõhu kvaliteedile, looma- või taimeliikide isenditele või nende
osadele;
2) tekitatud raske tervisekahjustus või
3) põhjustatud inimese surm, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

5)seadustikku täiendatakse §-ga 3721järgmises sõnastuses:

« § 3721.Kolmanda riigi õigusaktide või nende alusel tehtud toimingute rakendamine väljaspool selle riigi
territooriumi ja kolmanda riigi õigusaktide või nende alusel tehtud toimingute mõjust majandus- või
finantshuvidele teatamata jätmine

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 2271/96, mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide
eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest (EÜT
L 309, 29.11.1996, lk 1–6), lisas nimetatud riigi õigusaktide või nende alusel tehtud toimingute, sealhulgas
Euroopa Liidu liikmesriikide väliste kohtute nõuete täitmise, rakendamise eest või määruse lisas nimetatud riigi
õigusaktide või nende alusel tehtud toimingute mõjust oma majandus- või finantshuvidele Euroopa Komisjonile
teatamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.»;

6)seadustiku normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate
aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas (ELT L 167, 22.06.2001, lk 10–19); Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiv 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist
merereostusega seotud rikkumiste eest (ELT L 255, 30.09.2005, lk 11-21).»

§ 2. Väärteomenetluse seadustiku(RT I 2002, 50, 313; 2007, 45, 320) § 52 lõikes 1 asendatakse sõnad
«3341ning § 372 lõigetes 1 ja 3» sõnadega «3341, 3342, 372 lõigetes 1 ja 3 ning §-s 3721».

Riigikogu esimees Ene ERGMA
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