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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 

nende eest vastutusele võtmiseks on seega 

oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 

Euroopa Liidu liikmesriikidesse või 

Euroopa Liidu liikmesriikidest 

rahvusvahelisi lende korraldavate 

lennuettevõtjate kohustuste kohta. 

(10) Terroriaktide ja raskete kuritegude 

ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 

nende eest vastutusele võtmiseks on seega 

oluline, et liikmesriigid kehtestavad sätted 

ELi-väliseid lende korraldavate 

lennuettevõtjate kohustuste kohta edastada 

kogu broneeringuinfo ja reisijaid käsitlev 

eelteave (API andmed). Need sätted ei 

tohiks piirata nõukogu 29. aprilli 

2004. aasta direktiivi 2004/82/EÜ 

(veoettevõtjate kohustuse kohta edastada 

reisijaid käsitlevaid andmeid) 

kohaldamist. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 

nii piiratud kui võimalik: selle raames 

lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 

rohkem viis aastat, mille möödumisel tuleb 

andmed kustutada, andmed tuleb muuta 

anonüümseks pärast väga lühikest 

ajavahemikku ning tundlike andmete 

kogumine ja kasutamine on keelatud. 

Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 

tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 

liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 

vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 

seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 

Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 

registreerima või dokumenteerima, et 

kontrollida andmete töötlemise 

õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 

tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 

töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 

tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 

selgelt ja täpselt broneeringuinfo 

kogumisest ja nende õigustest. 

(32) Eelkõige on direktiivi reguleerimisala 

nii piiratud kui võimalik: selle raames 

lubatakse broneeringuinfot säilitada kõige 

rohkem 12 kuud, mille möödumisel tuleb 

andmed kustutada, andmed tuleb muuta 

anonüümseks pärast väga lühikest 

ajavahemikku ning tundlike andmete 

kogumine ja kasutamine on keelatud. 

Tõhususe ja kõrgetasemelise andmekaitse 

tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et 

liikmesriigi sõltumatu järelevalveasutus 

vastutaks broneeringuinfo töötlemisega 

seonduva nõustamise ja järelevalve eest. 

Broneeringuinfo igasuguse töötlemise peab 

registreerima või dokumenteerima, et 

kontrollida andmete töötlemise 

õiguspärasust, läbi viia sisekontroll ning 

tagada andmete nõuetekohane terviklus ja 

töötlemise turvalisus. Liikmesriigid peavad 

tagama ka selle, et reisijaid teavitatakse 

selgelt ja täpselt broneeringuinfo 

kogumisest ja nende õigustest. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” – 

nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 

2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide 

kohane süütegu, kui see on liikmesriigi 

õigusaktide kohaselt karistatav 

vabadusekaotuse või vabadust piirava 

julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kolm aastat, ning kui: 

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” – 

liikmesriigi õigusaktide kohane järgmine 

süütegu: inimkaubandus, nagu see on 

määratletud 5. aprilli 2011. aasta 

direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse 

inimkaubanduse tõkestamist ja 

sellevastast võitlust ning inimkaubanduse 

ohvrite kaitset) artiklis 2, ebaseaduslik 

uimastiäri, nagu see on määratletud 

nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta 

raamotsuse 2004/757/JSK (millega 

kehtestatakse miinimumeeskirjad 

ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu 

ja karistuste kohta) artiklis 2, ja 

ebaseaduslik kauplemine relvade, 

laskemoona ja lõhkeainetega, nagu on 
osutatud nõukogu 21. mai 2008. aasta 

direktiivi 2008/51/EÜ (relvade 

omandamise ja valduse kontrolli kohta) 

artiklis 2b, kui see on liikmesriigi 

õigusaktide kohaselt karistatav 

vabadusekaotuse või vabadust piirava 

julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 

pikkus on vähemalt kolm aastat, ning kui: 

i) see on toime pandud rohkem kui ühes 

riigis; 

i) see on toime pandud rohkem kui ühes 

riigis; 

ii) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

märkimisväärne osa selle 

ettevalmistamisest, kavandamisest, 

ii) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

märkimisväärne osa selle 

ettevalmistamisest, kavandamisest, 
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juhtimisest või kontrollimisest leiab aset 

teises riigis; 

juhtimisest või kontrollimisest leiab aset 

teises riigis; 

iii) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

hõlmab organiseeritud kuritegelikku 

rühmitust, kes tegeleb kuritegevusega 

rohkem kui ühes riigis; või 

iii) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

hõlmab organiseeritud kuritegelikku 

rühmitust, kes tegeleb kuritegevusega 

rohkem kui ühes riigis; või 

iv) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

sel on märkimisväärne mõju teises riigis. 

iv) see on toime pandud ühes riigis, kuid 

sel on märkimisväärne mõju teises riigis. 

Or. en 

 


