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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Käesoleva direktiivi rakendamisel 

liikmesriikide poolt teostatava 

isikuandmete töötlemise suhtes 

kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EL) 2016/67925. ELi 

tagasipöördumistunnistuse süsteem eeldab 

isikuandmete töötlemist, mis on vajalik 

taotleja identiteedi kontrollimiseks, ELi 

tagasipöördumistunnistuse kleebise 

trükkimiseks ja asjaomase andmesubjekti 

reisi lihtsustamiseks. Töödeldavate 

isikuandmete suhtes kohaldatavaid 

kaitsemeetmeid, nagu kogutud 

isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg, 

tuleb veel täpsustada. Võimalike 

kuritarvituste vältimiseks on vajalik 

maksimaalselt kolmeaastane 
säilitamisaeg. Taotlejate isikuandmete 

kustutamine ei tohiks mõjutada 

liikmesriikide võimet jälgida käesoleva 

direktiivi kohaldamist. 

(20) Käesoleva direktiivi rakendamisel 

liikmesriikide poolt teostatava 

isikuandmete töötlemise suhtes 

kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrust (EL) 2016/67925. ELi 

tagasipöördumistunnistuse süsteem eeldab 

isikuandmete töötlemist, mis on vajalik 

taotleja identiteedi kontrollimiseks, ELi 

tagasipöördumistunnistuse kleebise 

trükkimiseks ja asjaomase andmesubjekti 

reisi lihtsustamiseks. Töödeldavate 

isikuandmete suhtes kohaldatavaid 

kaitsemeetmeid, nagu kogutud 

isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg, 

tuleb veel täpsustada. Võimalike 

kuritarvituste vältimiseks on vajalik 

kehtestada maksimaalne säilitamisaeg. 

See ajavahemik peaks olema 

proportsionaalne ega tohiks ületada 90 

päeva pärast välja antud ELi 

tagasipöördumistunnistuse kehtivusaja 

lõppu. Taotlejate isikuandmete 

anonüümimine või kustutamine ei tohiks 

mõjutada liikmesriikide võimet jälgida 

käesoleva direktiivi kohaldamist. 

__________________ __________________ 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. 

aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete 
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töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 

L 119, 4.5.2016, lk 1). 

töötlemisel ja selliste andmete vaba 

liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta 

(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 

L 119, 4.5.2016, lk 1). 

Or. en 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) täiendavad turvaelemendid ja -

nõuded, sealhulgas tugevdatud võltsimis- 

ja järeletegemisvastased standardid; 

(b) täiendavad mittebiomeetrilised 

turvaelemendid ja -nõuded, sealhulgas 

tugevdatud võltsimis- ja 

järeletegemisvastased standardid; 

Or. en 

Selgitus 

Kui komisjon soovib lisada biomeetrilisi elemente, tuleks seda teha delegeeritud õigusaktiga. 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Abistav liikmesriik ja 

kodakondsusjärgne liikmesriik ei säilita 

taotleja isikuandmeid kauem kui kolm 

aastat. Selle säilitamistähtaja möödumisel 

taotleja isikuandmed kustutatakse. 

4. Abistav liikmesriik ja 

kodakondsusjärgne liikmesriik ei säilita 

taotleja isikuandmeid kauem kui 90 päeva 

pärast välja antud ELi 

tagasipöördumistunnistuse kehtivusaja 

lõppu. Selle säilitamistähtaja möödumisel 

taotleja isikuandmed kustutatakse. 

Anonüümitud andmeid võib säilitada, kui 

see on vajalik käesoleva määruse 

järelevalveks ja hindamiseks. 

Or. en 

 

 


