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LÜHISELGITUS

Broneeringuinfo esitavad reisijad, seda koguvad lennuettevõtjad ning kasutavad seda 
piletimüügi-, reserveerimis- ja lennule registreerimise süsteemides. Broneeringuinfo sisaldab 
oma kommertsotstarbest tulenevalt mitmesugust teavet – nimesid, aadresse, passinumbreid, 
krediitkaartide andmeid, teavet teiste reisijate, marsruutide ja reisibüroode kohta. 

Kuigi Euroopa Parlament on kinnitanud oma otsusekindlust jätkata terrorismivastasest 
võitlust, mis on Euroopa Liidu välistegevuse üks peamisi koostisosi, ning rakendada aktiivset 
ennetuspoliitikat, on ta samuti kinnitanud vajadust kaitsta põhiõigusi ja tagada ELi kodanike 
eraelu puutumatuse austamine kooskõlas ELi andmekaitsestandardite ja -normidega.

Broneeringuinfo vahetamise lepingute sõlmimine USA, Kanada ja Austraaliaga on tekitanud 
muret seoses eesmärgipiirangute, profileerimise, säilitamistähtaegade ning vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse küsimustega, ehkki Austraalia puhul on need probleemid rahuldavalt 
lahendatud. 

Euroopa Parlament on mitmes resolutsioonis rõhutanud, et kolmandate riikidega sõlmitavates 
kokkulepetes on vaja tagada järjepidevus ja konkreetne õigusraamistik isikuandmete kaitseks 
ja nimetatud andmete töötlemiseks terrorirünnakute ja organiseeritud kuritegevuse 
ennetamisega tegelevate asutuste poolt, mille eesmärk on tagada, et ei rikutaks kodanike 
põhiõigust eraelu puutumatusele ning broneeringuinfot kasutataks ainult õiguskaitse ja 
julgeoleku eesmärgil terrorirünnakute ja rahvusvaheliste kuritegude korral ning igal juhul 
keelataks broneeringuinfo kasutamine andmete otsimiseks ja profileerimiseks.

Kuigi direktiivi eelnõus on Euroopa Parlamendi nõutud põhieesmärkide järgimisel leitud 
mitmeid puudujääke, pidas arvamuse koostaja otstarbekaks keskenduda 
muudatusettepanekutes nendele aspektidele, mis kuuluvad otseselt väliskomisjoni pädevusse, 
et täiendada vastutava komisjoni tööd, mitte seda dubleerida.

Arvamuse koostaja püüdis eeskätt tagada, et rahvusvahelised kokkulepped, milles on lubatud 
madalamad standardid, ei kahjustataks direktiivi eesmärke. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) võttes arvesse Euroopa 
andmekaitseinspektori 25. märtsi 2011. 
aasta arvamust ja artikli 29 alusel 
asutatud andmekaitse töörühma 5. aprillil 
2011. aastal vastu võetud arvamust 
10/2011, eelkõige seda osa, kus peetakse 
küsitavaks komisjoni ettepaneku 
vajalikkust, proportsionaalsust ja 
reguleerimisala;

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
vajalikud meetmed, et võimaldada 
lennuettevõtjatel täita käesoleva 
direktiiviga ettenähtud kohustusi. 
Liikmesriigid peavad nägema 
broneeringuinfo edastamise kohustusi 
eiravate lennuettevõtjate suhtes ette 
hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 
karistused, sealhulgas rahalised karistused. 
Käesoleva direktiivi põhieesmärke 
kahjustada võivate korduvate tõsiste 
rikkumiste korral võivad karistused 
erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid 
nagu transpordivahendi kasutuselt 
kõrvaldamine, arestimine ja 
konfiskeerimine või tegevusloa ajutine 
peatamine või äravõtmine.

(17) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
vajalikud meetmed, et võimaldada 
lennuettevõtjatel täita käesoleva 
direktiiviga ettenähtud kohustusi. 
Liikmesriigid peavad nägema 
broneeringuinfo edastamise kohustusi 
eiravate lennuettevõtjate suhtes ette 
hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 
karistused, sealhulgas rahalised karistused. 
Komisjon peaks puuduliku tehnilise 
struktuuri korral kaaluma siiski 
võimalusi, mis tagavad rahvusvahelise 
lennuliikluse tõrgeteta toimimise ja 
hoiavad ära erinevate sanktsioonide 
kehtestamise liikmesriikide poolt. 
Käesoleva direktiivi põhieesmärke 
kahjustada võivate korduvate tõsiste 
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rikkumiste korral võivad karistused 
erandjuhtudel hõlmata selliseid meetmeid 
nagu transpordivahendi kasutuselt 
kõrvaldamine, arestimine ja 
konfiskeerimine või tegevusloa ajutine 
peatamine või äravõtmine.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 
kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 
oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
olema kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK.

(24) Võttes arvesse õigust isikuandmete 
kaitsele, peaksid andmesubjektide õigused 
oma broneeringuinfo töötlemisele, näiteks 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
olema kooskõlas 
raamotsusega 2008/977/JSK. Need õigused 
peaksid kehtima ühtemoodi nii liidu 
kodanikele kui ka kolmandate riikide 
kodanikele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Selleks et tagada õiguskindlus ja 
käesoleva direktiivi tõrgeteta rakendamine 
ning vältida halveneda võivaid suhteid 
kolmandate riikide lennuettevõtjate ja 
nende lipuriikidega, on liidul vaja vastu 
võtta toimivad üleminekusätted 
broneeringuinfo edastamiseks. Sellega 
seoses võib siselendude hõlmamine 
praeguses esimeses järgus põhjustada 
tegevuses ülekoormust, mille tõttu ei 
rakendata tulemuslikult broneeringuinfo 
süsteemi.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 a) Liidu sõlmitavates rahvusvahelistes 
kokkulepetes peaksid olema ette nähtud 
tagatised, mis on kooskõlas käesoleva 
direktiivi nõuetega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) „raske 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. Liikmesriigid võivad aga välja jätta
need kergemad süüteod, mille puhul, 
võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega;

h) „raske 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 viis 
aastat. Liikmesriigid jätavad siiski välja
need süüteod, mille puhul, võttes arvesse 
nende kriminaalõigussüsteemi, ei oleks 
käesoleva direktiivi alusel toimuv 
broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega;

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” –
nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 
2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide 

i) „raske rahvusvaheline kuritegu” –
nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 
2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide 
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kohane süütegu, kui see on liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt karistatav 
vabadusekaotuse või vabadust piirava 
julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 
pikkus on vähemalt kolm aastat, ning kui 

kohane süütegu, kui see on liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt karistatav 
vabadusekaotuse või vabadust piirava 
julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 
pikkus on vähemalt viis aastat, ning kui 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi broneeringuinfo üksus 
edastab lõike 2 punktide a ja b kohaselt 
tuvastatud isikute broneeringuinfo või selle 
töötlemise tulemused täpsemaks 
uurimiseks sama liikmesriigi asjaomastele 
pädevatele asutustele. Selline edastamine 
toimub igal konkreetsel juhul eraldi.

4. Liikmesriigi või liikmesriikide rühma
broneeringuinfo üksus edastab lõike 2 
punktide a ja b kohaselt tuvastatud isikute 
broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemused täpsemaks uurimiseks sama 
liikmesriigi asjaomastele pädevatele 
asutustele. Selline edastamine toimub igal 
konkreetsel juhul eraldi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 2 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Broneeringuinfo 
üksus võib taotleda teise liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse poolt säilitatava 
konkreetse anonüümseks muutmata 
täieliku broneeringuinfoga tutvumist 
üksnes erakorralistel asjaoludel, 
reageerides konkreetsele ohule või 
teostades konkreetset uurimist või esitades 
konkreetset süüdistust seoses terroriaktide 
või raskete kuritegudega.

3. Liikmesriigi või liikmesriikide rühma
broneeringuinfo üksusel on õigus taotleda 
vajaduse korral teise liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu 
andmebaasis artikli 9 lõike 2 kohaselt 
säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse 
korral ka selle töötlemise tulemust. 
Broneeringuinfo üksus võib taotleda teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuse poolt 
säilitatava konkreetse anonüümseks 
muutmata täieliku broneeringuinfoga 
tutvumist üksnes erakorralistel asjaoludel, 
reageerides konkreetsele ohule või 
teostades konkreetset uurimist või esitades 
konkreetset süüdistust seoses terroriaktide 
või raskete kuritegudega.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle 
töötlemise tulemused edastada kolmandale 
riigile üksnes igal konkreetsel juhul eraldi 
ja kui on täidetud järgnevad tingimused:

Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle 
töötlemise tulemused edastada kolmandale 
riigile üksnes igal konkreetsel juhul eraldi 
ja kui on täidetud järgnevad tingimused:

-a) liit on sõlminud asjaomase kolmanda 
riigiga rahvusvahelise kokkuleppe või 
osaleb koos asjaomase kolmanda riigiga 
rahvusvahelises konventsioonis, millega 
nähakse ette käesoleva direktiivi nõuetele 
vastavad tagatised;
-b) sellise rahvusvahelise lepinguga 
nähakse ette andmete edastamine või 
nõustub kolmas riik andmeid edastama 
teisele kolmandale riigile tingimusel, et
i) kolmas riik on põhjendanud selliste 
andmete edastamise vajalikkust käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud 
eesmärkidel, 
ii) sihtriigi sätestatud tagatised on 
kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega, 
iii) liikmesriik on andnud selleks eelneva 
selgesõnalise loa;

a) täidetud on nõukogu 
raamotsuse 2008/977/JSK artiklis 13 
sätestatud tingimused,

a) täidetud on nõukogu 
raamotsuse 2008/977/JSK artiklis 13 
sätestatud tingimused.

b) edastamine on vajalik käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning
c) kolmas riik nõustub edastama andmeid 
teisele kolmandale riigile üksnes juhul, 
kui see on vajalik käesoleva direktiivi 
artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja üksnes liikmesriigi 
selgesõnalisel loal.



AD\900029ET.doc 9/11 PE483.826v02-00

ET

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vaatab läbi käesoleva direktiivi 
toimimise ning nelja aasta jooksul pärast 
artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande. Läbivaatamine hõlmab käesoleva 
direktiivi kõiki osi, kusjuures erilist 
tähelepanu pööratakse isikuandmete kaitse 
standardi järgimisele, andmete säilitamise 
aja pikkusele ja hinnangute kvaliteedile. 
Läbivaatamine sisaldab ka artikli 18 
kohaselt kogutud statistikat.

b) vaatab läbi käesoleva direktiivi 
toimimise ning nelja aasta jooksul pärast 
artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande. Läbivaatamine hõlmab käesoleva 
direktiivi kõiki osi, kusjuures erilist 
tähelepanu pööratakse isikuandmete kaitse 
standardi järgimisele, sealhulgas andmete 
edastamisel kolmandatele riikidele, 
andmete säilitamise aja pikkusele ja 
hinnangute kvaliteedile. Läbivaatamine 
sisaldab ka artikli 16 üleminekusätete 
läbivaatamist ja nõustamist seoses 
probleemidega, mis võivad 
lennuettevõtjatel tekkida broneeringuinfo 
edastamisel tõukemeetodit kasutades, 
sealhulgas mõju kolmandate riikide 
lennuettevõtjatele ja nende lipuriikidele, 
läbi vaadatakse ka artikli 18 kohaselt 
kogutud statistika. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad statistikat 
broneeringuinfo üksustele edastatud 
broneeringuinfo kohta. Kõnealune 
statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 
lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes 
võivad olla seotud terrorirünnaku või raske 
rahvusvahelise kuriteoga, ning 
broneeringuinfot kasutades võetud 
seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu 
lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes.

1. Liikmesriigid koguvad statistikat 
broneeringuinfo üksustele edastatud 
broneeringuinfo kohta. Kõnealune 
statistika hõlmab vähemalt nende artikli 4 
lõike 2 kohaselt tuvastatud isikute arvu, kes 
võivad olla seotud terrorirünnaku või raske 
rahvusvahelise kuriteoga, ning 
broneeringuinfot kasutades võetud 
seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu 
lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes, samuti 
artikli 8 kohaselt kolmandatele riikidele 
andmete edastamise juhtude arvu riikide 
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ja artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide 
lõikes.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Kui liit sõlmib kolmandate riikidega 
kahepoolseid kokkuleppeid või 
mitmepoolseid konventsioone, millest 
tulenevad kohustused, siis tagab liit, et 
nimetatud kokkulepetes nähakse ette 
tagatised, mis on kooskõlas käesoleva 
direktiivi nõuetega.
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