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Muudatusettepanek 204
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 välja jäetud
Mõisted

Käesolevas direktiivis on kasutatud 
järgmisi mõisteid:
a) „lennuettevõtja” – õhuveoettevõtja, 
kellel on kehtiv lennutegevusluba või 
samaväärne luba, mis lubab tal teostada 
reisijate õhuvedu;
b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 
regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 
lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 
liikmesriigi territooriumile ja mille 
lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 
väljub liikmesriigi territooriumilt ning 
mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 
sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 
transiitlennud;
c) „broneeringuinfo” – reisijatelt 
nõutavad vajalikud andmed, mis 
võimaldavad broneeringut tegevatel ja 
lennutegevuses osalevatel 
lennuettevõtjatel töödelda ja kontrollida 
iga reisi puhul isiku enda või tema eest 
tehtud broneeringut. Info võib asuda 
broneerimissüsteemides, väljumiste 
kontrollimise süsteemides või samade 
funktsioonidega samaväärsetes 
süsteemides;
d) „reisija” – iga isik, välja arvatud 
meeskonna liikmed, keda transporditakse 
või keda tuleb transportida lennuki pardal 
lennuettevõtja nõusolekul;
e) „broneerimissüsteem” – lennuettevõtja 
siseandmebaas, millesse kogutakse 
broneeringuinfot broneeringute 
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käitlemiseks;
f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt 
lennuettevõtjad edastavad nõutava 
broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva 
asutuse andmebaasi;
g) „terroriaktid” – nõukogu raamotsuse 
2002/475/JSK artiklites 1–4 osutatud 
süüteod liikmesriigi õigusaktide 
tähenduses;
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;
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) see on toime pandud rohkem kui ühes 
riigis;
ii) see on toime pandud ühes riigis, kuid 
märkimisväärne osa selle 
ettevalmistamisest, kavandamisest, 
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
iv) see on toime pandud ühes riigis, kuid 
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sel on märkimisväärne mõju teises riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 
regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 
lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 
liikmesriigi territooriumile ja mille 
lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 
väljub liikmesriigi territooriumilt ning 
mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 
sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 
transiitlennud;

b) „sihtotstarbeline rahvusvaheline lend” –
mis tahes kõrge riskiga regulaar- või 
mitteregulaarlend, mis on lennuettevõtja 
poolt kavandatud saabuma liikmesriigi 
territooriumile ja mille lähtekoht on kolmas 
riik, või lend, mis väljub liikmesriigi 
territooriumilt ning mille lõppsihtkoht on 
kolmas riik, välja arvatud transiitlennud;

Or. en

Muudatusettepanek 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 
regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 
lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 
liikmesriigi territooriumile ja mille 
lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 
väljub liikmesriigi territooriumilt ning 
mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 
sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 
transiitlennud;

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 
regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 
lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 
liikmesriigi territooriumile ja mille 
lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 
väljub liikmesriigi territooriumilt ning 
mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 
sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 
transiitlennud, välja arvatud kiirabilennud 
patsientide ja elundite transportimiseks;

Or. de



PE486.159v01-00 6/165 AM\897635ET.doc

ET

Muudatusettepanek 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 
regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 
lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 
liikmesriigi territooriumile ja mille 
lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 
väljub liikmesriigi territooriumilt ning 
mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 
sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 
transiitlennud;

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 
regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 
lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 
liikmesriigi territooriumile ja mille 
lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 
väljub liikmesriigi territooriumilt ning 
mille lõppsihtkoht on kolmas riik;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „rahvusvaheline lend” – mis tahes 
regulaar- või mitteregulaarlend, mis on 
lennuettevõtja poolt kavandatud saabuma 
liikmesriigi territooriumile ja mille 
lähtekoht on kolmas riik, või lend, mis 
väljub liikmesriigi territooriumilt ning 
mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 
sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 
transiitlennud;

b) „Euroopa Liidu väline lend” – mis 
tahes regulaar- või mitteregulaarlend, mis 
on lennuettevõtja poolt kavandatud 
saabuma liikmesriigi territooriumile ja 
mille lähtekoht on kolmas riik, või lend, 
mis väljub liikmesriigi territooriumilt ning 
mille lõppsihtkoht on kolmas riik, 
sealhulgas mõlemal juhul transfeer- või 
transiitlennud;

b a) „Euroopa Liidu sisene lend” – mis 
tahes regulaar- või mitteregulaarlend, mis 
on lennuettevõtja poolt kavandatud 
selliselt, et selle lähtekoht on ELi 
liikmesriik ja lõppsihtkoht on teine 
liikmesriik;
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Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu sisese lennu kaasamine nõuab segaduse vältimiseks viimase määratlemist.

Muudatusettepanek 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „siselend” – mis tahes regulaar- või 
mitteregulaarlend, mis on lennuettevõtja 
poolt kavandatud saabuma liikmesriigi 
territooriumile ja mille lähtekoht on teine 
liikmesriik ning mille lõppsihtkoht on 
liikmesriik;

Or. en

Muudatusettepanek 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) „sihtotstarbeline lend” – mis tahes 
rahvusvaheline lend, mille puhul riiklikud 
pädevad asutused on tuvastanud, et seda 
kasutavad tõenäoliselt terroriaktide või 
raskete rahvusvaheliste kuritegudega 
seotud reisijad;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Sophia in 't Veld
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad 
vajalikud andmed, mis võimaldavad 
broneeringut tegevatel ja lennutegevuses 
osalevatel lennuettevõtjatel töödelda ja 
kontrollida iga reisi puhul isiku enda või 
tema eest tehtud broneeringut. Info võib 
asuda broneerimissüsteemides, väljumiste 
kontrollimise süsteemides või samade 
funktsioonidega samaväärsetes 
süsteemides;

c) „broneeringuinfo” – reisijatelt nõutavad 
vajalikud andmed, mida lennuettevõtjad 
tavapärase äritegevuse käigus koguvad ja 
elektrooniliselt salvestavad ning mis 
võimaldavad broneeringut tegevatel ja 
lennutegevuses osalevatel lennuettevõtjatel 
töödelda ja kontrollida iga reisi puhul isiku 
enda või tema eest tehtud broneeringut. 
Info võib asuda broneerimissüsteemides, 
väljumiste kontrollimise süsteemides või 
samade funktsioonidega samaväärsetes 
süsteemides;

Or. en

Muudatusettepanek 212
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt 
lennuettevõtjad edastavad nõutava
broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva 
asutuse andmebaasi;

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt 
lennuettevõtjad edastavad oma 
olemasolevaid, käesoleva direktiivi lisas 
loetletud broneeringuinfo andmeid taotleva 
pädeva asutuse andmebaasi;

Or. de

Muudatusettepanek 213
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt 
lennuettevõtjad edastavad nõutava
broneeringuinfo andmeid taotleva pädeva 
asutuse andmebaasi;

f) „tõukemeetod” – meetod, mille kohaselt 
lennuettevõtjad edastavad lisas loetletud 
kogutud broneeringuinfo andmeid taotleva 
pädeva asutuse andmebaasi;

Or. en

Muudatusettepanek 214
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – 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;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Broneeringuinfot tuleks töödelda üksnes terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Broneeringuinfot 
ei kasutata teistel eesmärkidel.

Muudatusettepanek 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – 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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 216
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – 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;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 217
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – 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;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – 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 

välja jäetud
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oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv 
broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – 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;

i) „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 
minimaalne pikkus on vähemalt viis
aastat;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – 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 

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 



AM\897635ET.doc 13/165 PE486.159v01-00

ET

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;

piirava julgeolekumeetmega, mille 
maksimaalne pikkus on vähemalt kolm 
aastat. Liikmesriigid jätavad aga välja need 
kergemad süüteod, mille puhul, võttes 
arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei 
oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv 
broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 
proportsionaalsuse ja vajalikkuse 
põhimõtetega;

Or. en

Muudatusettepanek 221
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – 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 kolm 
aastat. Välja võib aga jätta need kergemad 
süüteod, mille puhul, võttes arvesse nende 
kriminaalõigussüsteemi, ei oleks käesoleva 
direktiivi alusel toimuv broneeringuinfo 
töötlemine kooskõlas proportsionaalsuse 
põhimõttega;

Or. de

Muudatusettepanek 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i 



PE486.159v01-00 14/165 AM\897635ET.doc

ET

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:

välja jäetud

i) see on toime pandud rohkem kui ühes 
riigis;
ii) see on toime pandud ühes riigis, kuid 
märkimisväärne osa selle 
ettevalmistamisest, kavandamisest, 
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
iv) see on toime pandud ühes riigis, kuid 
sel on märkimisväärne mõju teises riigis.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i – sissejuhatav osa

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” –
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, ning kui:
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Or. en

Muudatusettepanek 224
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i – sissejuhatav osa

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” –
järgmine nõukogu raamotsuse 
2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 osutatud 
liikmesriigi õigusaktide kohane süütegu:
inimkaubandus, ebaseaduslik 
uimastikaubandus ja ebaseaduslik 
relvade, laskemoona ja lõhkeainetega 
kauplemine, kui see on liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt karistatav 
vabadusekaotuse või vabadust piirava 
julgeolekumeetmega, mille maksimaalne 
pikkus on vähemalt kolm aastat, ning kui:

Or. en

Muudatusettepanek 225
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i – sissejuhatav osa

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” –
nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 
2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide 
kohane süütegu, kui see on harilikult
karistatav olulise vabadusekaotuse või 
olulise julgeolekumeetmega, ning kui:

Or. de
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Muudatusettepanek 226
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i – sissejuhatav osa

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” –
nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 
2 lõikes 2 osutatud liikmesriigi õigusaktide 
kohane süütegu, milles esineb 
märkimisväärne rahvusvaheline element 
ja mis on liikmesriigi õigusaktide kohaselt 
karistatav vabadusekaotuse või vabadust 
piirava julgeolekumeetmega, mille 
maksimaalne pikkus on vähemalt kolm 
aastat, ning kui:

Or. en

Muudatusettepanek 227
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i 

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” –
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 võivad aga välja jätta need 
kergemad süüteod, mille puhul, võttes 
arvesse nende kriminaalõigussüsteemi, ei 
oleks käesoleva direktiivi alusel toimuv 
broneeringuinfo töötlemine kooskõlas 
proportsionaalsuse põhimõttega, ning kui:
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Or. en

Muudatusettepanek 228
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „tundlikud andmed” – isikuandmed, 
mis paljastavad inimese soo, rassi, 
nahavärvi, etnilise või sotsiaalse päritolu, 
geneetilised omadused, keele, usulised või 
filosoofilised tõekspidamised, poliitilised 
seisukohad, kuuluvuse ametiühingusse, 
kuuluvuse rahvusvähemusse ning 
tervisliku seisundi või seksuaalelu, nagu 
on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta artiklis 21, ning teised riiklikes 
õigusaktides tundlikeks liigitatud andmed;

Or. en

Muudatusettepanek 229
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „anonüümseks muutmine” –
käesoleva direktiivi tähenduses võib seda 
vastavalt direktiivile 1995/46/EÜ 
määratleda kui isikuandmete 
pöördumatut töötlemist andmete vastutava 
töötleja või mis tahes isiku poolt, nii et 
andmeid ei ole võimalik seostada ühe või 
väikese andmesubjektide rühmaga, võttes 
arvesse kõiki vahendeid, mida vastutav 
töötleja või keegi muu võib andmesubjekti 
tuvastamiseks tõenäoliselt kasutada; 
eelkõige kõnealuse isiku isikukoodi, 
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asukohaandmete, veebiidentifikaatori
põhjal või ühe või mitme tema füüsilisele, 
füsioloogilisele, geneetilisele, vaimsele, 
majanduslikule, kultuurilisele või 
sotsiaalsele identsusele omase joone 
põhjal;

Or. en

Muudatusettepanek 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – esimene lõik – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) „profileerimine” – andmekogumi 
põhjal mustrite kindlakstegemise protsess 
automaatseid või poolautomaatseid 
vahendeid kasutades kõnealuses 
andmekogumis hälvete avastamise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 231
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Broneeringuinfo üksus

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
ja nende eest vastutusele võtmiseks 
pädeva asutuse või sellise asutuse 
allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusena, kes vastutab 
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broneeringuinfo lennuettevõtjatelt 
kogumise, säilitamise, analüüsimise ja 
analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud 
pädevatele asutustele edastamise eest. 
Üksuse töötajateks võib lähetada pädevate 
riigiasutuste töötajaid.
2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse 
seada või määrata ühise broneeringuinfo 
üksuse. Selline broneeringuinfo üksus 
asutatakse ühes osalevas liikmesriigis ja 
seda käsitletakse kõigi osalevate 
liikmesriikide riikliku broneeringuinfo 
üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad 
kokku broneeringuinfo üksuse 
üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades 
kinni käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetest.
3. Iga liikmesriik teatab broneeringuinfo 
üksuse moodustamisest komisjonile ühe 
kuu jooksul ja võib igal ajal esitatud 
teavet ajakohastada. Komisjon avaldab 
selle teabe, sealhulgas ajakohastused, 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 232
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks pädeva 
asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes 
tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo 
üksusena, kes vastutab broneeringuinfo 
lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, 
analüüsimise ja analüüsitulemuste artiklis 5 
osutatud pädevatele asutustele edastamise 
eest. Üksuse töötajateks võib lähetada 

1. Terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks luuakse 
ELi asutus, kes tegutseb liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusena, kes vastutab 
broneeringuinfo lennuettevõtjatelt 
kogumise, säilitamise, analüüsimise ja 
analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud 
pädevatele asutustele edastamise eest.
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pädevate riigiasutuste töötajaid.

Or. de

Selgitus

Asutusele ei delegeerita riiklike politseiasutuste uurimistegevusest sõltumatuid riigivõimu 
ülesandeid. Need kuuluvad täielikult liikmesriikide võimupädevusse.

Muudatusettepanek 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab 
terroriaktide ja raskete kuritegude
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks pädeva 
asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes 
tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo 
üksusena, kes vastutab broneeringuinfo 
lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, 
analüüsimise ja analüüsitulemuste artiklis 5 
osutatud pädevatele asutustele edastamise 
eest. Üksuse töötajateks võib lähetada 
pädevate riigiasutuste töötajaid.

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab 
terroriaktide ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks pädeva asutuse või sellise 
asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusena, kes vastutab 
broneeringuinfo lennuettevõtjatelt 
kogumise, säilitamise, analüüsimise ja 
analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud 
pädevatele asutustele edastamise eest. 
Üksuse töötajateks võib lähetada pädevate 
riigiasutuste töötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 234
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks pädeva 

1. Iga liikmesriik moodustab või nimetab
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
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asutuse või sellise asutuse allasutuse, kes 
tegutseb liikmesriigi broneeringuinfo 
üksusena, kes vastutab broneeringuinfo 
lennuettevõtjatelt kogumise, säilitamise, 
analüüsimise ja analüüsitulemuste artiklis 5 
osutatud pädevatele asutustele edastamise 
eest. Üksuse töötajateks võib lähetada 
pädevate riigiasutuste töötajaid.

võtmiseks pädeva asutuse või sellise 
asutuse allasutuse, kes tegutseb liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusena, kes vastutab 
broneeringuinfo lennuettevõtjatelt 
kogumise, säilitamise, analüüsimise ja 
analüüsitulemuste artiklis 5 osutatud 
pädevatele asutustele edastamise eest. 
Üksuse töötajateks võib lähetada pädevate 
riigiasutuste töötajaid.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – esimene lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Broneeringuinfo üksusega ühinevaid 
töötajaid kontrollitakse, et tagada nende 
maksimaalne pädevus ja usaldusväärsus 
kooskõlas käesoleva direktiiviga kogutud 
broneeringuinfo töötlemiseks ja nende 
suhtes võib kohaldada artiklis 10 a 
sätestatud karistusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 236
Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse 
seada või määrata ühise broneeringuinfo 
üksuse. Selline broneeringuinfo üksus 
asutatakse ühes osalevas liikmesriigis ja 
seda käsitletakse kõigi osalevate 
liikmesriikide riikliku broneeringuinfo 

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse 
seada või määrata ühise broneeringuinfo 
üksuse, näiteks Europol. Selline 
broneeringuinfo üksus asutatakse ühes 
osalevas liikmesriigis või Europoli juures 
ja seda käsitletakse kõigi osalevate 
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üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad 
kokku broneeringuinfo üksuse 
üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades 
kinni käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetest.

liikmesriikide riikliku broneeringuinfo 
üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad 
kokku broneeringuinfo üksuse 
üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades 
kinni käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetest.

Or. en

Muudatusettepanek 237
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse 
seada või määrata ühise broneeringuinfo 
üksuse. Selline broneeringuinfo üksus 
asutatakse ühes osalevas liikmesriigis ja 
seda käsitletakse kõigi osalevate 
liikmesriikide riikliku broneeringuinfo 
üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad 
kokku broneeringuinfo üksuse 
üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades 
kinni käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetest.

2. Broneeringuinfo üksus asutatakse ühe 
ELi liikmesriigi territooriumil.
Liikmesriigid lepivad kokku 
broneeringuinfo üksuse üksikasjalikes 
tegevuseeskirjades, pidades kinni 
käesolevas direktiivis sätestatud nõuetest.

Or. de

Muudatusettepanek 238
Hubert Pirker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse 
seada või määrata ühise broneeringuinfo 
üksuse. Selline broneeringuinfo üksus 
asutatakse ühes osalevas liikmesriigis ja 
seda käsitletakse kõigi osalevate 

2. Kaks või enam liikmesriiki võivad sisse 
seada ühise broneeringuinfo üksuse või 
määrata selle näiteks Europoli juurde.
Selline broneeringuinfo üksus asutatakse 
ühes osalevas liikmesriigis või 
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liikmesriikide riikliku broneeringuinfo 
üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad 
kokku broneeringuinfo üksuse 
üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades 
kinni käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetest.

kõrgemalseisva üksuse, näiteks Europoli 
juures ja seda käsitletakse kõigi osalevate 
liikmesriikide riikliku broneeringuinfo 
üksusena. Osalevad liikmesriigid lepivad 
kokku broneeringuinfo üksuse 
üksikasjalikes tegevuseeskirjades, pidades 
kinni käesolevas direktiivis sätestatud 
nõuetest.

Or. de

Muudatusettepanek 239
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Broneeringuinfo üksuse tegevuste 
kontrollimiseks moodustatakse 
haldusnõukogu. Haldusnõukogusse 
kuulub üks esindaja igast riiklikust 
pädevast asutusest, Europolist, ELi 
andmekaitseasutusest ja Euroopa 
Komisjonist. Haldusnõukogu kehtestab 
oma töökorra ja valib oma liikmete 
hulgast esimehe ja aseesimehe.

Or. de

Selgitus

Haldusnõukogu peab reguleerima olulisi valdkondi väljaspool igapäevatööd. Direktor täidab 
jooksva haldamise, personalihalduse ja haldusnõukogu poolt vastu võetud otsuste 
väljatöötamise ja elluviimise ülesandeid.

Muudatusettepanek 240
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik teatab broneeringuinfo 
üksuse moodustamisest komisjonile ühe 
kuu jooksul ja võib igal ajal esitatud 
teavet ajakohastada. Komisjon avaldab 
selle teabe ning ajakohastused Euroopa 
Liidu Teatajas.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 241
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kõik broneeringuinfo üksused 
nimetavad ametisse 
andmekaitseametniku.

Or. en

Muudatusettepanek 242
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Rahvusvaheliste lendude reisijate 
broneeringuinfo salvestamine, töötlemine 
ja analüüs toimub üksnes liidu 
territooriumil. Nende menetluste suhtes 
kohaldatakse seega isikuandmete kaitset 
käsitlevaid liidu õigusakte.

Or. en
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Muudatusettepanek 243
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Liikmesriigid tagavad, et juhul kui 
broneeringuinfo üksuste töötajad 
väärkasutavad või kuritarvitavad 
broneeringuinfot või panevad toime muid 
käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud 
riiklike sätete rikkumisi või on seda 
põhjustanud, kohaldatakse nende suhtes 
hoiatavaid, tõhusaid ja proportsionaalseid 
karistusi, sealhulgas kriminaalkaristusi. 

Or. en

Muudatusettepanek 244
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Rahvusvaheliste lendude reisijate 
broneeringuinfo salvestamine, töötlemine 
ja analüüs toimub üksnes liidu 
territooriumil. Nende menetluste suhtes 
kohaldatakse seega isikuandmete kaitset 
käsitlevaid liidu õigusakte.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Broneeringuinfo töötlemine

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja 
iga liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 
üksus. Kui lennuettevõtjate poolt 
edastatav broneeringuinfo sisaldab 
rohkem andmeid, kui on loetletud lisas, 
kustutab broneeringuinfo üksus selle 
kohe pärast kättesaamist.
2. Broneeringuinfo üksus töötleb 
broneeringuinfot ainult järgnevatel
eesmärkidel:
(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada 
isikud, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud 
pädevad asutused peavad täpsemalt 
uurima. Sellisel hindamisel võib 
broneeringuinfo üksus töödelda 
broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;
(b) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada 
isikud, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske kuriteoga ning 
keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot asjaomaste 
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
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ja riiklike andmebaaside ning ELi 
andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed 
tulemused vaadatakse ükshaaval 
mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas
artiklis 5 osutatud pädev asutus peab 
võtma meetmeid;
(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul 
eraldi pädeva asutuse piisavalt 
põhjendatud taotlusele esitada 
broneeringuinfo ja seda töödelda 
konkreetsetel juhtudel terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks ning esitada sellise 
töötlemise tulemused pädevatele 
asutustele; ning
(d) broneeringuinfo analüüsimine, et 
ajakohastada või luua uusi,
hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 
punkti a kohaselt nende isikute 
tuvastamisel, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga.
3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 
hindamist enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist teostatakse 
mittediskrimineerivalt broneeringuinfo 
üksuse poolt kehtestatud 
hindamiskriteeriumide alusel. 
Liikmesriigid tagavad, et 
hindamiskriteeriumid kehtestavad 
broneeringuinfo üksused koostöös 
artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. 
Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 
tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 
päritolul, usulistel või filosoofilistel 
tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 
kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 
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seisundil või seksuaalelul.
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.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 
üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav 
broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 
kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist.

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
sihtotstarbeliste rahvusvaheliste lendude 
kohta kogub asjaomase liikmesriigi 
broneeringuinfo üksus. Kui 
lennuettevõtjate poolt edastatav 
broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 
kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist ja alatiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 



AM\897635ET.doc 29/165 PE486.159v01-00

ET

liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 
üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav 
broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 
kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist.

liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
broneeringuinfo üksus. Kui 
lennuettevõtjate poolt edastatav 
broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 
kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist.

Or. de

Muudatusettepanek 248
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 
üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav 
broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 
kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist.

Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 
üksus, tagades võimalikult suure 
turvalisuse. Kui lennuettevõtjate poolt 
edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem 
andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist. 

Or. ro

Muudatusettepanek 249
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 
üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav 
broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 
kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist.

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 
üksus. Lennuettevõtjad ei edasta tundlikke 
andmeid. Kui lennuettevõtjate poolt 
edastatav broneeringuinfo sisaldab rohkem 
andmeid, kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
rahvusvaheliste lendude kohta kogub 
asjaomase liikmesriigi broneeringuinfo 
üksus. Kui lennuettevõtjate poolt edastatav 
broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 
kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast 
kättesaamist.

1. Lennuettevõtjate poolt artikli 6 kohaselt 
edastatavat broneeringuinfot iga 
liikmesriigi territooriumile saabuvate ja iga 
liikmesriigi territooriumilt väljuvate 
Euroopa liidu siseste ja väliste lendude 
kohta kogub asjaomase liikmesriigi 
broneeringuinfo üksus. Kui 
lennuettevõtjate poolt edastatav 
broneeringuinfo sisaldab rohkem andmeid, 
kui on loetletud lisas, kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe pärast
kättesaamist.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha järeldusi kõikide Euroopa Liidu siseste lendude 
kaasamise kohta käesoleva direktiivi rakendusalasse. Terminoloogia Euroopa Liidu siseste ja 
väliste lendude kohta on eelistatav, kuna Schengeni piirieeskirjadest üle võetud 
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rahvusvahelised lennud / siselennud ei ole kohandatud käesolevale direktiivile, mida 
kohaldatakse kogu Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 251
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Broneeringuinfo kogumise, 
töötlemise ja edastamise kulud kannavad 
liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Broneeringuinfo kogumise, 
töötlemise ja edastamise kulud kannavad 
liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Broneeringuinfo profileerimine on 
käesoleva direktiivi alusel keelatud.
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Or. en

Muudatusettepanek 254
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada
isikud, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud 
pädevad asutused peavad täpsemalt 
uurima. Sellisel hindamisel võib 
broneeringuinfo üksus töödelda 
broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Profileerimist või broneeringuinfo töötlemist eelnevalt kindlaksmääratud 
hindamiskriteeriumide alusel ei tohi lubada, kui ELi tasandil puudub profileerimise õiguslik 
määratlus.

Muudatusettepanek 255
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada 
isikud, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud 
pädevad asutused peavad täpsemalt 
uurima. Sellisel hindamisel võib 
broneeringuinfo üksus töödelda 
broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 256
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada 
isikud, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga ning keda artiklis 5 osutatud 
pädevad asutused peavad täpsemalt 
uurima. Sellisel hindamisel võib 
broneeringuinfo üksus töödelda 
broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 

välja jäetud
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kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 
artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnakuga
ning keda artiklis 5 osutatud pädevad 
asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel, mille on määratlenud artiklis 5 
osutatud pädevad asutused. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 
vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 
läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 
pädev asutus peab võtma meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 258
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 



AM\897635ET.doc 35/165 PE486.159v01-00

ET

raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 
artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 
artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel töötleb broneeringuinfo üksus 
broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud objektiivsete 
hindamiskriteeriumide alusel. 
Liikmesriigid tagavad, et kõik sellisel 
automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid; 

Or. ro

Muudatusettepanek 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 
artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 
artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel ei või broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik mis 
tahes automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

Or. en
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Muudatusettepanek 260
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 
artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
sellisel automaatsel töötlemisel saadavad 
positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

(a) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 
artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot eelnevalt 
kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel. Broneeringuinfo üksus tagab, et 
kõik sellisel automaatsel töötlemisel 
saadavad positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

Or. de

Muudatusettepanek 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada 
isikud, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske kuriteoga ning 
keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot asjaomaste 
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
ja riiklike andmebaaside ning ELi 

välja jäetud



AM\897635ET.doc 37/165 PE486.159v01-00

ET

andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed 
tulemused vaadatakse ükshaaval 
mitteautomaatselt läbi, et kontrollida, kas 
artiklis 5 osutatud pädev asutus peab 
võtma meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske kuriteoga ning keda artiklis 5 
osutatud pädevad asutused peavad 
täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib 
broneeringuinfo üksus töödelda 
broneeringuinfot asjaomaste
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
ja riiklike andmebaaside ning ELi 
andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 
vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 
läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 

(b) reisijate isiku tuvastamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske rahvusvahelise kuriteoga ning keda 
artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel isiku 
tuvastamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot konkreetselt 
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks loodud andmebaaside, 
sealhulgas rahvusvaheliste ja riiklike 
andmebaaside ning ELi andmebaaside 
riiklike koopiate alusel, kui need on 
koostatud otsitavaid või hoiatusteadet 
kandvaid isikuid ja esemeid käsitlevate ELi 
õigusaktide alusel kooskõlas selliste 
toimikute suhtes kohaldatavate ELi, 
rahvusvaheliste ja liikmesriikide
eeskirjadega. Liikmesriigid tagavad, et 
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pädev asutus peab võtma meetmeid; kõik sellisel automaatsel töötlemisel 
saadavad positiivsed tulemused vaadatakse 
ükshaaval mitteautomaatselt läbi, et 
kontrollida, kas artiklis 5 osutatud pädev 
asutus peab võtma meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske kuriteoga ning keda artiklis 5 
osutatud pädevad asutused peavad 
täpsemalt uurima. Sellisel hindamisel võib 
broneeringuinfo üksus töödelda 
broneeringuinfot asjaomaste 
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
ja riiklike andmebaaside ning ELi 
andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 
vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 
läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 
pädev asutus peab võtma meetmeid;

(b) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada isikud, 
kes võivad olla seotud terrorirünnakuga
ning keda artiklis 5 osutatud pädevad 
asutused peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot asjaomaste 
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
ja riiklike andmebaaside ning ELi 
andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 
vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 
läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 
pädev asutus peab võtma meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 264
Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada 
isikud, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske kuriteoga ning 
keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot asjaomaste 
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
ja riiklike andmebaaside ning ELi 
andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 
vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 
läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 
pädev asutus peab võtma meetmeid;

(b) nende reisijate hindamine, kelle puhul 
faktid annavad alust kahtlustada, et nad 
võivad olla seotud terrorirünnaku või 
raske rahvusvahelise kuriteoga, võib 
toimuda enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist ning artiklis 5 osutatud 
pädevad asutused tohivad neid täpsemalt 
uurida. Sellisel hindamisel võib 
broneeringuinfo üksus töödelda 
broneeringuinfot asjaomaste 
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
ja riiklike andmebaaside ning ELi 
andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 
vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 
läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 
pädev asutus peab võtma meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 265
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisijate hindamine enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist, et tuvastada 
isikud, kes võivad olla seotud 

(b) nende reisijate hindamine, kelle puhul 
mõjuvad põhjused annavad alust 
kahtlustada, et nad võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
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terrorirünnaku või raske kuriteoga ning 
keda artiklis 5 osutatud pädevad asutused 
peavad täpsemalt uurima. Sellisel 
hindamisel võib broneeringuinfo üksus 
töödelda broneeringuinfot asjaomaste 
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
ja riiklike andmebaaside ning ELi 
andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 
vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 
läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 
pädev asutus peab võtma meetmeid;

kuriteoga, võib toimuda enne nende 
graafikujärgset saabumist liikmesriiki või 
väljumist liikmesriigist ning artiklis 5 
osutatud pädevad asutused tohivad neid
täpsemalt uurida. Sellisel hindamisel võib 
broneeringuinfo üksus töödelda 
broneeringuinfot asjaomaste 
andmebaaside, sealhulgas rahvusvaheliste 
ja riiklike andmebaaside ning ELi 
andmebaaside riiklike koopiate alusel, kui 
need on koostatud otsitavaid või 
hoiatusteadet kandvaid isikuid ja esemeid 
käsitlevate ELi õigusaktide alusel 
kooskõlas selliste toimikute suhtes 
kohaldatavate ELi, rahvusvaheliste ja 
liikmesriikide eeskirjadega. Liikmesriigid 
tagavad, et kõik sellisel automaatsel 
töötlemisel saadavad positiivsed tulemused 
vaadatakse ükshaaval mitteautomaatselt 
läbi, et kontrollida, kas artiklis 5 osutatud 
pädev asutus peab võtma meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 266
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi 
pädeva asutuse piisavalt põhjendatud 
taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda 
töödelda konkreetsetel juhtudel 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks ning 
esitada sellise töötlemise tulemused 
pädevatele asutustele; ning

(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi 
pädeva asutuse piisavalt põhjendatud 
taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda 
töödelda konkreetsetel juhtudel 
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks ning esitada sellise töötlemise 
tulemused pädevatele asutustele; ning

Or. en
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Muudatusettepanek 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi 
pädeva asutuse piisavalt põhjendatud 
taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda 
töödelda konkreetsetel juhtudel 
terroriaktide ja raskete kuritegude
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks ning 
esitada sellise töötlemise tulemused 
pädevatele asutustele; ning

(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi 
pädeva asutuse piisavalt põhjendatud 
taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda 
töödelda konkreetsetel juhtudel 
terroriaktide ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks ning esitada sellise töötlemise 
tulemused pädevatele asutustele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 268
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi 
pädeva asutuse piisavalt põhjendatud 
taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda 
töödelda konkreetsetel juhtudel 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks ning 
esitada sellise töötlemise tulemused 
pädevatele asutustele; ning

(c) vastamine iga üksikjuhtumi puhul eraldi 
pädeva asutuse piisavalt põhjendatud 
taotlusele esitada broneeringuinfo ja seda 
töödelda konkreetsetel juhtudel 
terroriaktide ja raskete rahvusvaheliste
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks ja nende eest vastutusele 
võtmiseks ning esitada sellise töötlemise 
tulemused pädevatele asutustele; ning

Or. en

Muudatusettepanek 269
Sophia in 't Veld
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) broneeringuinfo analüüsimine, et 
ajakohastada või luua uusi,
hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 
punkti a kohaselt nende isikute 
tuvastamisel, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 270
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) broneeringuinfo analüüsimine, et 
ajakohastada või luua uusi,
hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 
punkti a kohaselt nende isikute 
tuvastamisel, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) broneeringuinfo analüüsimine, et 
ajakohastada või luua uusi,
hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 

välja jäetud
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punkti a kohaselt nende isikute 
tuvastamisel, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga.

Or. en

Muudatusettepanek 272
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) broneeringuinfo analüüsimine, et 
ajakohastada või luua uusi,
hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 
punkti a kohaselt nende isikute 
tuvastamisel, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise 
kuriteoga.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) broneeringuinfo analüüsimine, et 
ajakohastada või luua uusi,
hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 
punkti a kohaselt nende isikute 
tuvastamisel, kes võivad olla seotud 
terrorirünnaku või raske rahvusvahelise
kuriteoga.

(d) broneeringuinfo analüüsimine, et 
ajakohastada või luua uusi 
hindamiskriteeriume, mida kasutatakse 
punkti a kohaselt nende isikute 
tuvastamisel, kes võivad olla seotud 
terrorirünnakuga.

Or. en
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Muudatusettepanek 274
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 
hindamist enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist teostatakse 
mittediskrimineerivalt broneeringuinfo 
üksuse poolt kehtestatud 
hindamiskriteeriumide alusel. 
Liikmesriigid tagavad, et 
hindamiskriteeriumid kehtestavad 
broneeringuinfo üksused koostöös 
artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. 
Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 
tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 
päritolul, usulistel või filosoofilistel 
tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 
kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 
seisundil või seksuaalelul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Profileerimist või broneeringuinfo töötlemist eelnevalt kindlaksmääratud 
hindamiskriteeriumide alusel ei tohi lubada, kui ELi tasandil puudub profileerimise õiguslik 
määratlus.

Muudatusettepanek 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 
hindamist enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist teostatakse 

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 
hindamist enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist teostatakse 
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mittediskrimineerivalt broneeringuinfo 
üksuse poolt kehtestatud 
hindamiskriteeriumide alusel. 
Liikmesriigid tagavad, et 
hindamiskriteeriumid kehtestavad 
broneeringuinfo üksused koostöös
artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. 
Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 
tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 
päritolul, usulistel või filosoofilistel 
tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 
kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 
seisundil või seksuaalelul.

mittediskrimineerivalt
hindamiskriteeriumide alusel. 
Liikmesriigid tagavad, et 
hindamiskriteeriumid kehtestavad artiklis 5 
osutatud pädevad asutused. 
Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 
tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 
päritolul, usulistel või filosoofilistel 
tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 
kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 
seisundil või seksuaalelul.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 
hindamist enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist teostatakse 
mittediskrimineerivalt broneeringuinfo 
üksuse poolt kehtestatud 
hindamiskriteeriumide alusel. 
Liikmesriigid tagavad, et 
hindamiskriteeriumid kehtestavad 
broneeringuinfo üksused koostöös 
artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. 
Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 
tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 
päritolul, usulistel või filosoofilistel 
tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 
kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 
seisundil või seksuaalelul.

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 
hindamist enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist teostatakse 
mittediskrimineerivalt broneeringuinfo 
üksuse poolt kehtestatud 
hindamiskriteeriumide alusel. 
Liikmesriigid tagavad, et 
hindamiskriteeriumid kehtestavad 
broneeringuinfo üksused koostöös 
artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. 
Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 
tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 
päritolul, usulistel või filosoofilistel 
tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 
kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 
seisundil, puuetel või seksuaalsel 
sättumusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 277
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 
hindamist enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist teostatakse 
mittediskrimineerivalt broneeringuinfo 
üksuse poolt kehtestatud
hindamiskriteeriumide alusel. 
Liikmesriigid tagavad, et 
hindamiskriteeriumid kehtestavad 
broneeringuinfo üksused koostöös 
artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. 
Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 
tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 
päritolul, usulistel või filosoofilistel 
tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 
kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 
seisundil või seksuaalelul.

3. Lõike 2 punktis a osutatud reisijate 
hindamist enne nende graafikujärgset 
saabumist liikmesriiki või väljumist 
liikmesriigist teostatakse 
mittediskrimineerivalt ühiste 
hindamiskriteeriumide alusel koostöös 
artiklis 5 osutatud pädevate asutustega. 
Hindamiskriteeriumid ei põhine ühelgi 
tingimusel inimese rassilisel või etnilisel 
päritolul, usulistel või filosoofilistel 
tõekspidamistel, poliitilistel seisukohtadel, 
kuuluvusel ametiühingusse ega tervislikul 
seisundil või seksuaalelul.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Broneeringuinfo andmete 
töötlemiseks tohib korralduse anda 
üksnes liikmesriigi vastava pädevusega 
kohus või organ broneeringuinfo üksuse 
taotluse põhjal. Vaid siis, kui 
broneeringuinfo üksus tuvastab otsese 
ohu („periculum in mora”), võib ta sellise 
korralduse ise anda.

Or. en
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Muudatusettepanek 279
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Broneeringuinfo andmete 
töötlemiseks tohib korralduse anda 
üksnes liikmesriigi vastava pädevusega 
kohus broneeringuinfo üksuse taotluse 
põhjal. Vaid siis, kui broneeringuinfo 
üksus tuvastab otsese ohu („periculum in 
mora”), võib ta sellise korralduse ise 
anda.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Jan Philipp Albrecht

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

Or. en

Muudatusettepanek 281
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4
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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. 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.

Or. de

Muudatusettepanek 282
Ágnes Hankiss

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 broneeringuinfo üksus 
edastab lõike 2 punktide a ja b kohaselt 
tuvastatud isikute broneeringuinfo või selle 
töötlemise tulemused täpsemaks 
uurimiseks sama liikmesriigi asjaomastele 
pädevatele asutustele. Sõltuvalt uurimise 
tulemusest tuleb säilitada tuvastatud isiku 
kohta käivad järeldused ning see tõsiasi 
on andmesäilituse perioodi suhtes arvesse 
võetav. Selline edastamine toimub igal 
konkreetsel juhul eraldi.

Or. hu

Muudatusettepanek 283
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi broneeringuinfo üksus 4. Liikmesriigi või liikmesriikide rühma 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Pädevad asutused

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud 
broneeringuinfo üksuselt taotlema või 
saama broneeringuinfot või selle 
töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 
uurimiseks või asjakohaste meetmete 
võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtta.
2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, 
kes on pädevad ennetama, avastama ja 
uurima terroriakte ja raskeid kuritegusid 
ning nende eest vastutusele võtma.
3. Iga liikmesriik edastab oma pädevate 
asutuste nimekirja komisjonile hiljemalt 
ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist ja võib igal ajal 
esitatud teavet ajakohastada. Komisjon 
avaldab selle teabe ning ajakohastused 
Euroopa Liidu Teatajas.
4. Broneeringuinfo üksuse saadud 
reisijate broneeringuinfot ja selle 
töötlemise tulemusi võivad liikmesriikide 
pädevad asutused töödelda üksnes 
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terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
ja nende eest vastutusele võtmiseks.
5. Lõige 4 ei piira liikmesriikide 
õiguskaitse- ja kohtuasutuste volitusi 
juhul, kui andmete töötlemisele 
järgnevate jõustamismeetmete käigus 
avastatakse muid rikkumisi või neile 
osundavaid tõendeid.
6. Pädevad asutused ei langeta otsust, 
mille õiguslik mõju isikule on negatiivne 
või mis teda oluliselt mõjutab, üksnes 
automaatselt töödeldud broneeringuinfo 
põhjal. Selliseid otsuseid ei langetata 
inimese rassilise või etnilise päritolu, 
usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, 
poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse 
kuuluvuse ega tervisliku seisundi või 
seksuaalelu põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud 
broneeringuinfo üksuselt taotlema või 
saama broneeringuinfot või selle 
töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 
uurimiseks või asjakohaste meetmete 
võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtta.

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud igal 
konkreetsel juhul eraldi broneeringuinfo 
üksuselt taotlema või saama 
broneeringuinfot või selle töötlemise 
tulemusi selle info täiendavaks uurimiseks 
või asjakohaste meetmete võtmiseks, et 
ennetada, avastada ja uurida terroriakte ja 
raskeid rahvusvahelisi kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtta.

Or. en
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Muudatusettepanek 286
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud 
broneeringuinfo üksuselt taotlema või 
saama broneeringuinfot või selle 
töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 
uurimiseks või asjakohaste meetmete 
võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud 
broneeringuinfo üksuselt taotlema või 
saama broneeringuinfot või selle 
töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 
uurimiseks või asjakohaste meetmete 
võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtta.

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud 
broneeringuinfo üksuselt taotlema või 
saama broneeringuinfot või selle 
töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 
uurimiseks või asjakohaste meetmete 
võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 
terroriakte ning nende eest vastutusele 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Ioan Enciu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud 
broneeringuinfo üksuselt taotlema või 
saama broneeringuinfot või selle 
töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 
uurimiseks või asjakohaste meetmete 
võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtta.

1. Iga liikmesriik võtab vajalikkuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtteid järgides
vastu nimekirja pädevatest asutustest, kes 
on volitatud broneeringuinfo üksuselt 
taotlema või saama broneeringuinfot või 
selle töötlemise tulemusi selle info 
täiendavaks uurimiseks või asjakohaste 
meetmete võtmiseks, et ennetada, avastada 
ja uurida terroriakte ja raskeid kuritegusid 
ning nende eest vastutusele võtta.

Or. ro

Muudatusettepanek 289
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud 
broneeringuinfo üksuselt taotlema või 
saama broneeringuinfot või selle 
töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 
uurimiseks või asjakohaste meetmete 
võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtta.

1. Iga liikmesriik võtab vastu nimekirja 
pädevatest asutustest, kes on volitatud 
broneeringuinfo üksuselt taotlema või 
saama broneeringuinfot või selle 
töötlemise tulemusi selle info täiendavaks 
uurimiseks või asjakohaste meetmete 
võtmiseks, et ennetada, avastada ja uurida 
terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid ning nende eest vastutusele 
võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 290
Sophia in 't Veld
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes 
on pädevad ennetama, avastama ja uurima 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtma.

2. Pädevad asutused on asutused, kes on 
pädevad ennetama, avastama ja uurima 
terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid ning nende eest vastutusele 
võtma.

Or. en

Muudatusettepanek 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes 
on pädevad ennetama, avastama ja uurima 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtma.

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes 
on pädevad ennetama, avastama ja uurima 
terroriakte ning nende eest vastutusele 
võtma.

Or. en

Muudatusettepanek 292
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes 
on pädevad ennetama, avastama ja uurima 
terroriakte ja raskeid kuritegusid ning 
nende eest vastutusele võtma.

2. Pädevad asutused hõlmavad asutusi, kes 
on pädevad ennetama, avastama ja uurima 
terroriakte ja raskeid rahvusvahelisi 
kuritegusid ning nende eest vastutusele 
võtma.

Or. en
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Muudatusettepanek 293
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga liikmesriik edastab oma pädevate 
asutuste nimekirja komisjonile hiljemalt 
ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist ja võib igal ajal 
esitatud teavet ajakohastada. Komisjon 
avaldab selle teabe ning ajakohastused 
Euroopa Liidu Teatajas.

3. Iga liikmesriik edastab oma pädevate 
asutuste nimekirja komisjonile hiljemalt 
ühe aasta jooksul pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist või ühe aasta jooksul 
pärast broneeringuinfo esimest 
kasutamist käesoleva direktiiviga 
sätestatud eesmärgil ja võib igal ajal 
esitatud teavet ajakohastada. Komisjon 
avaldab selle teabe ning ajakohastused 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. de

Muudatusettepanek 294
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate 
broneeringuinfot ja selle töötlemise 
tulemusi võivad liikmesriikide pädevad 
asutused töödelda üksnes terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks.

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate 
broneeringuinfot ja selle töötlemise 
tulemusi võivad liikmesriikide pädevad 
asutused töödelda üksnes terroriaktide ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate 
broneeringuinfot ja selle töötlemise 
tulemusi võivad liikmesriikide pädevad 
asutused töödelda üksnes terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks.

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate 
broneeringuinfot ja selle töötlemise 
tulemusi võivad liikmesriikide pädevad 
asutused töödelda üksnes terroriaktide
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate 
broneeringuinfot ja selle töötlemise 
tulemusi võivad liikmesriikide pädevad 
asutused töödelda üksnes terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks.

4. Broneeringuinfo üksuse saadud reisijate 
broneeringuinfot ja selle töötlemise 
tulemusi võivad liikmesriikide pädevad 
asutused töödelda üksnes terroriaktide ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks ja 
nende eest vastutusele võtmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lõige 4 ei piira liikmesriikide 
õiguskaitse- ja kohtuasutuste volitusi 
juhul, kui andmete töötlemisele 

välja jäetud
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järgnevate jõustamismeetmete käigus 
avastatakse muid rikkumisi või neile 
osundavaid tõendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille 
õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis 
teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt 
töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid 
otsuseid ei langetata inimese rassilise või 
etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste 
tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 
ametiühingusse kuuluvuse ega tervisliku 
seisundi või seksuaalelu põhjal.

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille 
õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis 
teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt 
töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid 
otsuseid ei langetata inimese soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele,
usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, 
poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse 
kuuluvuse, rahvusvähemusse kuulumise, 
varalise seisundi, puuete, vanuse ega 
tervisliku seisundi või seksuaalse 
sättumuse alusel, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
21.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille 
õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis 
teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt 
töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid 

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille 
õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis 
teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt 
töödeldud broneeringuinfo, eelnevalt 
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otsuseid ei langetata inimese rassilise või 
etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste 
tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 
ametiühingusse kuuluvuse ega tervisliku 
seisundi või seksuaalelu põhjal.

kindlaksmääratud hindamiskriteeriumide 
alusel töötlemise või profileerimise muu 
vormi põhjal. Selliseid otsuseid ei langetata 
inimese rassilise või etnilise päritolu, 
usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, 
poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse 
kuuluvuse ega tervisliku seisundi või 
seksuaalelu põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille 
õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis 
teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt 
töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid 
otsuseid ei langetata inimese rassilise või 
etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste
tõekspidamiste, poliitiliste seisukohtade, 
ametiühingusse kuuluvuse ega tervisliku 
seisundi või seksuaalelu põhjal.

6. Pädevad asutused ei langeta otsust, mille 
õiguslik mõju isikule on negatiivne või mis 
teda oluliselt mõjutab, üksnes automaatselt 
töödeldud broneeringuinfo põhjal. Selliseid 
otsuseid ei langetata inimese rassilise või 
etnilise päritolu, usuliste tõekspidamiste, 
poliitiliste seisukohtade, ametiühingusse 
kuuluvuse ega tervisliku seisundi või 
seksuaalelu põhjal.

Or. en

Muudatusettepanek 301
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Lennuettevõtjate kohustused

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
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lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, 
mil nad selliseid andmeid juba koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või 
mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele.
2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, 
kasutades ühiseid protokolle ja 
toetatavaid andmevorminguid, mis 
võetakse vastu vastavalt artiklites 13 ja 14 
sätestatud menetlusele, või tehnilise rikke 
korral mõnel muul asjakohasel viisil, 
tagades piisava andmeturbe:
a) 24–48 tundi enne kavandatud reisi 
väljumisaega; ning
b) viivitamatult pärast pardalemineku 
lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on 
läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki 
pardale ja rohkem reisijaid enam pardale 
ei lasta.
3. Liikmesriigid võivad lubada 
lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b 
osutatud edastamist lõike 2 punkti a 
kohaselt edastatud andmete 
ajakohastusega.
4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
broneeringuinfo üksuse taotlusel 
edastavad lennuettevõtjad 
broneeringuinfo, kui terroriaktide või 
raskete kuritegudega seonduvale 
konkreetsele ja tegelikule ohule 
reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
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on osutatud lõike 2 punktis a.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele.

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba oma tavapärase 
äritegevuse käigus koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
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lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele.

lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele. Edastada ei tohi andmeid, mis 
paljastavad inimese soo, vanuse, rassi, 
sotsiaalse või etnilise päritolu, usulised 
või filosoofilised tõekspidamised, 
poliitilised seisukohad, kuuluvuse 
ametiühingusse, tervisliku seisundi või 
seksuaalelu.

Or. en

Selgitus

Palju turvalisem on kohustada lennuettevõtjaid edastama ainult kindlaid andmeid, kui lasta 
liikmesriigi broneeringuinfo üksustel need kustutada.

Muudatusettepanek 304
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
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broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele.

lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab.

Or. de

Muudatusettepanek 305
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele.

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (s.t 
tõukemeetod) artikli 2 punktis c 
määratletud ja lisas täpsustatud 
broneeringuinfo (ulatuses, mil nad sellist 
broneeringuinfot oma reisijatelt oma 
tavapärase äritegevuse käigus juba 
koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis-
või väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo eranditult 
lõpliku sihtkoha liikmesriigi
broneeringuinfo üksusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 306
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele.

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad sellist broneeringuinfot oma reisijatelt 
oma tavapärase äritegevuse käigus juba 
koguvad) rahvusvahelise lennu saabumis-
või väljumiskohaks oleva liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või mitme 
lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo eranditult 
lõpliku sihtkoha liikmesriigi
broneeringuinfo üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas 
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
rahvusvahelise lennu saabumis- või 
väljumiskohaks oleva liikmesriigi 

1. Liikmesriigid võtavad vastu vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et 
lennuettevõtjad edastaksid (tõukemeetod) 
artikli 2 punktis c määratletud ja lisas
täpsustatud broneeringuinfo (ulatuses, mil 
nad selliseid andmeid juba koguvad) 
Euroopa Liidu sisese või välise lennu 
saabumis- või väljumiskohaks oleva 
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broneeringuinfo üksuse andmebaasi. Kui 
lennu puhul on kood jagatud ühe või 
mitme lennuettevõtja vahel, vastutab kõigi 
reisijate broneeringuinfo edastamise eest 
see lennuettevõtja, kes lendu teostab. Kui 
lennul on üks või mitu vahepeatust 
liikmesriikide lennujaamades, edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele.

liikmesriigi broneeringuinfo üksuse 
andmebaasi. 

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha järeldusi kõikide Euroopa Liidu siseste lendude 
kaasamise kohta käesoleva direktiivi rakendusalasse. Terminoloogia Euroopa Liidu siseste ja 
väliste lendude kohta on eelistatav, kuna Schengeni piirieeskirjadest üle võetud 
rahvusvahelised lennud / siselennud ei ole kohandatud käesolevale direktiivile, mida 
kohaldatakse kogu Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 308
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ei nõua 
lennuettevõtjatelt muu broneeringuinfo 
kogumist lisaks sellele, mida 
lennuettevõtjad juba koguvad. 
Lennuettevõtjad ei edasta muud 
broneeringuinfot peale selle, mis on 
määratletud artikli 2 punktis c ja lisas 
täpselt kindlaks määratud. 
Lennuettevõtjad ei vastuta reisijate poolt 
esitatud andmete täpsuse ja täielikkuse 
eest, välja arvatud juhul, kui nad ei 
võtnud kõiki mõistlikke meetmeid 
tagamaks, et reisijatelt kogutud andmed 
on täpsed ja õiged.

Or. en
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Muudatusettepanek 309
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid ei nõua 
lennuettevõtjatelt muu broneeringuinfo 
kogumist lisaks sellele, mida 
lennuettevõtjad juba koguvad. 
Lennuettevõtjad ei edasta muud 
broneeringuinfot peale selle, mis on 
määratletud artikli 2 punktis c ja lisas 
täpselt kindlaks määratud. 
Lennuettevõtjad võtavad kõik mõistlikud 
meetmed tagamaks, et reisijatelt kogutud 
andmed on täpsed ja õiged; juhul kui 
tõendatakse, et see nii ei ole, võib 
lennuettevõtja vastutusele võtta.

Or. en

Muudatusettepanek 310
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui lennu puhul on kood jagatud ühe 
või mitme lennuettevõtja vahel, vastutab 
kõigi reisijate broneeringuinfo edastamise 
eest see lennuettevõtja, kes kõigi reisijate 
lendu teostab. Kui Euroopa liidu välisel 
ühenduse lennul on üks või mitu 
vahepeatust eri liikmesriikide 
lennujaamades, edastavad lennuettevõtjad 
kõigi reisijate broneeringuinfo kõigi 
asjaomaste liikmesriikide broneeringuinfo 
üksustele. Sama kehtib ka Euroopa Liidu 
sisese lennu puhul, kui sellel on üks või 
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mitu vahepeatust eri liikmesriikide 
lennujaamades.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepanek võimaldab täpsustada broneeringuinfo ülekandmise eeskirju, kui lennuga 
on seotud mitu lennuettevõtjat või kui lennul on vahepeatus.

Muudatusettepanek 311
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 
piisava andmeturbe:

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või lennuettevõtja tehnilise 
rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, 
tagades piisava andmeturbe:

Or. en

Muudatusettepanek 312
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot turvalise elektroonilise 
vahendi kaudu, kasutades ühiseid 
protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või tehnilise rikke korral 
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piisava andmeturbe: mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 
piisava andmeturbe:

Or. ro

Muudatusettepanek 313
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 
piisava andmeturbe:

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või lennuettevõtja tehnilise 
rikke korral mõnel muul asjakohasel viisil, 
tagades piisava andmeturbe:

Or. en

Muudatusettepanek 314
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 
piisava andmeturbe:

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 
piisava andmeturbe, võttes arvesse 
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 



AM\897635ET.doc 67/165 PE486.159v01-00

ET

Organisatsiooni (ICAO) suuniseid:

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada teatav järjepidevus rahvusvaheliste eeskirjadega, on oluline täpsustada, et 
kasutatavad protokollid ja formaadid on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud soovitustega.

Muudatusettepanek 315
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lennuettevõtjad edastavad 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 
piisava andmeturbe:

2. Lennuettevõtjad edastavad 
sihtotstarbeliste rahvusvaheliste lendude 
broneeringuinfot elektrooniliselt, kasutades 
ühiseid protokolle ja toetatavaid 
andmevorminguid, mis võetakse vastu 
vastavalt artiklites 13 ja 14 sätestatud 
menetlusele, või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil, tagades 
piisava andmeturbe:

Or. en

Muudatusettepanek 316
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 24–48 tundi enne kavandatud reisi 
väljumisaega;

a) üks kord 24–48 tundi enne kavandatud 
reisi väljumisaega;

Or. en
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Muudatusettepanek 317
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) viivitamatult pärast pardalemineku 
lõppemist, st pärast seda, kui reisijad on 
läinud väljumiseks valmistuva õhusõiduki 
pardale ja rohkem reisijaid enam pardale ei 
lasta.

b) üks kord viivitamatult pärast 
pardalemineku lõppemist, st pärast seda, 
kui reisijad on läinud väljumiseks 
valmistuva õhusõiduki pardale ja rohkem 
reisijaid enam pardale ei lasta.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lend ei välju vääramatu jõu ja lennu 
tühistamise tõttu, siis kustutatakse 
broneeringuinfo üksusele edastatud 
broneeringuinfo viivitamata.

Or. en

Muudatusettepanek 319
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad lubada
lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b 
osutatud edastamist lõike 2 punkti a 
kohaselt edastatud andmete 
ajakohastusega.

3. Liikmesriigid lubavad lennuettevõtjatel 
piirata lõike 2 punktis b osutatud 
edastamist lõike 2 punkti a kohaselt 
edastatud andmete ajakohastusega.
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Or. en

Muudatusettepanek 320
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad lubada 
lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b 
osutatud edastamist lõike 2 punkti a 
kohaselt edastatud andmete 
ajakohastusega.

3. Broneeringuinfo üksus võib lubada 
lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b 
osutatud edastamist lõike 2 punkti a 
kohaselt edastatud andmete 
ajakohastusega.

Or. de

Muudatusettepanek 321
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad lubada
lennuettevõtjatel piirata lõike 2 punktis b 
osutatud edastamist lõike 2 punkti a 
kohaselt edastatud andmete 
ajakohastusega.

3. Liikmesriigid lubavad lennuettevõtjatel 
piirata lõike 2 punktis b osutatud 
edastamist lõike 2 punkti a kohaselt 
edastatud andmete ajakohastusega.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui 
terroriaktide või raskete kuritegudega 
seonduvale konkreetsele ja tegelikule 
ohule reageerimisele kaasaaitamiseks on 
vajalik broneeringuinfoga kiiremini 
tutvuda, kui on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval ja kohtu 
eelneval loal põhineval broneeringuinfo 
üksuse taotlusel edastavad lennuettevõtjad 
broneeringuinfo, kui terroriaktide või 
raskete rahvusvaheliste kuritegudega 
seonduvale konkreetsele, tegelikule ja 
otsesele ohule reageerimisele 
kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a.

Or. en

Muudatusettepanek 323
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
broneeringuinfo üksuse taotlusel 
edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, 
kui terroriaktide või raskete kuritegudega 
seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule 
reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
liikmesriigi pädevate asutuste taotlusel 
edastavad lennuettevõtjad broneeringuinfo, 
kui terroriaktide või raskete kuritegudega 
seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule 
reageerimisele kaasaaitamiseks on 
liikmesriigi hinnangul vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a, 
broneeringuinfo üksusele.

Or. de

Muudatusettepanek 324
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui 
terroriaktide või raskete kuritegudega 
seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule 
reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui 
terroriaktide või raskete rahvusvaheliste 
kuritegudega seonduvale konkreetsele ja 
tegelikule ohule reageerimisele 
kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a.

(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Or. en

Muudatusettepanek 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui 
terroriaktide või raskete kuritegudega 
seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule 
reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui 
terroriaktidega seonduvale konkreetsele ja 
tegelikule ohule reageerimisele 
kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a.

Or. en

Muudatusettepanek 326
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval
broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui 
terroriaktide või raskete kuritegudega 
seonduvale konkreetsele ja tegelikule ohule 
reageerimisele kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a.

4. Igal konkreetsel juhul eraldi ja 
liikmesriigi õigusaktidele vastaval 
broneeringuinfo üksuse taotlusel edastavad 
lennuettevõtjad broneeringuinfo, kui 
terroriaktide või raskete rahvusvaheliste
kuritegudega seonduvale konkreetsele ja 
tegelikule ohule reageerimisele 
kaasaaitamiseks on vajalik 
broneeringuinfoga kiiremini tutvuda, kui 
on osutatud lõike 2 punktis a.

Or. en

Muudatusettepanek 327
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Teabevahetus liikmesriikide vahel

1. Liikmesriigid tagavad, et 
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b 
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus 
edastab sellise broneeringuinfo või selle 
töötlemise tulemuse oma asjaomastele 
pädevatele asutustele.
2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel 
on õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 



AM\897635ET.doc 73/165 PE486.159v01-00

ET

lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka 
selle töötlemise tulemust. Taotleda võib 
ühe või mitme andmevälja saamist 
vastavalt sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse.
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.
4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete kuritegude uurimisega või nende 
eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 
põhjendada. Broneeringuinfo üksused 
vastavad sellistele taotlustele 
esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel 
esitavad pädevad asutused oma taotlused 
enda liikmesriigi broneeringuinfo 
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üksusele.
5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
kuritegudega seonduvale konkreetsele ja 
tegelikule ohule, on liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuselt viimati nimetatu territooriumile 
saabuvate või sealt väljuvate lendude 
broneeringuinfot.
6. Info vahetamine käesoleva artikli 
kohaselt võib toimuda mis tahes 
olemasolevaid, rahvusvaheliseks 
õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid 
kanaleid kasutades. Taotlemiseks ja teabe 
vahetamiseks kasutatakse konkreetse 
kanali puhul kasutatavat keelt. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile 
artikli 3 lõike 3 kohase teabe esitamisel 
nende üksuste kontaktandmed, kellele 
taotlused kiireloomuliste juhtumite korral 
saata võib. Komisjon teatab 
liikmesriikidele saadud teabest.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 

1. Liikmesriigid tagavad, et 
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõikele 2 tuvastatud 
isikute broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
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vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 
sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Andmeid saava liikmesriigi 
broneeringuinfo üksus edastab sellise 
broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 329
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b 
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus 
edastab sellise broneeringuinfo või selle 
töötlemise tulemuse oma asjaomastele 
pädevatele asutustele.

1. Broneeringuinfo üksus edastab tema 
poolt vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a 
ja b tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse liikmesriikide 
asjaomastele pädevatele asutustele, kui 
broneeringuinfo üksuse otsusel on see 
vajalik terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 1. Liikmesriigid tagavad, et 
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broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b 
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 
sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b 
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Andmeid saava liikmesriigi 
broneeringuinfo üksus edastab sellise 
broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 
sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktile b
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Edastamisele kuuluv info on rangelt 
piiratud üksnes nende andmetega, mis on 
vajalikud konkreetsel juhtumil terroriakti 
või raske rahvusvahelise kuriteo 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
ja selle eest vastutusele võtmiseks ning 
mille vajalikkust kirjalikult 
põhjendatakse. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 
sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 
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tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

Or. en

Selgitus

Kõigi lennureisijate isikuandmeid ei tohiks vahetada rutiinselt. Andmete vahetus peaks olema 
rangelt piiratud – seotud konkreetsete terroriaktide ennetamise, avastamise, uurimise ja 
nende eest vastutusele võtmisega ning seda tuleks kontrollimise võimaldamiseks kirjalikult 
põhjendada.

Muudatusettepanek 332
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 
sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktile b
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks.

Edastamisele kuuluv info on rangelt 
piiratud üksnes nende andmetega, mis on 
vajalikud konkreetsel juhtumil terroriakti 
või raske rahvusvahelise kuriteo 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
ja selle eest vastutusele võtmiseks ning 
mille vajalikkust kirjalikult 
põhjendatakse. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 
sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
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asutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et
broneeringuinfo üksus edastab tema poolt 
vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a ja b 
tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele, kui esimesena 
nimetatud broneeringuinfo üksuse 
hinnangul on see vajalik terroriaktide ja 
raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 
sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

1. Broneeringuinfo üksus edastab tema 
poolt vastavalt artikli 4 lõike 2 punktidele a 
ja b tuvastatud isikute broneeringuinfo 
töötlemise tulemuse teiste liikmesriikide 
broneeringuinfo üksustele ja Europolile, 
kui 6. aprilli 2009. aasta nõukogu 
otsusega 2009/371/JSK ette nähtud 
tingimused on täidetud ning olenemata 
sellest, kas Europol tegutseb 
keskasutusena artikli 3 tähenduses, kui 
esimesena nimetatud broneeringuinfo 
üksuse otsusel on see vajalik terroriaktide 
ja raskete kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks. Andmeid saava 
liikmesriigi broneeringuinfo üksus edastab 
sellise broneeringuinfo või selle töötlemise 
tulemuse oma asjaomastele pädevatele 
asutustele.

Or. de

Selgitus

Europoli eesmärk on toetada liikmesriike organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja raskete 
kuritegude muude vormide ennetamisel ja nende vastu võitlemisel. Selleks et seda eesmärki 
oma pädevuste raames vastavalt nõukogu otsusele 2009/371/JSK (millega asutatakse 
Euroopa Politseiamet) täita, peaks asjaomane broneeringuinfo üksus tegema käesoleva 
direktiivi alusel toimuva broneeringuinfo töötlemise tulemused kättesaadavaks ka Europolile, 
olenemata sellest, kas amet tegutseb keskasutusena artikli 3 tähenduses või mitte.
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Muudatusettepanek 334
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks,
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks seoses terroriaktide ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
uurimise või nende eest vastutusele 
võtmisega. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

Or. en

Muudatusettepanek 335
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel
on õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka
selle töötlemise tulemust. Taotleda võib 
ühe või mitme andmevälja saamist 

2. Liikmesriigi pädevatel asutustel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt või 
pädevalt asutuselt, kes on lõike 1 kohaselt 
saanud broneeringuinfo üksuselt infot,
selle töötlemise tulemust. Taotleda võib 
ühe või mitme andmevälja saamist 
vastavalt sellele, mida taotluse esitanud 
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vastavalt sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

asutus peab konkreetsel juhul vajalikuks 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. Info
ja, kui see on artikli 4 lõike 2 punktide a 
ja b kohaselt juba ette valmistatud, ka 
broneeringuinfo töötlemise tulemus 
esitatakse viivitamata.

Or. de

Muudatusettepanek 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks. 
Broneeringuinfo üksused esitavad 
võimalikult kiiresti taotletud andmed ja, 
kui see on artikli 4 lõike 2 punktide a ja b 
kohaselt juba ette valmistatud, ka 
broneeringuinfo töötlemise tulemuse.

Or. en



AM\897635ET.doc 81/165 PE486.159v01-00

ET

Muudatusettepanek 337
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotlus on rangelt 
piiratud üksnes konkreetsel juhtumil 
vajalike andmetega. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks ja seda 
põhjendatakse kirjalikult. Broneeringuinfo 
üksused esitavad võimalikult kiiresti 
taotletud andmed ja, kui see on artikli 4 
lõike 2 punkti b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

Or. en

Muudatusettepanek 338
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
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broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotlus on rangelt 
piiratud üksnes konkreetsel juhtumil 
vajalike andmetega. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks ja seda 
põhjendatakse kirjalikult. Broneeringuinfo 
üksused esitavad võimalikult kiiresti 
taotletud andmed ja, kui see on artikli 4 
lõike 2 punkti b kohaselt juba ette
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 
viimati nimetatu andmebaasis artikli 9 
lõike 1 kohaselt säilitatavat 
broneeringuinfot ja vajaduse korral ka selle 
töötlemise tulemust. Taotleda võib ühe või 
mitme andmevälja saamist vastavalt 
sellele, mida taotluse esitanud 
broneeringuinfo üksus peab konkreetsel 
juhul vajalikuks terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 

2. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel ja 
Europolil, kui 6. aprilli 2009. aasta 
nõukogu otsusega 2009/371/JSK ette 
nähtud tingimused on täidetud, on õigus 
taotleda vajaduse korral teise liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu 
andmebaasis artikli 9 lõike 1 kohaselt 
säilitatavat broneeringuinfot ja vajaduse 
korral ka selle töötlemise tulemust.
Taotleda võib ühe või mitme andmevälja 
saamist vastavalt sellele, mida taotluse 
esitanud asutus peab konkreetsel juhul 
vajalikuks terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks. Broneeringuinfo üksused 
esitavad võimalikult kiiresti taotletud 
andmed ja, kui see on artikli 4 lõike 2 
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tulemuse. punktide a ja b kohaselt juba ette 
valmistatud, ka broneeringuinfo töötlemise 
tulemuse.

Or. de

Muudatusettepanek 340
Sophia in 't Veld

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 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 rahvusvaheliste kuritegudega.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi broneeringuinfo üksusel
on õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi broneeringuinfo üksuselt 

3. Liikmesriigi pädevatel asutustel on 
õigus taotleda vajaduse korral teise 
liikmesriigi pädevatelt asutustelt artikli 9 
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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.

lõike 2 kohaselt broneeringuinfo üksuselt 
edastatud info töötlemise tulemust.
Pädevad asutused võivad taotleda 
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.

Or. de

Muudatusettepanek 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

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 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 
terroriaktidega.

Or. en
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Muudatusettepanek 343
Jan Philipp Albrecht

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 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 rahvusvaheliste kuritegudega. 
Taotlust põhjendatakse kirjalikult.

Or. en

Muudatusettepanek 344
Martin Ehrenhauser

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 

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 
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täieliku broneeringuinfoga tutvumist 
üksnes erakorralistel asjaoludel, 
reageerides konkreetsele ohule või 
teostades konkreetset uurimist või esitades 
konkreetset süüdistust seoses terroriaktide 
või raskete kuritegudega.

täieliku broneeringuinfoga tutvumist 
üksnes erakorralistel asjaoludel, 
reageerides konkreetsele ohule või 
teostades konkreetset uurimist või esitades 
konkreetset süüdistust seoses terroriaktide 
või raskete rahvusvaheliste kuritegudega. 
Taotlust põhjendatakse kirjalikult.

Or. en

Muudatusettepanek 345
Hubert Pirker, Frank Engel

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 broneeringuinfo üksusel ja 
Europolil, kui 6. aprilli 2009. aasta 
nõukogu otsusega 2009/371/JSK ette 
nähtud tingimused on täidetud, 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.
Taotluse esitanud asutus 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.

Or. de

Muudatusettepanek 346
Tanja Fajon

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Cornelia Ernst

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete kuritegude uurimisega või nende 
eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 
põhjendada. Broneeringuinfo üksused 
vastavad sellistele taotlustele 
esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel 
esitavad pädevad asutused oma taotlused 
enda liikmesriigi broneeringuinfo 

välja jäetud
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üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 348
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete kuritegude uurimisega või nende 
eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 
põhjendada. Broneeringuinfo üksused 
vastavad sellistele taotlustele 
esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel 
esitavad pädevad asutused oma taotlused 
enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava konkreetse, tegeliku ja otsese
ohu ennetamiseks. Sellised taotlused 
peavad seonduma konkreetsete 
terroriaktide või raskete kuritegude 
uurimisega või nende eest vastutusele 
võtmisega ja neid tuleb põhjendada. 
Broneeringuinfo üksused vastavad 
sellistele taotlustele esmajärjekorras. 
Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad 
asutused oma taotlused enda liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 349
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda broneeringuinfo üksuse 
andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
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asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete kuritegude uurimisega või nende 
eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 
põhjendada. Broneeringuinfo üksused 
vastavad sellistele taotlustele 
esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel 
esitavad pädevad asutused oma taotlused 
enda liikmesriigi broneeringuinfo 
üksusele.

asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete kuritegude uurimisega või nende 
eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 
põhjendada. Broneeringuinfo üksus vastab
sellistele taotlustele esmajärjekorras.

Or. de

Muudatusettepanek 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete kuritegude uurimisega või nende 
eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 
põhjendada. Broneeringuinfo üksused 
vastavad sellistele taotlustele 
esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel 
esitavad pädevad asutused oma taotlused 
enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide 
uurimisega või nende eest vastutusele 
võtmisega ja neid tuleb põhjendada. 
Broneeringuinfo üksused vastavad 
sellistele taotlustele esmajärjekorras. 
Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad 
asutused oma taotlused enda liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 351
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete kuritegude uurimisega või nende 
eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 
põhjendada. Broneeringuinfo üksused 
vastavad sellistele taotlustele 
esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel 
esitavad pädevad asutused oma taotlused 
enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
uurimisega või nende eest vastutusele 
võtmisega ja neid tuleb põhjendada. 
Broneeringuinfo üksused vastavad 
sellistele taotlustele esmajärjekorras. 
Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad 
asutused oma taotlused enda liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 352
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete kuritegude uurimisega või nende 

4. Liikmesriigi pädevad asutused võivad 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuse andmebaasis artikli 9 lõigete 1 ja 2 
kohaselt säilitatavat broneeringuinfot 
asjaomaselt üksuselt otse ainult juhtudel, 
mil see on vajalik avalikku julgeolekut 
ähvardava vahetu ja tõsise ohu 
ennetamiseks. Sellised taotlused peavad 
seonduma konkreetsete terroriaktide või 
raskete rahvusvaheliste kuritegude 
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eest vastutusele võtmisega ja neid tuleb 
põhjendada. Broneeringuinfo üksused 
vastavad sellistele taotlustele 
esmajärjekorras. Kõigil teistel juhtudel 
esitavad pädevad asutused oma taotlused 
enda liikmesriigi broneeringuinfo üksusele.

uurimisega või nende eest vastutusele 
võtmisega ja neid tuleb põhjendada. 
Broneeringuinfo üksused vastavad 
sellistele taotlustele esmajärjekorras. 
Kõigil teistel juhtudel esitavad pädevad 
asutused oma taotlused enda liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele.

Or. en

Muudatusettepanek 353
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
kuritegudega seonduvale konkreetsele ja 
tegelikule ohule, on liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuselt viimati nimetatu territooriumile 
saabuvate või sealt väljuvate lendude 
broneeringuinfot.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 354
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
kuritegudega seonduvale konkreetsele ja
tegelikule ohule, on liikmesriigi 

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
kuritegudega seonduvale konkreetsele, 
tegelikule ja otsesele ohule, on liikmesriigi 
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broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuselt viimati nimetatu territooriumile 
saabuvate või sealt väljuvate lendude 
broneeringuinfot.

broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuselt viimati nimetatu territooriumile 
saabuvate või sealt väljuvate lendude 
broneeringuinfot.

Or. en

Muudatusettepanek 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
kuritegudega seonduvale konkreetsele ja 
tegelikule ohule, on liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuselt viimati nimetatu territooriumile 
saabuvate või sealt väljuvate lendude 
broneeringuinfot.

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktidega seonduvale 
konkreetsele ja tegelikule ohule, on 
liikmesriigi broneeringuinfo üksusel igal 
ajal õigus taotleda teise liikmesriigi
broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu 
territooriumile saabuvate või sealt 
väljuvate lendude broneeringuinfot.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
kuritegudega seonduvale konkreetsele ja 
tegelikule ohule, on liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale 
konkreetsele ja tegelikule ohule, on 
liikmesriigi broneeringuinfo üksusel igal 
ajal õigus taotleda teise liikmesriigi 
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üksuselt viimati nimetatu territooriumile 
saabuvate või sealt väljuvate lendude 
broneeringuinfot.

broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu 
territooriumile saabuvate või sealt 
väljuvate lendude broneeringuinfot.
Taotlused on rangelt piiratud üksnes 
nende andmetega, mis on vajalikud 
konkreetsel juhtumil terroriakti või raske 
rahvusvahelise kuriteo ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja selle eest 
vastutusele võtmiseks ning mille 
vajalikkust kirjalikult põhjendatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
kuritegudega seonduvale konkreetsele ja 
tegelikule ohule, on liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusel igal ajal õigus 
taotleda teise liikmesriigi broneeringuinfo 
üksuselt viimati nimetatu territooriumile 
saabuvate või sealt väljuvate lendude 
broneeringuinfot.

5. Erandjuhtudel, kui varajane 
broneeringuinfoga tutvumine on vajalik 
reageerimiseks terroriaktide või raskete 
rahvusvaheliste kuritegudega seonduvale 
konkreetsele ja tegelikule ohule, on 
liikmesriigi broneeringuinfo üksusel igal 
ajal õigus taotleda teise liikmesriigi 
broneeringuinfo üksuselt viimati nimetatu 
territooriumile saabuvate või sealt 
väljuvate lendude broneeringuinfot.
Taotlused on rangelt piiratud üksnes 
nende andmetega, mis on vajalikud 
konkreetsel juhtumil terroriakti või raske 
rahvusvahelise kuriteo ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja selle eest 
vastutusele võtmiseks ning mille 
vajalikkust kirjalikult põhjendatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 358
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Info vahetamine käesoleva artikli 
kohaselt võib toimuda mis tahes 
olemasolevaid, rahvusvaheliseks 
õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid 
kanaleid kasutades. Taotlemiseks ja teabe 
vahetamiseks kasutatakse konkreetse 
kanali puhul kasutatavat keelt.
Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 
lõike 3 kohase teabe esitamisel nende 
üksuste kontaktandmed, kellele taotlused 
kiireloomuliste juhtumite korral saata võib.
Komisjon teatab liikmesriikidele saadud 
teabest.

6. Info vahetamine käesoleva artikli 
kohaselt võib toimuda mis tahes 
olemasolevaid, rahvusvaheliseks 
õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid 
kanaleid kasutades. Taotlemiseks ja teabe 
vahetamiseks kasutatakse konkreetse 
kanali puhul kasutatavat keelt.
Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 
lõike 3 kohase teabe esitamisel nende 
üksuste kontaktandmed, kellele taotlused 
kiireloomuliste juhtumite korral saata võib.
Komisjon teatab broneeringuinfo üksusele
saadud teabest.

Or. de

Muudatusettepanek 359
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Info vahetamine käesoleva artikli 
kohaselt võib toimuda mis tahes 
olemasolevaid, rahvusvaheliseks 
õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid 
kanaleid kasutades. Taotlemiseks ja teabe 
vahetamiseks kasutatakse konkreetse 
kanali puhul kasutatavat keelt. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 
lõike 3 kohase teabe esitamisel nende 
üksuste kontaktandmed, kellele taotlused 
kiireloomuliste juhtumite korral saata võib. 
Komisjon teatab liikmesriikidele saadud 
teabest.

6. Info vahetamine käesoleva artikli 
kohaselt võib toimuda mis tahes 
olemasolevaid, üleeuroopaliseks ja 
rahvusvaheliseks õiguskaitsealaseks 
koostööks kasutatavaid kanaleid, eriti 
vastavalt nõukogu 6. aprilli 2009. aasta 
otsuse 2009/371/JSK artiklile 8 Europoli 
ja riiklikke asutusi kasutades. 
Taotlemiseks ja teabe vahetamiseks 
kasutatakse konkreetse kanali puhul 
kasutatavat keelt. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile artikli 3 lõike 3 kohase teabe 
esitamisel nende üksuste kontaktandmed, 
kellele taotlused kiireloomuliste juhtumite 
korral saata võib. Komisjon teatab 
liikmesriikidele saadud teabest.
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Or. en

Muudatusettepanek 360
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Info vahetamine käesoleva artikli 
kohaselt võib toimuda mis tahes 
olemasolevaid, rahvusvaheliseks 
õiguskaitsealaseks koostööks kasutatavaid 
kanaleid kasutades. Taotlemiseks ja teabe 
vahetamiseks kasutatakse konkreetse 
kanali puhul kasutatavat keelt. 
Liikmesriigid esitavad komisjonile artikli 3 
lõike 3 kohase teabe esitamisel nende 
üksuste kontaktandmed, kellele taotlused 
kiireloomuliste juhtumite korral saata võib. 
Komisjon teatab liikmesriikidele saadud 
teabest.

6. Info vahetamine käesoleva artikli 
kohaselt võib toimuda mis tahes 
olemasolevaid, üleeuroopaliseks ja 
rahvusvaheliseks õiguskaitsealaseks 
koostööks kasutatavaid kanaleid, eriti 
vastavalt nõukogu 6. aprilli 2009. aasta 
otsuse 2009/371/JSK artiklile 8 Europoli 
ja riiklikke asutusi kasutades. 
Taotlemiseks ja teabe vahetamiseks 
kasutatakse konkreetse kanali puhul 
kasutatavat keelt. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile artikli 3 lõike 3 kohase teabe 
esitamisel nende üksuste kontaktandmed, 
kellele taotlused kiireloomuliste juhtumite 
korral saata võib. Komisjon teatab 
liikmesriikidele saadud teabest.

Or. en

Muudatusettepanek 361
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Andmete edastamine kolmandatele 
riikidele
Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle 
töötlemise tulemused edastada 
kolmandale riigile üksnes igal konkreetsel 
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juhul eraldi ja kui on täidetud järgnevad
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.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Broneeringuinfo üksus ja liikmesriigid 
võivad broneeringuinfo ja selle töötlemise 
tulemused edastada kolmandale riigile 
üksnes igal konkreetsel juhul eraldi ja kui 
on täidetud järgmised tingimused:

Or. de

Muudatusettepanek 363
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib broneeringuinfo ja selle 
töötlemise tulemused edastada kolmandale 

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

riigile üksnes liidu ja nimetatud kolmanda 
riigi vahelise rahvusvahelise lepingu 
alusel ning igal konkreetsel juhul eraldi ja 
kui on täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 364
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

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 üksnes liidu ja nimetatud kolmanda 
riigi vahelise siduva rahvusvahelise 
lepinguga antud selgesõnalise loa alusel
ja kui on täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Muudatusettepanek 365
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

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 tagatisi kohaldades ning kui on täidetud 
järgmised tingimused:

Or. hu
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Muudatusettepanek 366
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) täidetud on Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis xx/xx/201x 
üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates 
asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise eesmärgil ning selliste andmete 
vaba liikumise kohta, Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, konventsioonis nr 108 
isikute kaitse kohta isikuandmete 
automatiseeritud töötlemisel ja Euroopa 
inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonis sätestatud tingimused;

Or. en

Selgitus

Direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta tuleks vastu võtta enne ELi broneeringuinfo direktiivi.

Muudatusettepanek 367
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edastamine on vajalik käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks, ning

b) edastamine on vajalik ja 
proportsionaalne terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks ja nende eest 
vastutusele võtmiseks, ning
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Or. en

Muudatusettepanek 368
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) edastamiseks tuleb eelnevalt saada 
kohtu luba,

Or. en

Muudatusettepanek 369
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 370
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kolmas riik nõustub edastama andmeid 
teisele kolmandale riigile üksnes juhul, 

c) broneeringuinfot saav kolmas riik 
kohustub mitte edastama saadud andmeid 
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kui see on vajalik käesoleva direktiivi 
artikli 1 lõikes 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks ja üksnes liikmesriigi 
selgesõnalisel loal.

teisele kolmandale riigile.

Or. de

Selgitus

Võimaluse andmise vajadus, et kolmas riik edastab andmed teisele kolmandale riigile, ei ole 
ilmne. Kolmandal riigil on võimalus pöörduda vajaduse korral otse broneeringuinfo üksuse 
poole.

Muudatusettepanek 371
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

c) kolmas riik tagab andmete kasutamise
üksnes juhul, kui see on vajalik käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks. Kolmandal 
riigil on keelatud edastada andmeid 
teisele kolmandale riigile.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

c) kolmas riik tagab andmete kasutamise
üksnes juhul, kui see on vajalik käesoleva 
direktiivi artikli 1 lõikes 2 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks ja kustutab 
andmed kohe, kui nende säilitamine ei ole 
enam rangelt vajalik. Kolmandal riigil on 
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keelatud edastada andmeid teisele 
kolmandale riigile.

Or. en

Muudatusettepanek 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

c) kolmas riik nõustub mitte edastama 
andmeid teisele kolmandale riigile.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

c) kolmas riik nõustub edastama andmeid 
teisele kolmandale riigile üksnes juhul, kui 
liikmesriik annab selleks selgesõnalise loa 
nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
artiklis 13 sätestatud tingimuste põhjal, 
mis kehtivad teise kolmanda riigi kohta, 
ning nende samaaegse täitumise kõrval 
on edastamine käesoleva direktiivi artikli 1 
lõikes 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalik.

Or. hu
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Muudatusettepanek 375
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kolmas riik võimaldab liidu kodanikel 
liigsete viivituste ja kulutusteta kasutada 
broneeringuinfo puhul samasugust õigust 
andmetega tutvuda, neid parandada ja 
kustutada ning samasugust õigust saada 
hüvitist, nagu kohaldatakse liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) kolmas riik võimaldab liidu kodanikel 
liigsete viivituste ja kulutusteta kasutada 
broneeringuinfo puhul samasugust õigust 
andmetega tutvuda, neid parandada ja 
kustutada ning samasugust õigust saada 
hüvitist, nagu kohaldatakse liidus.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c b) kolmas riik tagab broneeringuinfo 
kaitse nõuetekohasel ja võrdväärsel 
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tasemel.

Or. en

Muudatusettepanek 378
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c c) kõik artiklis 7 sätestatud tingimused 
koos vajalike muudatustega on täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Andmete säilitamise aeg

1. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjate edastatud 
broneeringuinfo säilitatakse 
broneeringuinfo üksuse andmebaasis 30 
päeva pärast seda, kui see on edastatud 
esimese liikmesriigi broneeringuinfo 
üksusele, kelle territooriumile või 
territooriumilt rahvusvaheline lend 
saabub või väljub.
2. Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis 
võiksid paljastada reisija, keda 



PE486.159v01-00 104/165 AM\897635ET.doc

ET

broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. 
Sellise anonüümseks muudetud 
broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes 
piiratud hulk broneeringuinfo üksuse 
töötajaid, kes on konkreetselt volitatud 
artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt 
broneeringuinfot analüüsima ja 
hindamiskriteeriume koostama. Täieliku 
broneeringuinfoga on võimalik tutvuda 
üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja 
loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud 
eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see 
on vajalik uurimise teostamiseks ning 
reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule 
ohule või konkreetse uurimise 
teostamiseks või konkreetse süüdistuse 
esitamiseks.
Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 
andmeväljad, mis võiksid paljastada 
reisija, keda broneeringuinfo käsitleb, 
ning mis tuleks filtreerida ja muuta 
anonüümseks, järgmised:
– nimi (nimed), sealhulgas 
broneeringuinfos sisalduvad teiste 
reisijate nimed ja koos reisivate reisijate 
arv;
– aadress ja kontaktandmed;
– üldised märkused selle kohta, et 
broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks 
paljastada reisija, keda see käsitleb; ning
– igasugune reisijaid käsitlev eelteave.
3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 
osutatud ajavahemiku möödumisel 
broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune 
kohustus ei piira juhtumeid, mil 
konkreetne broneeringuinfo on edastatud 
pädevale asutusele ning seda kasutatakse 
konkreetse kriminaaluurimise ja 
süüdimõistmise kontekstis, millisel juhul 
reguleeritakse selliste andmete säilitamist 
pädeva asutuse poolt liikmesriigi 
õigusaktidega.
4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktides a ja b osutatud 
positiivset tulemust üksnes niikaua, kui 
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see on vajalik pädevate asutuste 
positiivsest tulemusest informeerimiseks. 
Kui automaatse tuvastamise tulemus 
osutub aga mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks, 
säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem 
kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” 
positiivseid tulemusi tulevikus, välja 
arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks 
olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmeid 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo 
säilitatakse broneeringuinfo üksuse
andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see 
on edastatud esimese liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele, kelle 
territooriumile või territooriumilt 
rahvusvaheline lend saabub või väljub.

1. Broneeringuinfo üksus tagab, et 
lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo 
säilitatakse selle andmebaasis 30 päeva 
pärast seda, kui see on edastatud.

Or. de

Muudatusettepanek 381
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo 
säilitatakse broneeringuinfo üksuse 
andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see 
on edastatud esimese liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele, kelle 
territooriumile või territooriumilt 
rahvusvaheline lend saabub või väljub.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo 
säilitatakse broneeringuinfo üksuse 
andmebaasis üks aasta pärast seda, kui see 
on edastatud esimese liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele, kelle 
territooriumile või territooriumilt Euroopa 
Liidu sisene või väline lend saabub või 
väljub.

Or. fr

Selgitus

Liiga lühike broneeringuinfo säilitamise aeg põhjustab sellest tulenevaid probleeme 
tegevuses, eelkõige eriolukordades, kus see aeg on ebapiisav paljastamise menetluse 
järgmiseks. Lisaks takistab see uurijate juurdepääsu sellele infole uurimise olulistel hetkedel. 
Uurimise algjärgus ei pruugi neil veel olla teada kõik asjaolud, mis võimaldaks neil 
veenduda, et neil on olemas kogu vajalik info.

Muudatusettepanek 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo 
säilitatakse broneeringuinfo üksuse 
andmebaasis 30 päeva pärast seda, kui see 
on edastatud esimese liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele, kelle 
territooriumile või territooriumilt 
rahvusvaheline lend saabub või väljub.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo 
säilitatakse broneeringuinfo üksuse 
andmebaasis 3 päeva pärast seda, kui see 
on edastatud esimese liikmesriigi 
broneeringuinfo üksusele, kelle 
territooriumile või territooriumilt 
rahvusvaheline lend saabub või väljub.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis 
võiksid paljastada reisija, keda 
broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. 
Sellise anonüümseks muudetud 
broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes 
piiratud hulk broneeringuinfo üksuse 
töötajaid, kes on konkreetselt volitatud 
artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt 
broneeringuinfot analüüsima ja 
hindamiskriteeriume koostama. Täieliku 
broneeringuinfoga on võimalik tutvuda 
üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja 
loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud 
eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see 
on vajalik uurimise teostamiseks ning 
reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule 
ohule või konkreetse uurimise 
teostamiseks või konkreetse süüdistuse 
esitamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kogu broneeringuinfo säilitamine pikema ajavahemiku jooksul ilma ühegi esialgse kahtlustuseta 
on ebaproportsionaalne. Riikide põhiseaduskohtud on teinud selle selgeks mitmes otsuses 
telekommunikatsiooni andmete säilitamise osas direktiivi 2006/24/EÜ põhjal ning Euroopa 
Inimõiguste Kohus oma otsuses DNA proovide säilitamise kohta (S. ja Marper vs. UK) ning 
samuti hoiatanud, et mitme andmetüübi säilitamise kumulatiivne mõju võib olla absoluutse 
põhiseadusliku künnise lähedal. Nõukogu õigustalitus ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet ei 
ole veendunud kõigi reisijate andmete säilitamise vajalikkuses ega proportsionaalsuses.

Muudatusettepanek 384
Martin Ehrenhauser
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis 
võiksid paljastada reisija, keda 
broneeringuinfo käsitleb, anonüümseks. 
Sellise anonüümseks muudetud 
broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes 
piiratud hulk broneeringuinfo üksuse 
töötajaid, kes on konkreetselt volitatud 
artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt 
broneeringuinfot analüüsima ja 
hindamiskriteeriume koostama. Täieliku 
broneeringuinfoga on võimalik tutvuda 
üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja 
loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud 
eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see 
on vajalik uurimise teostamiseks ning 
reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule 
ohule või konkreetse uurimise 
teostamiseks või konkreetse süüdistuse 
esitamiseks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 385
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel kolm 
kuud ja seejärel kustutatakse need 
alatiseks. Selle ajavahemiku jooksul 
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paljastada reisija, keda broneeringuinfo 
käsitleb, anonüümseks. Sellise 
anonüümseks muudetud 
broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes 
piiratud hulk broneeringuinfo üksuse 
töötajaid, kes on konkreetselt volitatud 
artikli 4 lõike 2 punkti d kohaselt 
broneeringuinfot analüüsima ja 
hindamiskriteeriume koostama. Täieliku 
broneeringuinfoga on võimalik tutvuda 
üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja 
loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud 
eesmärkidel ja kui on alust arvata, et see 
on vajalik uurimise teostamiseks ning 
reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule 
ohule või konkreetse uurimise teostamiseks 
või konkreetse süüdistuse esitamiseks.

muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 
paljastada reisija, keda broneeringuinfo 
käsitleb, anonüümseks. Sellise 
isikustamatuks muudetud 
broneeringuinfoga saab tutvuda üksnes 
piiratud hulk broneeringuinfo üksuse 
kõrgema taseme töötajaid, kes on 
konkreetselt volitatud broneeringuinfot 
analüüsima ja hindamiskriteeriume 
koostama. Täieliku broneeringuinfoga on 
võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo 
üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 
punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui see 
on vajalik uurimise teostamiseks ning 
reageerimiseks konkreetsele, tegelikule ja 
otsesele ohule või konkreetse uurimise 
teostamiseks või konkreetse süüdistuse 
esitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 
paljastada reisija, keda broneeringuinfo 
käsitleb, anonüümseks. Sellise 
anonüümseks muudetud broneeringuinfoga 
saab tutvuda üksnes piiratud hulk 
broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on 
konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 
punkti d kohaselt broneeringuinfot 
analüüsima ja hindamiskriteeriume 
koostama. Täieliku broneeringuinfoga on 
võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo 
üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel kolm
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 
paljastada reisija, keda broneeringuinfo 
käsitleb, anonüümseks. Sellise 
anonüümseks muudetud broneeringuinfoga 
saab tutvuda üksnes piiratud hulk 
broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on 
konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 
punkti d kohaselt broneeringuinfot 
analüüsima ja hindamiskriteeriume 
koostama. Täieliku broneeringuinfoga on 
võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo 
üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 



PE486.159v01-00 110/165 AM\897635ET.doc

ET

punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on 
alust arvata, et see on vajalik uurimise 
teostamiseks ning reageerimiseks 
konkreetsele ja tegelikule ohule või 
konkreetse uurimise teostamiseks või 
konkreetse süüdistuse esitamiseks.

punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on 
alust arvata, et see on vajalik uurimise 
teostamiseks ning reageerimiseks 
konkreetsele ja tegelikule ohule või 
konkreetse uurimise teostamiseks või 
konkreetse süüdistuse esitamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 
paljastada reisija, keda broneeringuinfo 
käsitleb, anonüümseks. Sellise 
anonüümseks muudetud broneeringuinfoga 
saab tutvuda üksnes piiratud hulk 
broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on 
konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 
punkti d kohaselt broneeringuinfot 
analüüsima ja hindamiskriteeriume 
koostama. Täieliku broneeringuinfoga on 
võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo 
üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 
punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on 
alust arvata, et see on vajalik uurimise 
teostamiseks ning reageerimiseks 
konkreetsele ja tegelikule ohule või 
konkreetse uurimise teostamiseks või 
konkreetse süüdistuse esitamiseks.

Pärast lõikes 1 osutatud 1 aasta möödumist 
broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 
paljastada reisija, keda broneeringuinfo 
käsitleb, anonüümseks. Sellise 
anonüümseks muudetud broneeringuinfoga 
saab tutvuda üksnes piiratud hulk 
broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on 
konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 
punkti d kohaselt broneeringuinfot 
analüüsima ja hindamiskriteeriume 
koostama. Täieliku broneeringuinfoga on 
võimalik tutvuda üksnes piiratud hulga
broneeringuinfo üksuse kindlaksmääratud 
ja eriloaga vastutavate isikute loal artikli 4 
lõike 2 punktis c sätestatud eesmärkidel ja 
kui on alust arvata, et see on vajalik 
uurimise teostamiseks ning reageerimiseks 
konkreetsele ja tegelikule ohule või 
konkreetse uurimise teostamiseks või 
konkreetse süüdistuse esitamiseks.

Or. fr
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) Lisaks on selleks, et tagada broneeringuinfo üksuste pidev 
toimimine (24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas), vaja laiendada võimalikku juurdepääsu 
kogu anonüümsele broneeringuinfole ka mõnele muule isikule, juhuks kui üksuse ainuke 
juhataja ei ole kättesaadav (haige, puhkusel jne).

Muudatusettepanek 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 
aastat. Selle ajavahemiku jooksul 
muudetakse kõik andmeväljad, mis võiksid 
paljastada reisija, keda broneeringuinfo 
käsitleb, anonüümseks. Sellise 
anonüümseks muudetud broneeringuinfoga 
saab tutvuda üksnes piiratud hulk 
broneeringuinfo üksuse töötajaid, kes on 
konkreetselt volitatud artikli 4 lõike 2 
punkti d kohaselt broneeringuinfot 
analüüsima ja hindamiskriteeriume 
koostama. Täieliku broneeringuinfoga on 
võimalik tutvuda üksnes broneeringuinfo 
üksuse juhataja loal artikli 4 lõike 2 
punktis c sätestatud eesmärkidel ja kui on 
alust arvata, et see on vajalik uurimise 
teostamiseks ning reageerimiseks 
konkreetsele ja tegelikule ohule või 
konkreetse uurimise teostamiseks või 
konkreetse süüdistuse esitamiseks.

Pärast lõikes 1 osutatud kolm päeva
möödumist broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid üksnes 
juhul, kui on alust arvata, et see on 
vajalik uurimise läbiviimiseks ning 
reageerimiseks konkreetsele ja tegelikule 
ohule või konkreetse uurimise 
teostamiseks või konkreetse süüdistuse 
esitamiseks. Selle ajavahemiku jooksul, 
mis ei ületa uurimise läbiviimiseks 
vajalikku aega, muudetakse kõik 
andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, 
keda broneeringuinfo käsitleb, 
anonüümseks. Sellise anonüümseks 
muudetud broneeringuinfoga saab tutvuda 
üksnes piiratud hulk broneeringuinfo 
üksuse töötajaid, kes on konkreetselt 
volitatud broneeringuinfot analüüsima ja 
hindamiskriteeriume koostama. Täieliku 
broneeringuinfoga on võimalik tutvuda 
üksnes broneeringuinfo üksuse juhataja 
loal artikli 4 lõike 2 punktis c sätestatud 
eesmärkidel.

Or. en

Selgitus

Andmete üleüldist säilitamist tuleks vältida.
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Muudatusettepanek 389
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– aadress ja kontaktandmed; – kontaktandmed ja aadress, sealhulgas 
arve aadress;

Or. ro

Muudatusettepanek 390
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– aadress ja kontaktandmed; – aadress ja kontaktandmed, sealhulgas 
arve aadress;

Or. en

Muudatusettepanek 391
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– püsikliendi staatust käsitlev teave;

Or. en

Muudatusettepanek 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üldised märkused selle kohta, et 
broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks 
paljastada reisija, keda see käsitleb; ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 393
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– üldised märkused selle kohta, et 
broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks 
paljastada reisija, keda see käsitleb; ning 

– püsikliendi iseloomustus ja üldised 
märkused selle kohta, et broneeringuinfo 
sisaldab teavet, mis võiks paljastada reisija, 
keda see käsitleb; ning

Or. ro

Muudatusettepanek 394
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2
osutatud ajavahemiku möödumisel 
broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune 
kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne 
broneeringuinfo on edastatud pädevale 
asutusele ning seda kasutatakse konkreetse 

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1
osutatud ajavahemiku möödumisel 
broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune 
kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne 
broneeringuinfo on edastatud pädevale 
asutusele ning seda kasutatakse konkreetse, 
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kriminaaluurimise ja süüdimõistmise
kontekstis, millisel juhul reguleeritakse 
selliste andmete säilitamist pädeva asutuse 
poolt liikmesriigi õigusaktidega.

ühe kindla isiku või ühe kindla isikute 
rühma vastu suunatud kriminaaluurimise
ja süüdistuse esitamise käigus, millisel 
juhul reguleeritakse selliste andmete 
säilitamist pädeva asutuse poolt 
liikmesriigi õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 
osutatud ajavahemiku möödumisel 
broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune 
kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne 
broneeringuinfo on edastatud pädevale 
asutusele ning seda kasutatakse konkreetse 
kriminaaluurimise ja süüdimõistmise 
kontekstis, millisel juhul reguleeritakse 
selliste andmete säilitamist pädeva asutuse 
poolt liikmesriigi õigusaktidega.

3. Broneeringuinfo üksus tagab, et 
lõikes 2 osutatud ajavahemiku möödumisel 
broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune 
kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne 
broneeringuinfo on edastatud pädevale 
asutusele ning seda kasutatakse konkreetse 
kriminaaluurimise ja süüdimõistmise 
kontekstis, millisel juhul reguleeritakse 
selliste andmete säilitamist pädeva asutuse 
poolt liikmesriigi õigusaktidega.

Or. de

Muudatusettepanek 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 
osutatud ajavahemiku möödumisel 
broneeringuinfo kustutatakse. Kõnealune 
kohustus ei piira juhtumeid, mil konkreetne 
broneeringuinfo on edastatud pädevale 
asutusele ning seda kasutatakse konkreetse 

3. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 
osutatud ajavahemiku möödumisel 
broneeringuinfo kustutatakse alatiseks. 
Kõnealune kohustus ei piira juhtumeid, mil 
konkreetne broneeringuinfo on edastatud 
pädevale asutusele ning seda kasutatakse 
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kriminaaluurimise ja süüdimõistmise 
kontekstis, millisel juhul reguleeritakse 
selliste andmete säilitamist pädeva asutuse 
poolt liikmesriigi õigusaktidega.

konkreetse kriminaaluurimise ja 
süüdimõistmise kontekstis, millisel juhul 
reguleeritakse selliste andmete säilitamist 
pädeva asutuse poolt liikmesriigi 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktides a ja b osutatud positiivset 
tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik 
pädevate asutuste positiivsest tulemusest 
informeerimiseks. Kui automaatse 
tuvastamise tulemus osutub aga 
mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks, 
säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem 
kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” 
positiivseid tulemusi tulevikus, välja 
arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks 
olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmeid 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktides a ja b osutatud positiivset 
tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik 
pädevate asutuste positiivsest tulemusest 
informeerimiseks. Kui automaatse 
tuvastamise tulemus osutub aga 
mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks, 
säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem 
ühe aasta jooksul, et vältida „valesid” 
positiivseid tulemusi tulevikus, välja 
arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks 
olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt 
kolme aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmeid 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktides a ja b osutatud 
positiivset tulemust üksnes niikaua, kui see 
on vajalik pädevate asutuste positiivsest 
tulemusest informeerimiseks. Kui 
automaatse tuvastamise tulemus osutub aga 
mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks, 
säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem 
kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” 
positiivseid tulemusi tulevikus, välja 
arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks 
olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmeid 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktis b osutatud positiivset 
tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik 
pädevate asutuste positiivsest tulemusest 
informeerimiseks. Kui automaatse 
tuvastamise tulemus osutub aga 
mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks,
tuvastamise aluseks olevad andmed
asjaomases andmebaasis kas 
parandatakse või kustutatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktides a ja b osutatud 
positiivset tulemust üksnes niikaua, kui see 
on vajalik pädevate asutuste positiivsest 
tulemusest informeerimiseks. Kui 
automaatse tuvastamise tulemus osutub aga 
mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks, 
säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem 
kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” 
positiivseid tulemusi tulevikus, välja 
arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks 
olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmeid 

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktis b osutatud positiivset 
tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik 
pädevate asutuste positiivsest tulemusest 
informeerimiseks. Kui automaatse 
tuvastamise tulemus osutub aga 
mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks, andmed 
andmebaasis kas parandatakse või 
kustutatakse pärast kolmekuise säilitusaja 
lõppu.
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tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktides a ja b osutatud 
positiivset tulemust üksnes niikaua, kui see 
on vajalik pädevate asutuste positiivsest 
tulemusest informeerimiseks. Kui 
automaatse tuvastamise tulemus osutub aga 
mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks, 
säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem 
kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” 
positiivseid tulemusi tulevikus, välja 
arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks 
olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmeid 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.

4. Broneeringuinfo üksus säilitab artikli 4 
lõike 2 punktis a osutatud positiivset 
tulemust üksnes niikaua, kui see on vajalik 
pädevate asutuste positiivsest tulemusest 
informeerimiseks. Kui automaatse 
tuvastamise tulemus osutub aga 
mitteautomaatse individuaalse 
läbivaatamise järel negatiivseks, 
säilitatakse tulemus siiski kõige rohkem 
kolme aasta jooksul, et vältida „valesid” 
positiivseid tulemusi tulevikus, välja 
arvatud juhul, kui tuvastamise aluseks 
olevaid andmeid ei ole lõike 3 kohaselt 
juba kustutatud, millisel juhul säilitatakse 
logiandmeid tuvastamise aluseks olevate 
andmete kustutamiseni.

Or. en

Muudatusettepanek 401
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Lennuettevõtjate suhtes kohaldatavad 
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karistused
Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
siseriikliku õigusega nähakse ette 
hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 
karistused, sealhulgas rahalised 
karistused lennuettevõtjatele, kes ei edasta 
käesoleva direktiiviga nõutavaid ja nende 
poolt juba kogutud andmeid või ei tee 
seda nõutavas vormingus või kes muul 
viisil rikuvad vastavalt käesolevale 
direktiivile vastuvõetud liikmesriigi 
sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
siseriikliku õigusega nähakse ette 
hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 
karistused, sealhulgas rahalised karistused 
lennuettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva 
direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba 
kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas 
vormingus või kes muul viisil rikuvad 
vastavalt käesolevale direktiivile 
vastuvõetud liikmesriigi sätteid.

Liikmesriigid tagavad, et kooskõlas 
siseriikliku õigusega nähakse ette 
hoiatavad, tõhusad ja proportsionaalsed 
karistused, sealhulgas rahalised karistused 
lennuettevõtjatele, kes ei edasta käesoleva 
direktiiviga nõutavaid ja nende poolt juba 
kogutud andmeid või ei tee seda nõutavas 
vormingus, mis on kooskõlas 
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 
Organisatsiooni (ICAO) suunistega 
broneeringuinfo kohta, või kes muul viisil 
rikuvad vastavalt käesolevale direktiivile 
vastuvõetud liikmesriigi sätteid. 
Lennuettevõtjate suhtes ei tohi kehtestada 
karistusi, kui kolmanda riigi asutused ei 
luba neil broneeringuinfot edastada.

Or. en
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Muudatusettepanek 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Broneeringuinfo üksuste suhtes 

kohaldatavad karistused
Liikmesriigid tagavad kooskõlas oma
riiklike õigusaktidega, et broneeringuinfo 
üksuste suhtes, kes ei kogu, kasuta või ei 
edasta andmeid vastavalt käesoleva 
direktiivi sätetele, kohaldatakse 
hoiatavaid, tõhusaid ja proportsionaalseid 
karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 404
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 11 välja jäetud
Isikuandmete kaitse

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel 
käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete 
töötlemisel on igal reisijal samasugune 
õigus andmetega tutvuda, neid 
parandada, kustutada ja blokeerida, ning 
õigus saada hüvitist ja kasutada 
õiguskaitsevahendeid kui nõukogu 
raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20 
rakendamiseks vastuvõetud liikmesriikide 
õigusaktide alusel. Seetõttu kohaldatakse 
nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
artiklite 17–20 sätteid.
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2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide 
õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse 
nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete 
turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 
rakendamiseks, kohaldatakse ka 
igasuguse käesoleva direktiivi kohase 
isikuandmete töötlemise suhtes.
3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
paljastavad inimese rassilise või etnilise 
päritolu, usulised või filosoofilised 
tõekspidamised, poliitilised seisukohad, 
kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku 
seisundi või seksuaalelu. Sellist teavet 
paljastava broneeringuinfo saamisel 
kustutab broneeringuinfo üksus selle 
kohe.
4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad 
asutused registreerivad või 
dokumenteerivad broneeringuinfo 
igasuguse töötlemise lennuettevõtjate 
poolt, selle igasuguse edastamise 
broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
pädevate asutuste või broneeringuinfo 
üksuste kõik taotlused, isegi kui neile 
vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete 
töötlemise õiguspärasust, läbi viia 
sisekontroll ning tagada andmete 
nõuetekohane terviklus ja töötlemise 
turvalisus, eelkõige liikmesriikide 
andmekaitse järelevalveasutuste puhul. 
Kõnealused logiandmed säilitatakse viie 
aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui 
tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei 
ole artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmed 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.
5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste 
lendude reisijaid lennu broneerimisel ja 
pileti ostmisel selgelt ja täpselt 
broneeringuinfo edastamisest 
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broneeringuinfo üksusele, andmete 
töötlemise põhjustest, andmete säilitamise 
ajast, andmete võimalikust kasutamisest 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks, 
andmete vahetamise ja jagamise 
võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
avalikkusele.
6. Keelatud on broneeringuinfo 
igasugune edastamine broneeringuinfo 
üksustelt või pädevatelt asutustelt liikmes-
või kolmandates riikides asuvatele 
eraisikutele.
7. Ilma et see piiraks artikli 10 
kohaldamist, võtavad liikmesriigid 
sobivaid meetmeid, et tagada käesoleva 
direktiivi sätete täielik rakendamine, ja 
sätestavad eelkõige tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
kohaselt vastuvõetud sätete rikkumise 
puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel 
käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete 
töötlemisel on igal reisijal samasugune 
õigus andmetega tutvuda, neid 
parandada, kustutada ja blokeerida, ning 
õigus saada hüvitist ja kasutada 
õiguskaitsevahendeid kui nõukogu 

1. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide 
õigusaktide alusel nõukogu 
raamotsuse 2008/977/JSK töötlemise 
konfidentsiaalsust ja andmete turvalisust 
käsitlevate artiklite 21–22 rakendamiseks 
vastuvõetud sätteid kohaldatakse ka 
igasugusele isikuandmete töötlemisele 
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raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20 
rakendamiseks vastuvõetud liikmesriikide 
õigusaktide alusel. Seetõttu kohaldatakse
nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
artiklite 17–20 sätteid.

käesoleva direktiivi alusel. 
Lennuettevõtjad, kes on saanud reisijate 
kontaktandmed reisibüroo kaudu, ei tohi 
neid kasutada ärilistel eesmärkidel.

Or. en

Muudatusettepanek 406
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel 
käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete 
töötlemisel on igal reisijal samasugune 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida, ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
kui nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
artiklite 17–20 rakendamiseks 
vastuvõetud liikmesriikide õigusaktide 
alusel. Seetõttu kohaldatakse nõukogu 
raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20 
sätteid.

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel 
käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete 
töötlemisel on igal reisijal samasugune 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida, ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi xx/xx/201x üksikisikute kaitse 
kohta seoses pädevates asutustes 
isikuandmete töötlemisega kuritegude 
tõkestamise, uurimise, avastamise ja 
nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta alusel.

Or. en

Selgitus

Direktiiv üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumise 
kohta tuleks vastu võtta enne ELi broneeringuinfo direktiivi.

Muudatusettepanek 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel 
käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete 
töötlemisel on igal reisijal samasugune 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida, ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
kui nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
artiklite 17–20 rakendamiseks vastuvõetud 
liikmesriikide õigusaktide alusel. Seetõttu 
kohaldatakse nõukogu 
raamotsuse 2008/977/JSK artiklite 17–20
sätteid.

1. Iga liikmesriik tagab, et igasugusel 
käesoleva direktiivi kohasel isikuandmete 
töötlemisel on igal reisijal samasugune 
õigus andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida, ning õigus saada 
hüvitist ja kasutada õiguskaitsevahendeid 
kui nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
artikli 17 lõike 1, artiklite 18–20
rakendamiseks vastuvõetud liikmesriikide 
õigusaktide alusel. Seetõttu kohaldatakse 
nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
artikli 17 lõike 1, artiklite 18–20 sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 408
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide 
õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse 
nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete 
turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 
rakendamiseks, kohaldatakse ka 
igasuguse käesoleva direktiivi kohase 
isikuandmete töötlemise suhtes.

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide 
õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
xx/xx/201x üksikisikute kaitse kohta 
seoses pädevates asutustes isikuandmete 
töötlemisega kuritegude tõkestamise, 
uurimise, avastamise ja nende eest 
vastutusele võtmise või 
kriminaalkaristuste täitmisele pööramise 
eesmärgil ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta rakendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Axel Voss
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide 
õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse 
nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete 
turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 
rakendamiseks, kohaldatakse ka igasuguse 
käesoleva direktiivi kohase isikuandmete 
töötlemise suhtes.

2. Iga liikmesriik tagab, et liikmesriikide 
õigusaktide kohaseid sätteid, mis võetakse 
nõukogu raamotsuse 2008/977/JSK 
töötlemise konfidentsiaalsust ja andmete 
turvalisust käsitlevate artiklite 21–22 
rakendamiseks, kohaldatakse ka igasuguse 
käesoleva direktiivi kohase isikuandmete 
töötlemise suhtes. Lennuettevõtjatel, kes 
koguvad andmeid reisijatelt, kes on 
broneerinud oma lennu reisibüroo või 
mõne muu reisivahendaja kaudu, on 
keelatud kasutada neid andmeid 
turunduslikel eesmärkidel.

Or. de

Muudatusettepanek 410
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriikide õigusaktide sätted, 
mis on vastu võetud direktiivi 95/46/EÜ 
rakendamiseks, annavad reisijale 
suuremad õigused andmetega tutvuda, 
neid parandada, kustutada ja blokeerida 
ning saada hüvitist ja kasutada 
õiguskaitsevahendeid, samuti suuremad 
õigused seoses andmete töötlemise 
konfidentsiaalsuse ja andmete 
turvalisusega, kui on osutatud lõigetes 1 
ja 2, siis kohaldatakse neid sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 411
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriikide õigusaktide sätted, 
mis on vastu võetud direktiivi 95/46/EÜ 
rakendamiseks, annavad reisijale 
suuremad õigused andmetega tutvuda, 
neid parandada, kustutada ja blokeerida 
ning saada hüvitist ja kasutada 
õiguskaitsevahendeid, samuti suuremad 
õigused seoses andmete töötlemise 
konfidentsiaalsuse ja andmete 
turvalisusega, kui on osutatud lõigetes 1 
ja 2, siis kohaldatakse neid sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 412
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
paljastavad inimese rassilise või etnilise 
päritolu, usulised või filosoofilised 
tõekspidamised, poliitilised seisukohad, 
kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku 
seisundi või seksuaalelu. Sellist teavet 
paljastava broneeringuinfo saamisel 
kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe.

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
paljastavad inimese soo, rassi, 
nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetilised omadused, keele, 
usulised või filosoofilised tõekspidamised, 
poliitilised seisukohad, kuuluvuse 
ametiühingusse, kuulumise 
rahvusvähemusse, varalise seisundi, 
puuded, vanuse, tervisliku seisundi või 
seksuaalse sättumuse, nagu on sätestatud 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 
21. Sellist teavet paljastava 
broneeringuinfo saamisel kustutab
broneeringuinfo üksus selle kohe ja 
alatiseks.
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Or. en

Muudatusettepanek 413
Kinga Göncz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
paljastavad inimese rassilise või etnilise 
päritolu, usulised või filosoofilised 
tõekspidamised, poliitilised seisukohad, 
kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku 
seisundi või seksuaalelu. Sellist teavet 
paljastava broneeringuinfo saamisel 
kustutab broneeringuinfo üksus selle kohe.

3. Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis 
paljastavad inimese rassilise või etnilise 
päritolu, usulised või filosoofilised 
tõekspidamised, poliitilised seisukohad, 
kuuluvuse ametiühingusse ning tervisliku 
seisundi, puuded või seksuaalse 
sättumuse. Sellist teavet paljastava 
broneeringuinfo saamisel kustutab 
broneeringuinfo üksus selle kohe; 
kõnealuseid andmeid töötlevatele 
lennuettevõtjatele kohaldatakse käesoleva 
direktiivi artiklis 10 kehtestatud karistusi.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad 
asutused registreerivad või 
dokumenteerivad broneeringuinfo 
igasuguse töötlemise lennuettevõtjate 
poolt, selle igasuguse edastamise 
broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
pädevate asutuste või broneeringuinfo 
üksuste kõik taotlused, isegi kui neile 
vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete 
töötlemise õiguspärasust, läbi viia 

4. Broneeringuinfo üksused registreerivad 
või dokumenteerivad broneeringuinfo 
igasuguse töötlemise lennuettevõtjate 
poolt, selle igasuguse edastamise 
broneeringuinfo üksuse poolt ning 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
pädevate asutuste kõik taotlused, isegi kui 
neile vastatakse eitavalt, et kontrollida 
andmete töötlemise õiguspärasust, läbi viia 
sisekontroll ning tagada andmete 
nõuetekohane terviklus ja töötlemise 
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sisekontroll ning tagada andmete 
nõuetekohane terviklus ja töötlemise 
turvalisus, eelkõige liikmesriikide
andmekaitse järelevalveasutuste puhul.
Kõnealused logiandmed säilitatakse viie 
aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui 
tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole 
artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmed 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.

turvalisus andmekaitse järelevalveasutuse
puhul. Kõnealused logiandmed säilitatakse 
viie aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui 
tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole 
artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmed 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni.

Or. de

Muudatusettepanek 415
Ágnes Hankiss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad 
asutused registreerivad või 
dokumenteerivad broneeringuinfo 
igasuguse töötlemise lennuettevõtjate 
poolt, selle igasuguse edastamise 
broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
pädevate asutuste või broneeringuinfo 
üksuste kõik taotlused, isegi kui neile 
vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete 
töötlemise õiguspärasust, läbi viia 
sisekontroll ning tagada andmete 
nõuetekohane terviklus ja töötlemise 
turvalisus, eelkõige liikmesriikide 
andmekaitse järelevalveasutuste puhul. 
Kõnealused logiandmed säilitatakse viie 
aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui 
tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole 
artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmed 
tuvastamise aluseks olevate andmete 

4. Broneeringuinfo üksused ja pädevad 
asutused registreerivad või 
dokumenteerivad broneeringuinfo 
igasuguse töötlemise lennuettevõtjate 
poolt, selle igasuguse edastamise 
broneeringuinfo üksuste poolt ning teiste 
liikmesriikide ja kolmandate riikide 
pädevate asutuste või broneeringuinfo 
üksuste kõik taotlused, isegi kui neile 
vastatakse eitavalt, et kontrollida andmete 
töötlemise õiguspärasust, läbi viia 
sisekontroll ning tagada andmete 
nõuetekohane terviklus ja töötlemise 
turvalisus, eelkõige liikmesriikide 
andmekaitse järelevalveasutuste puhul. 
Kõnealused logiandmed säilitatakse viie 
aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui 
tuvastamise aluseks olevaid andmeid ei ole 
artikli 9 lõike 3 kohaselt nimetatud 
viie aasta möödumisel juba kustutatud, 
millisel juhul säilitatakse logiandmed 
tuvastamise aluseks olevate andmete 
kustutamiseni. Isikud, kes viivad läbi 
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kustutamiseni. turvakontrolle, omavad juurdepääsu 
broneeringuinfole ja analüüsivad seda 
ning käsitlevad andmelogisid, peavad 
omama kõige kõrgetasemelist väljaõpet: 
nad peavad olema läbinud 
julgeolekukontrolli ning julgeolekualase 
väljaõppe. Andmetele juurdepääsu ulatus 
määratakse kindlaks ja piiritletakse iga 
isiku profiilis vastavalt selle isiku töö 
olemusele, rollile ja õigustele.

Or. hu

Muudatusettepanek 416
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõikide nende andmete kaitsmiseks 
tuleb rakendada eriti kõrget 
ohutusstandardit, mille puhul 
arvestatakse andmekaitse valdkonna 
ekspertide arutelude viimaseid arenguid 
ja võetakse jooksvalt üle uusi teadmisi ja 
käsitusi. Iga ohutusstandardite 
rakendamist käsitleva otsuse puhul 
võetakse majanduslikke aspekte arvesse 
mitte enama kui teisejärgulisena.
Esmajoones tuleb ette näha moodsal 
tehnilisel tasemel krüpteerimismeetodi 
kasutamine, millega
– tõkestatakse andmetöötlussüsteemide 
kasutamine kõrvaliste isikute poolt;
– tagatakse, et andmetöötlussüsteemi 
volitatud kasutajatel on juurdepääs 
üksnes nendele andmetele, mida nad on 
volitatud kasutama, ning et isikuandmeid 
ei saa töötlemisel, kasutamisel ja pärast 
salvestamist ilma loata lugeda, kopeerida, 
muuta ega kõrvaldada;
– tagatakse, et isikuandmeid ei saa 
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elektroonilisel edastamisel või 
transportimisel või andmekandjatele 
salvestamisel ilma loata lugeda, 
kopeerida, muuta või kõrvaldada ning et 
saab kontrollida ja tuvastada, millistele 
asutustele tohib andmeedastusseadmete 
kaudu isikuandmeid edastada.
Tuleb tagada, et saaks tagantjärele 
kontrollida ja tuvastada, kas isikuandmed 
on andmetöötlussüsteemidesse sisestatud, 
kas neid on muudetud või kõrvaldatud 
ning kes seda on teinud.
Tuleb tagada, et tellimuse alusel 
töödeldavaid isikuandmeid võib töödelda 
üksnes tellimuse andja juhtnööride 
kohaselt.
Tuleb tagada, et isikuandmed oleksid 
kaitstud juhusliku hävitamise või 
kaotsimineku eest.
Tuleb tagada, et mitmel eri otstarbel 
kogutud andmeid saaks töödelda 
üksteisest eraldi.

Or. en

Muudatusettepanek 417
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kõikide nende andmete kaitsmiseks 
tuleb rakendada moodsal tehnilisel 
tasemel tehnoloogiat, mille puhul 
arvestatakse andmekaitse valdkonna 
ekspertide arutelude viimaseid arenguid 
ja võetakse jooksvalt üle uusi teadmisi ja 
käsitusi.
Esmajoones tuleb ette näha moodsal 
tehnilisel tasemel krüpteerimismeetodi 
kasutamine, millega
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– tõkestatakse andmetöötlussüsteemide 
kasutamine kõrvaliste isikute poolt;
– tagatakse, et andmetöötlussüsteemi 
volitatud kasutajatel on juurdepääs 
üksnes nendele andmetele, mida nad on 
volitatud kasutama, ning et isikuandmeid 
ei saa töötlemisel või kasutamisel ilma 
loata lugeda, kopeerida, muuta ega 
kõrvaldada;
– tagatakse, et isikuandmeid ei saa 
elektroonilisel edastamisel või 
transportimisel või andmekandjatele 
salvestamisel ilma loata lugeda, kopeerida 
või muuta ning et saab kontrollida ja 
tuvastada, millistele asutustele tohib 
andmeedastusseadmete kaudu 
isikuandmeid edastada.
Tuleb tagada, et saaks tagantjärele 
kontrollida ja tuvastada, kas 
isikuandmetega on tutvutud ning kes seda 
on teinud.
Tuleb tagada, et tellimuse alusel 
töödeldavaid isikuandmeid võib töödelda 
üksnes tellimuse andja juhtnööride 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 418
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 
reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksusele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 
reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksustele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 
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säilitamise ajast, andmete võimalikust 
kasutamisest terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise 
võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
avalikkusele.

säilitamise ajast, andmete võimalikust 
kasutamisest terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks, andmete vahetamise 
ja jagamise võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, nagu õigus 
andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida, ning õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe
avalikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 
reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksusele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 
säilitamise ajast, andmete võimalikust 
kasutamisest terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise 
võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
avalikkusele.

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 
reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksusele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 
säilitamise ajast, andmete võimalikust 
kasutamisest terroriaktide ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks, nende töötlemisest
artiklis 5 osutatud pädevate asutuste poolt 
eelnevalt kindlaksmääratud 
hindamiskriteeriumide alusel, andmete 
vahetamise ja jagamise võimalusest ning 
nende andmekaitseõigustest, eelkõige 
õigusest esitata kaebus vabalt valitud 
liikmesriigi andmekaitse 
järelevalveasutusele. Liikmesriigid 
avaldavad sama teabe avalikkusele.
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Or. en

Muudatusettepanek 420
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 
reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksusele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 
säilitamise ajast, andmete võimalikust 
kasutamisest terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise 
võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
avalikkusele.

5. Liikmesriigid tagavad, et 
rahvusvaheliste lendude reisijaid 
teavitatakse lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksustele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 
säilitamise ajast, andmete võimalikust 
kasutamisest terroriaktide ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude ennetamiseks, 
avastamiseks, uurimiseks või nende eest 
vastutusele võtmiseks, andmete vahetamise 
ja jagamise võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, nagu õigus 
andmetega tutvuda, neid parandada, 
kustutada ja blokeerida, ning õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
avalikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 
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reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksusele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 
säilitamise ajast, andmete võimalikust 
kasutamisest terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise 
võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
avalikkusele.

reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksusele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 
säilitamise ajast, andmete vahetamise ja 
jagamise võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
avalikkusele.

Or. en

Muudatusettepanek 422
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad rahvusvaheliste lendude 
reisijaid lennu broneerimisel ja pileti 
ostmisel selgelt ja täpselt broneeringuinfo 
edastamisest broneeringuinfo üksusele, 
andmete töötlemise põhjustest, andmete 
säilitamise ajast, andmete võimalikust 
kasutamisest terroriaktide ja raskete 
kuritegude ennetamiseks, avastamiseks, 
uurimiseks või nende eest vastutusele 
võtmiseks, andmete vahetamise ja jagamise 
võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
avalikkusele.

5. Liikmesriigid tagavad, et 
lennuettevõtjad, nende reisiagendid ja 
muud lennuteenuse reisijateveo piletite 
müüjad teavitavad Euroopa Liidu siseste 
ja väliste lendude reisijaid lennu 
broneerimisel ja pileti ostmisel selgelt ja 
täpselt broneeringuinfo edastamisest 
broneeringuinfo üksusele, andmete 
töötlemise põhjustest, andmete säilitamise 
ajast, andmete võimalikust kasutamisest 
terroriaktide ja raskete kuritegude 
ennetamiseks, avastamiseks, uurimiseks 
või nende eest vastutusele võtmiseks, 
andmete vahetamise ja jagamise 
võimalusest ning nende 
andmekaitseõigustest, eelkõige õigusest 
esitata kaebus vabalt valitud liikmesriigi 
andmekaitse järelevalveasutusele. 
Liikmesriigid avaldavad sama teabe 
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avalikkusele.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on teha järeldusi kõikide Euroopa Liidu siseste lendude 
kaasamise kohta käesoleva direktiivi rakendusalasse. Terminoloogia Euroopa Liidu siseste ja 
väliste lendude kohta on eelistatav, kuna Schengeni piirieeskirjadest üle võetud 
rahvusvahelised lennud / siselennud ei ole kohandatud käesolevale direktiivile, mida 
kohaldatakse kogu Euroopa Liidu territooriumil.

Muudatusettepanek 423
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Keelatud on broneeringuinfo igasugune 
edastamine broneeringuinfo üksustelt või 
pädevatelt asutustelt liikmes- või 
kolmandates riikides asuvatele eraisikutele.

6. Keelatud on broneeringuinfo igasugune 
edastamine broneeringuinfo üksuselt või 
pädevatelt asutustelt liikmes- või 
kolmandates riikides asuvatele eraisikutele.

Or. de

Muudatusettepanek 424
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Ilma et see piiraks artikli 10 
kohaldamist, võtavad liikmesriigid 
sobivaid meetmeid, et tagada käesoleva 
direktiivi sätete täielik rakendamine, ja 
sätestavad eelkõige tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
kohaselt vastuvõetud sätete rikkumise 
puhul.

7. Ilma et see piiraks artikli 10 
kohaldamist, võtavad liikmesriigid 
sobivaid meetmeid, et tagada käesoleva 
direktiivi sätete täielik rakendamine, ja 
sätestavad eelkõige tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad karistused, 
mida kohaldatakse käesoleva direktiivi 
kohaselt vastuvõetud sätete rikkumise 
puhul.
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Or. de

Muudatusettepanek 425
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Riiklik järelevalveasutus

Iga liikmesriik tagab, et 
raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 
rakendamiseks moodustatud riiklik 
järelevalveasutus vastutab ka tema 
territooriumil käesoleva direktiivi kohaselt 
liikmesriikide poolt vastuvõetud sätete 
kohaldamisega seonduva nõustamise ja 
järelevalve eest. Kohaldatakse ka 
raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 muid 
sätteid.

Or. en

Muudatusettepanek 426
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik tagab, et 
raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25
rakendamiseks moodustatud riiklik 
järelevalveasutus vastutab ka tema 
territooriumil käesoleva direktiivi kohaselt 
liikmesriikide poolt vastuvõetud sätete 
kohaldamisega seonduva nõustamise ja 
järelevalve eest. Kohaldatakse ka 
raamotsuse 2008/977/JSK artikli 25 muid 
sätteid.

Iga liikmesriik tagab, et Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi [...] 
üksikisikute kaitse kohta seoses pädevates 
asutustes isikuandmete töötlemisega 
kuritegude tõkestamise, uurimise, 
avastamise ja nende eest vastutusele 
võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele 
pööramise eesmärgil ning selliste andmete 
vaba liikumise kohta rakendamiseks 
moodustatud riiklik järelevalveasutus 
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vastutab ka tema territooriumil käesoleva 
direktiivi kohaselt liikmesriikide poolt 
vastuvõetud sätete kohaldamisega 
seonduva nõustamise ja järelevalve eest.

Or. en

Muudatusettepanek 427
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
finantsmõju kohta. Aruandes vaadeldakse 
eriti reisijate, lennuettevõtjate ja 
piletimüüjate kulusid. Vajaduse korral 
lisatakse aruandele seadusandlik 
ettepanek, mille eesmärk on ühtlustada 
kogu liidu ulatuses finantskohustuste 
jagunemist riigiasutuste ja 
lennuettevõtjate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 428
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Komisjon esitab ...* Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
käesoleva direktiivi finantsmõju kohta. 
Aruandes vaadeldakse eriti reisijate, 
lennuettevõtjate ja piletimüüjate kulusid. 
Vajaduse korral lisatakse aruandele 
seadusandlik ettepanek, mille eesmärk on 
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ühtlustada kogu liidu ulatuses 
finantskohustuste jagunemist 
riigiasutuste ja lennuettevõtjate vahel.
_____________
* ELT: palun sisestada kuupäev: kaks 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Kulude küsimus tuleks lahendada.

Muudatusettepanek 429
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 13 välja jäetud
Ühised protokollid ja toetatavad 

andmevormingud
1. Ühe aasta jooksul alates ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisest 
artikli 14 kohaselt edastavad 
lennuettevõtjad käesoleva direktiivi 
kohaldamisel broneeringuinfo 
broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt 
või tehnilise rikke korral mõnel muul 
asjakohasel viisil.
2. Ühe aasta möödumisel ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisest 
edastavad lennuettevõtjad käesoleva 
direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo 
broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt, 
kasutades aktsepteeritud ühiste 
protokollide vormis turvameetodeid, mis 
on ühesugused kõikide edastamiste 
korral, et tagada andmete edastamisel 
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nende turvalisus, ning toetatavates 
andmevormingutes, et tagada nende 
loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks. 
Kõik lennuettevõtjad peavad valima ja 
broneeringuinfo üksusele teatama ühise 
protokolli ja andmevormingu, mida nad 
kavatsevad andmete edastamisel 
kasutada.
3. Komisjon koostab aktsepteeritud ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute nimekirja ja vajaduse 
korral ajakohastab seda vastavalt 
artikli 14 lõikes 2 sätestatud menetlusele.
4. Kuni lõigetes 2–3 osutatud ühised 
protokollid või toetatavad 
andmevormingud ei ole kättesaadavad, 
kohaldatakse lõiget 1.
5. Iga liikmesriik tagab, et ühiste 
protokollide ja andmevormingute 
kasutamiseks vajalikud tehnilised 
meetmed võetakse vastu ühe aasta jooksul 
alates ühiste protokollide ja 
andmevormingute vastuvõtmisest.

Or. en

Muudatusettepanek 430
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe aasta jooksul alates ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisest artikli 14 
kohaselt edastavad lennuettevõtjad 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele
elektrooniliselt või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil.

1. Ühe aasta jooksul alates ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisest artikli 14 
kohaselt edastavad lennuettevõtjad 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
broneeringuinfo broneeringuinfo üksusele
elektrooniliselt või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil.

Or. de
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Muudatusettepanek 431
Ioan Enciu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühe aasta jooksul alates ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisest artikli 14 
kohaselt edastavad lennuettevõtjad 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele 
elektrooniliselt või tehnilise rikke korral 
mõnel muul asjakohasel viisil.

1. Ühe aasta jooksul alates ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisest artikli 14 
kohaselt edastavad lennuettevõtjad 
käesoleva direktiivi kohaldamisel 
broneeringuinfo broneeringuinfo üksustele 
turvalise elektroonilise vahendi kaudu või 
tehnilise rikke korral mõnel muul 
asjakohasel viisil.

Or. ro

Muudatusettepanek 432
Axel Voss

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühe aasta möödumisel ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisest 
edastavad lennuettevõtjad käesoleva 
direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo 
broneeringuinfo üksustele elektrooniliselt, 
kasutades aktsepteeritud ühiste 
protokollide vormis turvameetodeid, mis 
on ühesugused kõikide edastamiste korral, 
et tagada andmete edastamisel nende 
turvalisus, ning toetatavates 
andmevormingutes, et tagada nende 

2. Ühe aasta möödumisel ühiste 
protokollide ja toetatavate 
andmevormingute vastuvõtmisest 
edastavad lennuettevõtjad käesoleva 
direktiivi kohaldamisel broneeringuinfo 
broneeringuinfo üksusele elektrooniliselt, 
kasutades aktsepteeritud ühiste 
protokollide vormis turvameetodeid, mis 
on ühesugused kõikide edastamiste korral, 
et tagada andmete edastamisel nende 
turvalisus, ning toetatavates 
andmevormingutes, et tagada nende 
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loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks.
Kõik lennuettevõtjad peavad valima ja 
broneeringuinfo üksusele teatama ühise 
protokolli ja andmevormingu, mida nad 
kavatsevad andmete edastamisel kasutada.

loetavus kõikide asjaomaste poolte jaoks.
Kõik lennuettevõtjad peavad valima ja 
broneeringuinfo üksusele teatama ühise 
protokolli ja andmevormingu, mida nad 
kavatsevad andmete edastamisel kasutada.

Or. de

Muudatusettepanek 433
Véronique Mathieu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Iga liikmesriik tagab, et ühiste 
protokollide ja andmevormingute 
kasutamiseks vajalikud tehnilised meetmed 
võetakse vastu ühe aasta jooksul alates 
ühiste protokollide ja andmevormingute 
vastuvõtmisest.

5. Iga liikmesriik tagab, et ühiste 
protokollide ja andmevormingute 
kasutamiseks vajalikud tehnilised meetmed 
võetakse vastu ühe aasta jooksul alates 
ühiste protokollide ja andmevormingute 
vastuvõtmisest, võttes arvesse 
Rahvusvahelise Tsiviillennunduse 
Organisatsiooni (ICAO) suuniseid.

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada teatav järjepidevus rahvusvaheliste eeskirjadega, on oluline täpsustada, et 
kasutatavad tehnilised meetmed on vastu võetud kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud 
soovitustega.

Muudatusettepanek 434
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 14 välja jäetud
Komiteemenetlus
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1. Komisjoni abistab komitee (edaspidi 
„komitee”). Kõnealune komitee on 
komitee 16. veebruari 2011. aasta 
määruse […/2011/EL] tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse 16. veebruari 2011. aasta 
määruse […/2011/EL] artiklit 4.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 välja jäetud
Ülevõtmine

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kaks aastat pärast 
selle jõustumist. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need normid vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse normidesse 
või nende normide ametliku avaldamise 
korral nende juurde viite käesolevale 
direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 
ette liikmesriigid.
2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Or. en

Muudatusettepanek 436
Manfred Weber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kaks aastat pärast 
selle jõustumist. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti ning kõnealuste normide ja 
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt kaks aastat pärast 
selle jõustumist. Liikmesriigid, kes 
kasutavad broneeringuinfot esmakordselt 
pärast seda kuupäeva artikli 1 lõike 2 
punktidega a ja b ette nähtud eesmärkidel, 
jõustavad vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt esmakordse 
kasutamise kuupäeval. Liikmesriigid
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelise vastavustabeli viivitamata 
komisjonile.

Or. de

Muudatusettepanek 437
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 välja jäetud
Üleminekusätted

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, st 
kahe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest tagavad 
liikmesriigid, et broneeringuinfot 
kogutakse vähemalt 30 % artikli 6 lõikes 1 
osutatud lendude kohta. Kuni kahe aasta 
möödumiseni artiklis 15 osutatud 
kuupäevast tagavad liikmesriigid, et 
broneeringuinfot kogutakse vähemalt 
60 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude 
kohta. Liikmesriigid tagavad, et alates 
nelja aasta möödumisest artiklis 15 
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osutatud kuupäevast kogutakse 
broneeringuinfot kõigi artikli 6 lõikes 1 
osutatud lendude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 438
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üleminekusätted välja jäetud
Artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, st 
kahe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest tagavad 
liikmesriigid, et broneeringuinfot 
kogutakse vähemalt 30 % artikli 6 lõikes 1 
osutatud lendude kohta. Kuni kahe aasta
möödumiseni artiklis 15 osutatud 
kuupäevast tagavad liikmesriigid, et 
broneeringuinfot kogutakse vähemalt 
60 % artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude 
kohta. Liikmesriigid tagavad, et alates 
nelja aasta möödumisest artiklis 15 
osutatud kuupäevast kogutakse 
broneeringuinfot kõigi artikli 6 lõikes 1 
osutatud lendude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 439
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäevaks, st 
kahe aasta möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest tagavad 

Artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäevadeks
tagavad liikmesriigid, et broneeringuinfot 
kogutakse vähemalt 30% artikli 6 lõikes 1 
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liikmesriigid, et broneeringuinfot 
kogutakse vähemalt 30 % artikli 6 lõikes 1 
osutatud lendude kohta. Kuni kahe aasta 
möödumiseni artiklis 15 osutatud 
kuupäevast tagavad liikmesriigid, et 
broneeringuinfot kogutakse vähemalt 60 %
artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta.
Liikmesriigid tagavad, et alates nelja aasta 
möödumisest artiklis 15 osutatud 
kuupäevast kogutakse broneeringuinfot 
kõigi artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude 
kohta.

osutatud lendude kohta. Kuni kahe aasta 
möödumiseni artiklis 15 osutatud 
kuupäevadest tagavad liikmesriigid, et 
broneeringuinfot kogutakse vähemalt 60%
artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude kohta.
Liikmesriigid tagavad, et alates nelja aasta 
möödumisest artiklis 15 osutatud 
kuupäevadest kogutakse broneeringuinfot 
kõigi artikli 6 lõikes 1 osutatud lendude 
kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 440
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Läbivaatamine

Liikmesriikide antud teabe põhjal 
komisjon:
a) vaatab siselendude broneeringuinfot 
koguvate liikmesriikide kogemuse 
valguses läbi siselendude käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse lisamise 
teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta 
jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande;
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 
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hinnangute kvaliteedile. Läbivaatamine 
sisaldab ka artikli 18 kohaselt kogutud 
statistikat.

Or. en

Muudatusettepanek 441
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaatab siselendude broneeringuinfot 
koguvate liikmesriikide kogemuse 
valguses läbi siselendude käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse lisamise 
teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta 
jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohaldamisala peaks piirduma üksnes sihtotstarbeliste rahvusvaheliste 
lendudega.

Muudatusettepanek 442
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaatab siselendude broneeringuinfot 
koguvate liikmesriikide kogemuse 
valguses läbi siselendude käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse lisamise 
teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta 
jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud 

välja jäetud
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kuupäeva esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande;

Or. en

Muudatusettepanek 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaatab siselendude broneeringuinfot 
koguvate liikmesriikide kogemuse 
valguses läbi siselendude käesoleva 
direktiivi reguleerimisalasse lisamise 
teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta 
jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 444
Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaatab siselendude broneeringuinfot 
koguvate liikmesriikide kogemuse valguses 
läbi siselendude käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse lisamise teostatavuse ja 
vajalikkuse. Kahe aasta jooksul pärast 
artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja
nõukogule aruande;

a) vaatab broneeringuinfot koguvate 
liikmesriikide kogemuse valguses läbi 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
teostatavuse ja vajalikkuse. Kahe aasta 
jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 osutatud 
kuupäeva esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande;

Or. en



AM\897635ET.doc 147/165 PE486.159v01-00

ET

Muudatusettepanek 445
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaatab siselendude broneeringuinfot 
koguvate liikmesriikide kogemuse valguses 
läbi siselendude käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse lisamise teostatavuse ja 
vajalikkuse. Kahe aasta jooksul pärast 
artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande;

a) vaatab broneeringuinfot koguvate 
liikmesriikide kogemuse ja tulemuste ning 
ELi teiste olemasolevate terrorismi ja 
organiseeritud kuritegevuse tõkestamise 
vahendite hindamise valguses läbi 
käesoleva direktiivi reguleerimisala 
laiendamise teostatavuse ja vajalikkuse. 
Kahe aasta jooksul pärast artikli 15 lõikes 1 
osutatud kuupäeva esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande;

Or. en

Muudatusettepanek 446
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) vaatab siselendude broneeringuinfot 
koguvate liikmesriikide kogemuse valguses 
läbi siselendude käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse lisamise teostatavuse ja 
vajalikkuse. Kahe aasta jooksul pärast 
artikli 15 lõikes 1 osutatud kuupäeva 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande;

a) vaatab siselendude broneeringuinfot 
koguvate liikmesriikide kogemuse valguses 
läbi siselendude käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse lisamise teostatavuse ja 
vajalikkuse. Hiljemalt nelja aasta jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande;

Or. de

Muudatusettepanek 447
Sophia in 't Veld
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – 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, broneeringuinfo 
kogumise ja töötlemise vajalikkusele 
kõikidel nimetatud eesmärkidel, andmete 
säilitamise aja pikkusele ja hinnangute 
kvaliteedile. Läbivaatamine sisaldab ka 
artikli 18 kohaselt kogutud statistikat.

Or. en

Muudatusettepanek 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – 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 kahe 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.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse, et broneeringuinfo kogumine on põhiõigusi riivav meede, tuleks hindamine 
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läbi viia võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 449
Manfred Weber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – esimene lõik – 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 hiljemalt kuue aasta
jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist 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.

Or. de

Muudatusettepanek 450
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Statistilised andmed

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 
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lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes.
2. Selline statistika ei sisalda 
isikuandmeid. Need esitatakse komisjonile 
üks kord aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 451
Sophia in 't Veld

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, „valede” 
positiivsete tulemuste arvu,
broneeringuinfot kasutades võetud 
seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu 
lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes ning 
selle tulemusena aset leidnud tegelike 
süüdimõistmiste arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

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 

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

võivad olla seotud terrorirünnakuga, ning 
broneeringuinfot kasutades võetud 
seonduvate õiguskaitsemeetmete arvu 
lennuettevõtjate ja sihtkoha lõikes, 
sealhulgas selle tulemusena aset leidnud 
süüdimõistmised.

Or. en

Muudatusettepanek 453
Axel Voss

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. Haldusnõukogu kogub statistikat
broneeringuinfo kohta. See peab põhinema 
lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo 
üksusele edastatud broneeringuinfol ja 
liikmesriikide teabel hilisema 
kriminaalmenetluse 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.

Or. de

Muudatusettepanek 454
Carmen Romero López

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid koguvad statistikat 
broneeringuinfo üksustele edastatud 
broneeringuinfo kohta. Kõnealune 

1. Liikmesriigid koguvad statistikat 
broneeringuinfo üksustele edastatud 
broneeringuinfo kohta. Kõnealune 



PE486.159v01-00 152/165 AM\897635ET.doc

ET

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.

statistika hõlmab vähemalt nende isikute
arvu, kes võivad olla seotud 
terrorirünnakuga, ning broneeringuinfot 
kasutades võetud seonduvate 
õiguskaitsemeetmete arvu lennuettevõtjate 
ja sihtkoha lõikes ja asjaomase 
broneeringuinfo töötlemisel saadud 
„valede” positiivsete tulemuste arvu.

Or. en

Muudatusettepanek 455
Martin Ehrenhauser

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, broneeringuinfot 
kasutades võetud seonduvate 
õiguskaitsemeetmete arvu lennuettevõtjate 
ja sihtkoha lõikes, täiendavat kontrolli 
vajavate isikute arvu ja nende isikute 
arvu, kelle kahtlustatavaks tunnistamine 
osutub hiljem põhjendamatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 456
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 19 välja jäetud
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Seos muude õigusaktidega
1. Liikmesriigid võivad jätkata käesoleva 
direktiivi vastuvõtmise ajal kehtivate 
pädevate asutuste vahelist teabevahetust 
käsitlevate kahe- või mitmepoolsete 
lepingute või kokkulepete kohaldamist, 
kui need lepingud ja kokkulepped on 
kooskõlas käesoleva direktiiviga.
2. Käesolev direktiiv ei mõjuta ELi ja 
kolmandate riikide kahe- ja/või 
mitmepoolsetest lepingutest tulenevaid 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 457
Alexander Alvaro

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

LISA välja jäetud
Lennuettevõtjate poolt kogutav 

broneeringuinfo
(1) broneeringu number
(2) broneeringu / pileti väljaandmise 
kuupäev
(3) kavandatav(ad) reisikuupäev(ad)
(4) nimi (nimed)
(5) aadress ja kontaktandmed 
(telefoninumber, e-posti aadress)
(6) kõikvõimalikke makseviise käsitlev 
teave, sealhulgas arve saatmise aadress
(7) konkreetse broneeringu täielik 
marsruut
(8) püsikliendi staatust käsitlev teave
(9) reisibüroo/reisiagent
(10) reisija staatus, sealhulgas kinnitused 
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ja lennule registreerimine, teave viimasel 
hetkel broneeringuta pileti ostmise kohta, 
teave ilmumata jätmise kohta
(11) jagatud broneeringuinfo
(12) üldised märkused (sealhulgas kogu 
kättesaadav teave ilma saatjata reisiva 
alla 18-aastase alaealise kohta, nagu 
alaealise nimi ja sugu, vanus, 
kasutatav(ad) keel(ed), lähtepunktis oleva 
hooldaja nimi ja kontaktandmed ning 
seos alaealisega, sihtpunktis oleva 
hooldaja nimi ja kontaktandmed ning 
seos alaealisega, saatev ja vastuvõttev 
lennujaama töötaja)
(13) piletimüügiinfo, kaasa arvatud pileti 
number, pileti väljastamise kuupäev ja 
ühe suuna piletid, automaatne 
hinnapäring
(14) istekoha number ja muu teave 
istekoha kohta
(15) teave lennukoodi jagamise kohta
(16) kõik pagasiandmed
(17) kaasreisijate arv ja nende nimed 
konkreetse broneeringu raames
(18) igasugune reisijaid käsitlev eelteave
(19) kõik punktides 1–18 nimetatud 
broneeringuinfos tehtud hilisemad 
muudatused

Or. en

Muudatusettepanek 458
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) aadress ja kontaktandmed 
(telefoninumber, e-posti aadress)

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 459
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) kõikvõimalikke makseviise käsitlev 
teave, sealhulgas arve saatmise aadress

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 460
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) kõikvõimalikke makseviise käsitlev 
teave, sealhulgas arve saatmise aadress

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 461
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) püsikliendi staatust käsitlev teave välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 462
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) püsikliendi staatust käsitlev teave välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 463
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) püsikliendi staatust käsitlev teave välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) püsikliendi staatust käsitlev teave välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 465
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) reisibüroo/reisiagent välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 466
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) reisibüroo/reisiagent välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 467
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) jagatud broneeringuinfo välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 468
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) jagatud broneeringuinfo välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) jagatud broneeringuinfo välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) üldised märkused (sealhulgas kogu 
kättesaadav teave ilma saatjata reisiva 
alla 18-aastase alaealise kohta, nagu 
alaealise nimi ja sugu, vanus, 
kasutatav(ad) keel(ed), lähtepunktis oleva 
hooldaja nimi ja kontaktandmed ning 
seos alaealisega, sihtpunktis oleva 
hooldaja nimi ja kontaktandmed ning 
seos alaealisega, saatev ja vastuvõttev 
lennujaama töötaja)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 471
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) üldised märkused (sealhulgas kogu välja jäetud
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kättesaadav teave ilma saatjata reisiva 
alla 18-aastase alaealise kohta, nagu 
alaealise nimi ja sugu, vanus, 
kasutatav(ad) keel(ed), lähtepunktis oleva 
hooldaja nimi ja kontaktandmed ning 
seos alaealisega, sihtpunktis oleva 
hooldaja nimi ja kontaktandmed ning 
seos alaealisega, saatev ja vastuvõttev 
lennujaama töötaja)

Or. en

Muudatusettepanek 472
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) üldised märkused (sealhulgas kogu 
kättesaadav teave ilma saatjata reisiva 
alla 18-aastase alaealise kohta, nagu 
alaealise nimi ja sugu, vanus, 
kasutatav(ad) keel(ed), lähtepunktis oleva 
hooldaja nimi ja kontaktandmed ning 
seos alaealisega, sihtpunktis oleva 
hooldaja nimi ja kontaktandmed ning 
seos alaealisega, saatev ja vastuvõttev 
lennujaama töötaja)

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) üldised märkused (sealhulgas kogu 
kättesaadav teave ilma saatjata reisiva alla 
18-aastase alaealise kohta, nagu alaealise 

(12) teave ilma saatjata reisiva alla 18-
aastase alaealise kohta, nagu alaealise nimi 
ja sugu, vanus, kasutatav(ad) keel(ed), 
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nimi ja sugu, vanus, kasutatav(ad) keel(ed), 
lähtepunktis oleva hooldaja nimi ja 
kontaktandmed ning seos alaealisega, 
sihtpunktis oleva hooldaja nimi ja 
kontaktandmed ning seos alaealisega, 
saatev ja vastuvõttev lennujaama töötaja)

lähtepunktis oleva hooldaja nimi ja 
kontaktandmed ning seos alaealisega, 
sihtpunktis oleva hooldaja nimi ja 
kontaktandmed ning seos alaealisega, 
saatev ja vastuvõttev lennujaama töötaja

Or. en

Muudatusettepanek 474
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) üldised märkused (sealhulgas kogu 
kättesaadav teave ilma saatjata reisiva alla 
18-aastase alaealise kohta, nagu alaealise 
nimi ja sugu, vanus, kasutatav(ad) keel(ed), 
lähtepunktis oleva hooldaja nimi ja 
kontaktandmed ning seos alaealisega, 
sihtpunktis oleva hooldaja nimi ja 
kontaktandmed ning seos alaealisega, 
saatev ja vastuvõttev lennujaama töötaja)

(12) teave ilma saatjata reisiva alla 18-
aastase alaealise kohta, nagu alaealise nimi 
ja sugu, vanus, kasutatav(ad) keel(ed), 
lähtepunktis oleva hooldaja nimi ja 
kontaktandmed ning seos alaealisega, 
sihtpunktis oleva hooldaja nimi ja 
kontaktandmed ning seos alaealisega, 
saatev ja vastuvõttev lennujaama töötaja

Or. en

Muudatusettepanek 475
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) piletimüügiinfo, kaasa arvatud pileti 
number, pileti väljastamise kuupäev ja 
ühe suuna piletid, automaatne 
hinnapäring

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 476
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) piletimüügiinfo, kaasa arvatud pileti 
number, pileti väljastamise kuupäev ja 
ühe suuna piletid, automaatne 
hinnapäring

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 477
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) istekoha number ja muu teave 
istekoha kohta

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 478
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) istekoha number ja muu teave 
istekoha kohta

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 479
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) istekoha number ja muu teave 
istekoha kohta

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) istekoha number ja muu teave 
istekoha kohta

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 481
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) teave lennukoodi jagamise kohta välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 482
Jan Philipp Albrecht
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) kõik pagasiandmed välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 483
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) kõik pagasiandmed välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 484
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) kaasreisijate arv ja nende nimed 
konkreetse broneeringu raames

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 485
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) kaasreisijate arv ja nende nimed 
konkreetse broneeringu raames

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 486
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) igasugune reisijaid käsitlev eelteave välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 487
Jan Philipp Albrecht

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) kõik punktides 1–18 nimetatud 
broneeringuinfos tehtud hilisemad 
muudatused

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 488
Martin Ehrenhauser

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 19
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) kõik punktides 1–18 nimetatud 
broneeringuinfos tehtud hilisemad 
muudatused

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 489
Sophia in 't Veld

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) kõik punktides 1–18 nimetatud 
broneeringuinfos tehtud hilisemad 
muudatused

(19) kõik nimetatud broneeringuinfos 
tehtud hilisemad muudatused

Or. en


