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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise 
lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA 
Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (17433/2011),

– võttes arvesse nimetatud nõukogu otsuse eelnõule lisatud Ameerika Ühendriikide ja 
Euroopa Liidu vahelist lepingut, milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja 
edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile (17434/2011),

– võttes arvesse komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist 
käsitleva üldise lähenemisviisi kohta (KOM(2010)0492),

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2007. aasta resolutsiooni SWIFTi, reisijate isikuandmete 
(PNR) lepingu ja neid küsimusi käsitleva atlandiülese dialoogi kohta1, 12. juuli 2007. 
aasta resolutsiooni reisijate isikuandmete (PNR) lepingu kohta Ameerika Ühendriikidega2, 
5. mai 2010. aasta resolutsiooni läbirääkimiste alustamise kohta broneeringuinfot 
käsitlevate lepingute üle Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Kanadaga3 ja 11. novembri 
2010. aasta resolutsiooni broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva 
üldise lähenemisviisi kohta4, 

– võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 19. oktoobri 2010. aasta arvamust, mis 
käsitleb komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva 
üldise lähenemisviisi kohta5, ning 9. detsembri 2011. aasta arvamust, mis käsitleb 
ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise 
lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA 
Sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimise kohta6,

– võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma 12. novembri 2010. aasta 
arvamust 7/2010, mis käsitleb Euroopa Komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele 
riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta, ning 6. jaanuari 2012. aasta 
kirja, mis käsitleb Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelist lepingut, milles 
käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA 
sisejulgeolekuministeeriumile,

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a koostoimes artikli 82 

                                               
1 ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 349.
2 ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 564.
3 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 70.
4 Vastuvõetud tekstid, P7-TA(2010)0397.
5 ELT C 357, 30.12.2010, lk 7.
6 ELTs seni avaldamata.
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lõike 1 teise lõigu punktiga d ja artikli 87 lõike 2 punktiga a (C7-0511/2011),
– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16 ja Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta artikleid 7 ja 8,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust ning 
väliskomisjoni arvamust (A7-0000/2010),

1. ei anna nõusolekut lepingu sõlmimiseks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ameerika Ühendriikide 
valitsusele.
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SELETUSKIRI

I. Taust

Broneeringuinfo esitavad reisijad ja seda koguvad lennuettevõtjad, kasutades seda oma 
piletimüügi-, reserveerimis- ja lennule registreerimise süsteemides. Võttes arvesse selle 
kogumist ärilisel otstarbel, sisaldab broneeringuinfo mitmesugust teavet alates nimedest, 
aadressidest, passinumbritest ja krediitkaartide andmetest kuni teabeni teiste reisijate, 
marsruutide ja reisibüroode kohta. 

Pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid kehtestasid USA ametivõimud lennuettevõtjatele 
kohustuse edastada USA sisejulgeolekuministeeriumile elektrooniliselt broneeringuinfos 
sisalduvad reisijate andmed lendude kohta USAsse või läbi USA. Lennuettevõtjatele, kes seda 
kohustust ei täida, võidakse määrata suured trahvid ja nad võivad kaotada isegi 
maandumisõigused ning reisijad võivad kogeda USAsse saabumisel viivitusi. Samas rikuksid 
lennuettevõtjad broneeringuinfot USA ametivõimude kehtestatud kohustuste täitmiseks 
edastades ELi andmekaitsealaseid õigusakte (direktiivis 95/46/EÜ nõutakse isikuandmete 
edastamiseks kolmandatesse riikidesse „kaitse piisavat taset” või „ühemõttelist nõusolekut”) 
ning riiklikud andmekaitseasutused võivad määrata neile suured trahvid. 

Et vältida sellist valikut ELi õigusaktide või USA nõuete järgimise vahel ning ületada õiguslik 
ebakindlus nii lennuettevõtjate kui ka kodanike jaoks, paluti Euroopa Komisjonil pidada 
läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks, tagamaks et 
broneeringuinfo edastamine on kooskõlas ELi andmekaitsestandarditega. Komisjon kehtestas 
Euroopa õigusraamistiku, mis võimaldab lennuettevõtjatel reisijate broneeringuinfot edastada 
ja mis koosneb 14. mai 2004. aasta piisava kaitse otsusest ning Euroopa Liidu ja Ameerika 
Ühendriikide vahel 28. mail 2004. aastal sõlmitud rahvusvahelisest lepingust. 

Pärast nende õiguslikku vaidlustamist Euroopa Parlamendi poolt tühistas Euroopa Kohus 30. 
mail 2006. aastal mõlemad õigusaktid, kuna Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikkel 95 
(siseturg) ja artikkel 300 loeti valedeks õiguslikeks alusteks. Kohtu arvates kujutas 
broneeringuinfo edastamine USAle endast avalikku julgeolekut puudutavaid 
töötlemistoiminguid ja riigi toimingud kriminaalõiguse valdkonnas. Direktiivi 95/46/EÜ 
artikli 3 kohaselt on nimetatud toimingud selgesõnaliselt direktiivi kohaldamisalast välja 
jäetud. 

Seejärel asendati raamistik algselt Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise 16. 
oktoobri 2006. aasta vahelepinguga ning seejärel järellepinguga, mille EL allkirjastas 23. 
juulil 2007. aastal ja USA 26. juulil 2007. aastal. Kuni lepingu ratifitseerimiseni 
liikmesriikide poolt on seda ajutiselt kohaldatud alates 26. juulist 2007. aastal.

Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009 hakkas rahvusvaheliste lepingute 
läbirääkimiste kohta kehtima seadusandlik tavamenetlus, mis hõlmab ka Euroopa Parlamendi 
nõusolekut. Pärast nõukogult 15. veebruaril 2010. aastal nõusoleku taotluse saamist võttis 
Euroopa Parlament 5. mail 2010. aastal vastu resolutsiooni, et lükata hääletamine nimetatud 
nõusoleku taotluse üle edasi. Oma resolutsioonis nõudis Euroopa Parlament tungivalt, et 
komisjon töötaks välja ühtse ja ühtsel põhimõtete kogumil põhineva lähenemisviisi 
broneeringuinfo kasutamisele, arvestades ka broneeringuinfot käsitlevaid lepinguid Austraalia 
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ja Kanadaga ning sagenevaid taotlusi broneeringuinfo kasutamiseks riikidest, nagu Saudi 
Araabia, Lõuna-Korea või Uus-Meremaa1. Selline lähenemisviis, mida pooldasid nii nõukogu 
kui ka komisjon, tundus olevat pragmaatiline lahendus olukorras, kus üha rohkem riike nõuab 
broneeringuinfo edastamist. 

Komisjoni teatis, milles käsitletakse üldist lähenemisviisi broneeringuinfo edastamisele 
kolmandatele riikidele, ning nõukogu poolt kinnitatud uued läbirääkimisvolitused avasid tee 
komisjoni uutele läbirääkimistele USA, Austraalia ja Kanadaga 2011. aasta jaanuaris. 

Uue lepingu Austraaliaga allkirjastas nõukogu 29. septembril 2011. aastal ja Euroopa 
Parlament andis oma nõusoleku 27. oktoobril 2011. aastal. Läbirääkimised Kanadaga on alles 
pooleli. USA osas arutati läbirääkimiste esialgset tulemust Euroopa Parlamendi ja nõukoguga 
2011. aasta mais. Kuna kõnealune teksti eelnõu, mida nägid Euroopa Parlamendi raportöör ja 
variraportöörid ning mille kohta esitas arvamuse komisjoni õigustalitus ja mis oli esialgseks 
tulemuseks, ei vastanud Euroopa Parlamendi resolutsioonides esitatud kriteeriumitele, tuli 
läbirääkimisi jätkata. Pärast uusi läbirääkimisi parafeeris komisjon lepingu ning saatis 23. 
novembril 2011. aastal nõukogule soovituse see allkirjastada ja sõlmida. Nõukogu võttis 
lepingu vastu 13. detsembril 2011. aastal ning leping allkirjastati ja saadeti Euroopa 
Parlamendile koos taotlusega saada sellele nõusolek.

II. Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse 
broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile) 
hindamine

5. mail 2010. aastal ja 11. novembril 2010. aastal võttis Euroopa Parlament peaaegu 
ühehäälselt vastu oma tingimused nõusoleku andmiseks2: 

1) Broneeringuinfo massilise kogumise ja säilitamise vajadus peab olema ära näidatud ning 
sellele lisaks peab info kogumise iga loetletud otstarve olema faktiliselt tõendatud.
2) Proportsionaalsus (see tähendab, et vähem sekkuvaid vahendeid kasutades ei ole võimalik 
samaväärset tulemust saavutada) peab olema ära näidatud. 
3) Otstarve peab olema selgelt ja kindlalt piiratud võitlusega terrorismi ja raskete 
rahvusvaheliste kuritegude vastu, lähtudes selgetest juriidilistest määratlustest, mis põhinevad 
nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuses 2002/475/JSK (terrorismivastase võitluse kohta) ja 
nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuses 2002/584/JSK (Euroopa vahistamismääruse kohta) 
sisalduvatel määratlustel.
4) Riikliku ja Euroopa tasandi andmekaitsealaste õigusaktide järgimine.
5) Infot võib edastada ainult tõukemeetodi alusel.
6) Broneeringuinfot ei tohi mingil tingimusel kasutada andmete hankimiseks või 
profileerimiseks.
7) Andmete üleandmine vastuvõtjariigi poolt kolmandatele riikidele peab toimuma kooskõlas 
ELi andmekaitsestandarditega, mis töötatakse välja konkreetse piisavuse kindlakstegemise 
kaudu. 
                                               
1 Praeguseks on Euroopa Komisjonile broneeringuinfo edastamise taotluse esitanud 11 riiki.
2 Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioon läbirääkimiste alustamise kohta broneeringuinfot 
käsitlevate lepingute üle Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Kanadaga ning 11. novembri 2010. aasta 
resolutsioon broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta.
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8) Tulemused tehakse viivitamata teatavaks ELi ja liikmesriikide asjaomastele asutustele 
(vastastikkuse põhimõte).
9) Nõukogu otsuses lepingu sõlmimise kohta peab õiguslike aluste osas sisalduma Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 16.
10) Asjakohased sõltumatu läbivaatamise, kohtuliku järelevalve ja demokraatliku kontrolli 
mehhanismid.

Raportöör hindas Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelist lepingut (milles 
käsitletakse broneeringuinfo kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile) 
nende kriteeriumite valguses. Raportöör tunnustab Euroopa Komisjoni suuri jõupingutusi 
püüdlustes tagada parem leping, kuid peab tunnistama, et paljusid neist kriteeriumeist ei ole 
rahuldaval tasemel täidetud. Nõudmine ühtse lähenemisviisi ja ühtse põhimõtete kogumi 
järele broneeringuinfo edastamist käsitlevate rahvusvaheliste lepingute haldamisel oli 
lähenemisviis, mida pooldasid komisjon ja nõukogu. Leping USAga erineb aga radikaalselt 
nii sellest lähenemisviisist kui ka lepingust Austraaliaga, mis sõlmiti 13. detsembril 2011. 
Nimetatud lepingut peeti parlamendi esitatud kriteeriumitega piisavalt kooskõlas olevaks, 
samas kui leping USAga kaldub kõrvale Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu poolt 
2010. aastal kokku lepitud lähenemisest. Lisaks on see 2011. aasta leping ELi–USA esimese 
broneeringuinfo lepinguga (aastast 2004) võrreldes mitmetes punktides isegi halvem. 
Arvestades, et Euroopa Parlament taotles 2004. aasta lepingu tühistamist Euroopa Kohtus, 
soovitab raportöör Euroopa Parlamendil lepingu sõlmimisele nõusolekut mitte anda.

Põhiküsimuste hinnang:

1) Vajalikkus ja proportsionaalsus
Raportöör ja variraportöörid on saanud teavet broneeringuinfo kasutamise õigustamiseks 
konkreetsetel eesmärkidel ja täpselt määratletud asjaoludel. Raportööri arvates on Euroopa 
Komisjon vaid ebapiisaval määral ja osaliselt tõendanud massilise andmete kogumise ja 
säilitamise vajalikkust ja proportsionaalsust. Konkreetsed näited ja Euroopa Parlamendi 
delegatsioonide kohapealsed visiidid on aidanud selgitada broneeringuinfo kasutamist 
teatavatel otstarvetel. Üksikasjalik põhjendus andmete kasutamise kohta igal kavandatud 
otstarbel (võitlus terrorismi ja raskete rahvusvaheliste kuritegude vastu) ning iga 
andmetöötluse meetodi kohta (reaktiivne, reaalajas ja proaktiivne), mida nõudis Euroopa 
Parlament, on aga veel esitamata. Lisaks on Euroopa Komisjon ebapiisavalt uurinud 
alternatiivseid, vähem sekkuvaid meetmeid, näiteks reisijate kohta käiva eelteabe (API) või 
reisiloa elektroonilise süsteemi (ESTA) andmete kasutamist kahtlusaluste isikute 
tuvastamiseks. 

2) Broneeringuinfo kasutamine (artikkel 4)
Raportöör on arvamusel, et artikli 4 lõiked eesmärgi piiritlemise kohta ei piirdu terrorismi ja 
raskete rahvusvaheliste kuritegude ärahoidmise, tuvastamise, uurimise ja nende eest 
vastutusele võtmisega. 

Kuigi artikli 4 lõikes 1 esitatakse terrorismi ja raskete rahvusvaheliste kuritegude (kuriteod, 
mis on karistatavad kolmeaastase või pikema vangistusega) üksikasjalik määratlus, ei ole 
need määratlused välistavad (sõnade „sealhulgas” ja „eelkõige” kasutamine). Lisaks sellele 
märgib artikli 29 töörühm, et „rahvusvaheliste kuritegude määratlus ei tundu olevat tingimata 
seotud USA õiguskaitsega, vaid see hõlmab kõiki kuritegusid, mille puhul on kaasatud rohkem 
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kui üks jurisdiktsioon”. Euroopa andmekaitseinspektor lisab, et artikli 4 lõike 1 punkt b 
„peaks sisaldama konkreetset kuritegude loetelu, kuna künnis [kolm aastat või rohkem] 
hõlmab ELis ja USAs ning ELi eri liikmesriikides ja USA eri osariikides erinevaid 
kuritegusid”.

Lisaks – mis on raportööri arvates võib-olla isegi problemaatilisem – tuleb artikli 4 lõikeid 2, 
3 ja 4 mõista broneeringuinfo kasutamise otstarbe täiendava laiendamisena.

Lõige 2 lubab broneeringuinfo kasutamist, „kui seda nõuab kohus”. Komisjoni õigustalitus 
kritiseeris seda lõiget teravalt 2011. aasta mais, mööndes et „see võimaldaks broneeringuinfot 
kasutada mis tahes otstarbel, eeldusel et „seda nõuab kohus”. Seda ei saa pidada mõistlikuks 
eesmärgi piiritlemiseks.” Artikli 29 töörühm avaldas samuti muret, mööndes et „Artikli 4 
lõikes 2 sätestatakse, et üksikjuhtumi alusel võib broneeringuinfot kasutada kõikide 
kuritegude puhul, vaatamata sellele kas need on rasked või mitte, ja isegi muude meetmete 
puhul, mis ei ole üldse kuritegudega seotud, kui kohus seda nõuab.” Euroopa 
andmekaitseinspektor leiab, „et broneeringuinfo kasutamine, kus „seda nõuab kohus” peaks 
olema piiratud artikli 4 lõikes 1 osutatud juhtudega.” 

Samuti nähakse artikli 4 lõikes 4 ette broneeringuinfo kasutamine muude kuritegude puhul, 
kui need on tuvastatud broneeringuinfo lepingu eesmärkidel kasutamise käigus. Artikli 29 
töörühm tunneb muret, kuna „ei ole selge, millised muud õigusrikkumised võidakse tuvastada 
ja millisele teabele on sisejulgeolekuministeeriumil juurdepääs väiksemat laadi 
õigusrikkumiste puhul, mille osas broneeringuinfot võidakse kontrollida.” 

Raportööri arvates on kõige problemaatilisem artikli 4 lõige 3. Kuigi viide julgeolekule 
piiridel on sellest lõikest kõrvaldatud, on lõike kuju nüüd järgmine: 
„Sisejulgeolekuministeerium võib broneeringuinfot kasutada ja töödelda selleks, et tuvastada 
isikuid, keda USAsse saabumisel või sealt lahkumisel tuleks põhjalikumalt küsitleda või 
uurida või kellele tuleks suuremat tähelepanu pöörata.” Nimetatud tekst – eriti kui seda 
lugeda koostoimes põhjendustega 3 ja 14, mis puudutavad piiride kaitset – tõstatab küsimuse, 
kas julgeolekut piiridel peetakse endiselt omaette eesmärgiks. Lisaks märgib artikli 29 
töörühm oma arvamuses, et „kui Euroopa Komisjon väidab eelnõu tutvustusele lisatud 
korduma kippuvate küsimuste osas, et artikli 4 lõikes 3 kirjeldatud protsess võib kiirendada 
ka piirikontrolli, tähendab see, et broneeringuinfot kasutatakse piirikontrolli osana ka 
profiilide kontrollimiseks.” Arvestades 8.–9. aprilli 2010. aasta ühise läbivaatamise aruannet, 
milles tunti „muret seoses broneeringuinfo laialdase kasutamisega ja eelkõige 
broneeringuinfo võrdlemisega andmebaaside suhtes, mis sisaldavad sisserände- ja 
tollipoliitika elemente”, ei ole raportöör veendunud, et julgeolek piiridel ei ole enam 
broneeringuinfo kasutamise eesmärk.

3) Andmete säilitamine (artikkel 8)
Kuigi juurdepääsu andmetele järk-järgult piiratakse, märgib raportöör, et alates 2004. aasta 
lepingust on säilitamisaeg pikenenud iga järgneva lepinguga 3, 5 aastalt 2004. aastal kuni 
piiramatu säilitamisajani 2011. aastal. 

Broneeringuinfo peitmist / anonüümseks muutmist kuue kuu järel võib pidada edasiminekuks, 
kuna põhimõtteliselt tähendab see broneeringuinfole juurdepääsu ja selle kasutamise piiramist 
6 kuu järel. Raportööri jaoks ei ole aga selge, kuidas on see seotud andmetega, mis on juba 
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edastatud kolmandatele riikidele. 

2004. aasta lepingu kohaselt hävitati broneeringuinfo andmed, mille poole ei olnud 
pöördutud, kolme ja poole aasta pärast. Kui nende poole pöörduti, viidi broneeringuinfo 
andmed järgmiseks kaheksaks aastaks passiivsesse andmebaasi ja seejärel hävitati. Juba 2004. 
aastal kritiseerisid Euroopa Parlament, Euroopa andmekaitseinspektor ja artikli 29 töörühm 
teravalt seda säilitamisaega, pidades seda ebaproportsionaalseks. 2007. aasta lepinguga 
pikendati säilitamisaega kokku 15 aastani. Praeguse, 2011. aasta lepingu kohaselt säilitatakse 
broneeringuinfot – hoolimata andmete peitmisest kuue kuu järel – piiramatult, kuigi 
juurdepääsu andmetele järk-järgult piiratakse. Lisaks andmete anonüümseks muutmisele 6 
kuu järel võib andmeid kätte saada raskete rahvusvaheliste kuritegude puhul 10 aasta jooksul 
ja terrorismi puhul 15 aasta jooksul. Pärast 15 aastat andmeid enam ei kustutata, vaid 
muudetakse anonüümseks. Artikli 29 töörühm rõhutab „andmete tõeliselt anonüümseks 
muutmise raskust ja puudulikku selgitust selle kohta, miks (anonüümseks muudetud) andmeid 
on endiselt vaja.”

4) Tundlike andmete kasutamine (artikkel 6)
Raportöör tunneb muret tundlike andmete kasutamist käsitleva artikli 6 pärast, kuna tundub, 
et see artikkel võimaldab tundlike andmete täielikku ja piiramatut kasutamist. Arvestades, et 
ükski asjakohane ELi õigusakt ei luba andmete eriliikide töötlemist (välja arvatud juhtudel, 
kui see on vältimatu ja siseriiklikud seadused näevad ette asjakohased kaitsemeetmed), 2004. 
aasta lepingus keelati tundlike andmete kasutamine ning ELi broneeringuinfo ettepanekus ja 
ELi–Austraalia broneeringuinfo lepingus keelatakse samuti mis tahes tundlike andmete 
töötlemine, on raportöör seisukohal, et ei saa pidada vastuvõetavaks, et USA 
sisejulgeolekuministeeriumil lubatakse tundlikke andmeid filtreerida, peita ja täiendavalt 
töödelda või kasutada. Isegi kui tundlikud andmed kustutatakse jäädavalt hiljemalt 30 päeva 
möödudes, ei ole selge, kuidas on see seotud andmetega, mis on edastatud kolmandatele 
riikidele.

5) Broneeringuinfo edastamismeetod (artikkel 15)
Euroopa Parlamendi resolutsioonis väljendatakse selgelt: broneeringuinfot võib edastada 
ainult tõukemeetodi alusel. 2007. aasta lepinguga juba kehtestati lennuettevõtjatele tähtaeg 
minna tõukemeetodile üle hiljemalt 1. jaanuariks 2008, kuid seda kohustust ei ole jõustatud –
komisjon kinnitab tõepoolest, tal ei ole vahendeid selle kohustuse jõustamiseks (peale 
äärmusliku võimaluse kaevata liikmesriik kohtusse). Raportöör sooviks juhtida teie 
tähelepanu 8.–9. aprilli 2010. aasta ühise läbivaatamise aruandele, milles väljendati „muret nii 
ühekordsete taotluste hulga pärast kui ka tõsiasja pärast, et sisejulgeolekuministeerium 
täidab sellise taotluse andmeid alla laadides.” Lisaks näitavad lennuettevõtjatelt saadud 
andmed ühekordsete allalaadimistaotluste väga suurt sagedust, mis ulatub tuhandetesse ühes 
kuus.

6) Broneeringuinfo edastamine kolmandate riikide ametiasutustele (artikkel 17)
Mis puudutab andmete jagamist teiste USA agentuuridega ja edastamist kolmandatele 
riikidele, ei tundu olevat alates 2004. aasta lepingust saavutatud mingit edasiminekut. 

7) Õiguskaitse- ja õigusalane koostöö (artikkel 18)
Raportöör tunneb heameelt edasimineku üle õiguskaitse- ja õigusalase koostöö küsimuses 
võrreldes 2007. aasta lepinguga. 2007. aastal ei olnud õiguskaitse- ja õigusalane koostöö veel 
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siduva iseloomuga, kuid 2011. aasta lepingu artikliga 18 tagatakse, et 
sisejulgeolekuministeerium „edastab” teabe „võimalikult kiiresti”. Raportöör märgib siiski, et 
teavet on tarvis jagada üksnes siis, kui see puudutab terrorismi (artikli 4 lõike 1 punkt a) või 
raskete rahvusvaheliste kuritegudega (artikli 4 lõike 1 punkt b) seotud uurimisel olevaid 
juhtumeid. Muid artiklis 4 nimetatud eesmärke nimetatud koostöö tegemise kohustus ei 
hõlma. 

8) Õiguslik alus 
Raportöör on arvamusel, et lepingu nõutavaks õiguslikuks aluseks, igal juhul esmaseks 
õiguslikuks aluseks peaks olema Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 16 (isikuandmete 
kaitse). Seda artiklit ei ole aga võetud lepingu õiguslikku alusesse ning on üksnes 
üldsõnaliselt ja mitte siduvalt („pidades silmas”) mainitud preambulis. Nagu eespool juba 
nimetatud ja nagu märgib ka Euroopa andmekaitseinspektor oma 15. juuli 2011. aasta 
arvamuses, on lepingu eesmärk tagada, et andmete edastamine toimuks kooskõlas ELi 
andmekaitsestandarditega. Seetõttu peaks lepingu aluseks olema Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikkel 16, mitte artikli 81 lõike 2 punkt d ja artikli 87 lõike 2 punkt a. Kui 
eesmärgiks oleks politsei- ja õigusalane koostöö, võiks EL teoreetiliselt teha eitava otsuse 
broneeringuinfo kogumise kohta. Siiski on kolmas riik see, kes teeb oma suveräänse otsuse. 
Seega ei ole siin küsimus ELi poliitikas ja see ei ole ELi otsustada. Valitud õiguslik alus ei ole 
ilmselt korrektne.

9) ELi kodanike õigus õiguskaitsele ja sõltumatu järelevalve (artiklid 13 ja 14)
Raportöör tunneb heameelt artikliga 13 loodud võimaluse üle, et „kõik isikud sõltumata 
kodakondsusest, päritoluriigist ja elukohast […] võivad taotleda tõhusat halduslikku ja 
kohtulikku õiguskaitset” kuid peab vägagi küsitavaks selle artikli praktilist tähendust, kuna 
ELi–USA broneeringuinfo leping on täidesaatev leping, st USA ei saa muuta oma 
seadusõigusi, sest see nõuaks Kongressi kaasamist. Lisaks on artiklis 21 sõnaselgelt 
sätestatud, et lepinguga „ei looda ega anta USA seaduste kohaselt ühelegi […] isikule […] 
mis tahes õigusi ega eeliseid.” Euroopa andmekaitseinspektor avaldab oma arvamuses selle 
üle kahetsust, järeldades artiklist 21, et „[õigus kohtulikule õiguskaitsele] ei saa […] olla 
samaväärne õigusega kasutada õiguskaitsevahendeid ELis.”

Raportöör avaldab heameelt USA Kongressi tulevase kaasamise üle, mis puudutab ELi–USA 
broneeringuinfo lepingu kohaldamise järelevalvet, kuid märgib, et artiklis 14 puudub endiselt 
sõltumatu järelevalve, nagu seda nõutakse Euroopa Kohtu kohtupraktika1 ja Euroopa Liidu 
põhiõiguste harta kohaselt.

10) Broneeringuinfos sisalduvad andmeliigid
Lepingu I lisas loetletakse 19 liiki andmeid, mis USA-le saadetakse. Enamik neist on identsed 
2007. aasta lepingu andmeväljadega ning need hõlmavad ka 2004. aasta lepingu lisas 
sisalduvate andmeliikide eri kategooriaid. Euroopa andmekaitseinspektor ja artikli 29 
töörühm pidasid mõlemat andmete loetelu niigi juba ebaproportsionaalseks. Eelkõige 
peetakse problemaatiliseks välju „üldmärkused, sh OSI, SSI ja SSRi väljadel sisalduv teave”, 
kuna need kategooriad võivad tuua välja andmed, mis on seotud usuliste seisukohtade või 
tervisliku seisundiga.

                                               
1 Artikli 29 töörühm viitab kohtuasjale C-518/07, Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik, 9. märts 
2010.
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11) Patriot Act’i mõju lennuettevõtjate poolt oma arvutipõhistes broneerimissüsteemides 
hoitavale broneeringuinfole
ELi–USA broneeringuinfo lepingut kohaldatakse broneeringuinfo 
sisejulgeolekuministeeriumile edastamise suhtes. Leping ei sea aga mingeid piiranguid USA 
valitsuse võimalusele saada Patriot Act’i jõustamise teel broneeringuinfot otse 
lennuettevõtjatelt, kelle arvutipõhised broneerimissüsteemid asuvad USAs või neilt, kes 
tegelevad USAs ettevõtlusega. Raportöör on seisukohal, et seda olukorda tuleb selgitada. 
Euroopa Liit peab tagama, et ELi andmekaitse-eeskirju tulemuslikult täidetakse ja et USA 
õigusaktid ei muutu ELi õigusaktide või käesoleva lepingu suhtes ülimuslikuks. 

Kõike ülalnimetatut silmas pidades soovitab raportöör Euroopa Parlamendil Ameerika 
Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (milles käsitletakse broneeringuinfo 
kasutamist ja edastamist USA sisejulgeolekuministeeriumile) sõlmimisele nõusolekut mitte 
anda.


