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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Andmete säilitamise aeg Andmete säilitamise ja anonüümseks 

muutmise 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. 

1. Liikmesriigid tagavad, et 

lennuettevõtjate edastatud broneeringuinfo 

säilitatakse broneeringuinfo üksuse 

andmebaasis 12 kuud pärast seda, kui see 

on edastatud selle liikmesriigi 

broneeringuinfo üksusele, kelle 

territooriumile või territooriumilt lend 

saabub või väljub. 

2. Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 

möödumist broneeringuinfo edastamisest 

broneeringuinfo üksusele, säilitab 
broneeringuinfo üksus andmeid veel viis 

aastat. 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 

2. Pärast lõikes 1 osutatud 30 päeva 

möödumist broneeringuinfo edastamisest 

muudetakse kogu broneeringuinfo 

anonüümseks ning selleks varjatakse 
andmeväljad, mis võiksid otseselt 

paljastada reisija, keda broneeringuinfo 

käsitleb. 
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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: 

Käesoleva direktiivi kohaldamisel on 

andmeväljad, mis võiksid paljastada reisija, 

keda broneeringuinfo käsitleb, ning mis 

tuleks muuta anonüümseks, järgmised: 

– nimi (nimed), sealhulgas 

broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate 

nimed ja koos reisivate reisijate arv; 

– nimi (nimed), sealhulgas 

broneeringuinfos sisalduvad teiste reisijate 

nimed ja koos reisivate reisijate arv; 

– aadress ja kontaktandmed; – aadress ja kontaktandmed; 

 – kogu makseviisi käsitlev teave, 

sealhulgas arve saatmise aadress, kui see 

sisaldab teavet, mis võiks otseselt aidata 

paljastada reisija, keda broneeringuinfo 

käsitleb, või mõne teise isiku; 

 – püsikliendi staatust käsitlev teave; 

– üldised märkused selle kohta, et 

broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks 

paljastada reisija, keda see käsitleb; ning 

– üldised märkused selle kohta, et 

broneeringuinfo sisaldab teavet, mis võiks 

paljastada reisija, keda see käsitleb; ning 

– igasugune reisijaid käsitlev eelteave. – 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. 

3. Pärast lõikes 2 osutatud 30 päeva 

möödumist on täieliku broneeringuinfo 

avaldamine lubatud üksnes järgmistel 

juhtudel: 

 a) seda on piisavalt põhjust pidada 

vajalikuks artikli 6 lõike 2 punktis b 

osutatud eesmärkide jaoks 

  ning 

 b) selle avaldamise on heaks kiitnud 

 i) õigusasutus või 

 ii) muu riiklik asutus, kellel on riigi 

seaduste kohaselt õigus kontrollida, kas 

avaldamise tingimused on täidetud, 
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tingimusel et broneeringuinfo üksuse 

andmekaitseametnikku on sellest 

teavitatud ja ta teostab tagantjärele 

läbivaatamise. 

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. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 

osutatud ajavahemiku möödumisel 

kustutatakse broneeringuinfo jäädavalt. 

Kõnealune kohustus ei mõjuta juhtumeid, 

mil konkreetne broneeringuinfo on 

edastatud pädevale asutusele ning seda 

kasutatakse konkreetse terroriakti või 

raske kuriteo ennetamiseks, avastamiseks, 

uurimiseks või selle eest vastutusele 

võtmiseks, millisel juhul reguleeritakse 

selliste andmete säilitamist pädeva 

asutuse poolt liikmesriigi õigusaktidega. 

Or. en 

 

 


