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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. Kui muudatusettepanek puudutab 
kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, märgitakse 
päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja neljandale reale 
viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva 
automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga
(14247/2019 – C9-0198/2019 – 2019/0819(CNS))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu eelnõu (14247/2019),

– võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 
lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0198/2019),

– võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö 
tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase 
võitlusega1, eriti selle artiklit 33, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9-
0100/2020),

1. lükkab nõukogu eelnõu tagasi;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.
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SELETUSKIRI

Nõukogu otsuse 2008/615/JSK (edaspidi Prümi otsus)1 artiklil 33 põhineva nõukogu 
rakendusotsuse eelnõu eesmärk on võimaldada sõrmejälgede andmete vahetamist 
Ühendkuningriigi ja Prümi otsusega seotud liikmesriikide vahel. 

1. Taust

Prümi otsusega nähakse ette kuritegude ennetamise ja uurimise eest vastutavate asutuste 
vaheline teabevahetus. Pädevad asutused võivad sel eesmärgil vahetada sõrmejälgede 
andmeid, mida töödeldakse nende riiklikes sõrmejälgede automaatse tuvastamise süsteemides, 
mis on loodud kuritegude ennetamiseks ja uurimiseks. Prümi otsuse artiklis 9 on sätestatud, et 
liikmesriigi pädev asutus võib teha sõrmejälgede andmete automatiseeritud otsinguid teise 
liikmesriigi riiklikus süsteemis. Selles otsuses sätestatud isikuandmeid ei või edastada enne 
nõukogu otsust, et teabevahetuses osaleda sooviv liikmesriik on oma siseriiklikus õiguses 
rakendanud Prümi otsuse andmekaitset käsitlevaid üldsätteid (artikli 25 lõige 2 ja artikkel 33). 
Kooskõlas nõukogu otsusega 2008/616/JSK2 tuleb kavandatud rakendusotsus vastu võtta 
pärast Prümi otsuse andmekaitset käsitlevate üldsätete rakendamise hindamisaruannet, mis 
põhineb küsimustikul, süsteemi katselisel kasutamisel ja hindamiskülastusel, mille tulemused 
esitatakse nõukogule. 
Prümi otsusega loodud liikmesriikide pädevate asutuste vaheline teabevahetussüsteem põhineb 
täieliku vastastikkuse põhimõttel ja selle eesmärk on tõhustada piiriülest koostööd, vahetades 
kuritegude ennetamise ja uurimise eesmärgil riiklikes süsteemides töödeldavaid andmeid (nt 
andmed süüdimõistetud isikute ja kahtlustatavate kohta). Siiski on selgunud, et Prümi lepingu 
rakendamine eri liikmesriikide poolt ei ole täieliku vastastikkuse põhimõttega täiel määral 
kooskõlas. Lisaks on ka liikmesriikidevahelise teabevahetuse suutlikkus väga erinev ning selle 
tulemuseks on tasakaalustamata teabevoog. 

Nõukogu võttis 2019. aastal vastu otsuse, millega antakse Ühendkuningriigile juurdepääs 
DNAga seotud teabe vahetamise mehhanismile3. Käesoleva eelnõuga soovib nõukogu 
võimaldada Ühendkuningriigile juurdepääsu sõrmejälgede andmete vahetamisele. Nõukogu ei 
ole sõnastanud kavatsust alustada sarnast protsessi sõidukite registreerimisandmete 
vahetamisele, mis on Prümi süsteemi kõige edukam osa. 

Nõukogu otsustega 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK kehtestati eeskirjad 
liikmesriikidevaheliseks teabevahetuseks. Sellega seoses tuleb märkida, et 2019. aasta 
oktoobris otsustas Euroopa Komisjon algatada rikkumismenetluse, saates märgukirjad 
Austriale, Bulgaariale, Ungarile ja Rumeeniale, kes 13. septembril 2018 allkirjastasid viie 
Lääne-Balkani riigiga lepingu DNA-andmete, sõrmejälgede andmete ja sõidukite 
registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise kohta. Komisjon leiab, et leping on 
vastuolus ELi ainupädevusega selles valdkonnas, eelkõige seetõttu, et selliste andmete 

1 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige 
seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 1).

2 Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK 
piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase 
võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12).

3 Nõukogu 6. juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/968 DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud 
andmevahetuse alustamise kohta Ühendkuningriigiga (ELT L 156, 13.6.2019, lk 8).
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vahetamine liikmesriikide vahel on hõlmatud Prümi lepingut käsitlevate nõukogu otsustega 
(nõukogu otsused 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK)4. Sarnaseid muresid on väljendatud seoses 
DNA ja sõrmejälgede andmete vahetamise sisseseadmisega muude kolmandate riikidega, 
näiteks USAga.

2. Nõukogu otsuse eelnõu eesmärk ja põhielemendid

Käesoleva rakendusotsuse eelnõuga soovib nõukogu võimaldada Ühendkuningriigil osaleda 
sõrmejälgede andmete automatiseeritud otsingutes ning sõrmejälgede andmete edastamises ja 
vastuvõtmises vastavalt Prümi otsuse artiklis 9 sätestatud süsteemile. 

Aga nagu nõukogu oma rakendusotsuse eelnõus kinnitab, ei kavatse Ühendkuningriik 
vastupidiselt nõukogu ootustele ja erinevalt teiste liikmesriikide suhtes vastu võetud sarnastest 
otsustest siiski kahtlustatavate isikute sõrmejälgede andmeid kättesaadavaks teha. See on 
vastuolus ka vastastikkuse põhimõttega, mis on Prümi süsteemi aluseks. 

Nõukogu aktsepteeris seda konkreetset olukorda oma eelmises, 6. juuni 2019. aasta 
rakendusotsuses (EL) 2019/968 DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse 
alustamise kohta Ühendkuningriigiga, mis jõustus 7. juunil 2019. Võttes arvesse vastastikkuse 
põhimõtte rikkumist ja pärast seda, kui komisjon esitas täieliku vastastikkuse põhimõtte 
rikkumise tõttu negatiivse arvamuse, rõhutas nõukogu kahtlustatavate isikute profiilide 
automatiseeritud DNA-andmete vahetusse kaasamise praktilist ja operatiivset tähtsust avaliku 
julgeoleku, eelkõige terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitluse jaoks. Seega on 
nõukogu mainitud teabevahetuse jätkamise selgesõnaliselt sidunud Ühendkuningriigi 
kohustusega vaadata 15. juuniks 2020 täielikult läbi oma poliitika jätta kahtlustatavate isikute 
profiilid välja DNA-andmete automatiseeritud andmevahetusest. Kui Ühendkuningriik ei 
teata nimetatud kuupäevaks, et ta on oma poliitika läbi vaadanud, hindab nõukogu kolme kuu 
jooksul uuesti olukorda, mis puudutab DNA-andmete vahetamise jätkamist või lõpetamist 
Ühendkuningriigiga.

3. Läbivaatamisklausel

Olles teadlik sellest anomaaliast, kordab nõukogu sarnaselt nõukogu rakendusotsusele (EL) 
2019/968 ka käesolevas otsuse eelnõus, et „kahtlusaluste profiilide lisamine sõrmejälgede 
andmete automatiseeritud andmevahetusse on oluline avaliku julgeoleku seisukohast, eeskätt 
seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega“. 
Sel põhjusel esitab nõukogu ka kõnealuse rakendusotsuse läbivaatamisklausli. Kui 
Ühendkuningriik ei ole 15. juuniks 2020 läbi vaadanud oma poliitikat jätta kahtlustatavate 
isikute profiilid välja sõrmejälgede andmeid käsitlevast automatiseeritud andmevahetusest, 
võib nõukogu lõpetada sõrmejälgede andmeid käsitleva andmevahetuse Ühendkuningriigiga.

4. Ühendkuningriigi EList väljaastumine ja üleminekuperioodi mõju

Praegusel juhul piirdub käesoleva rakendusotsuse eelnõu vastuvõtmise ning liikmesriikide ja 
Ühendkuningriigi vahelise sõrmejälgede andmete vahetamise praktiline mõju 
üleminekuperioodiga, mis on sätestatud Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa 
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Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingus5. See üleminekuperiood 
lõpeb 31. detsembril 2020 ja pärast seda saab Ühendkuningriigist kolmas riik. Pealegi 
kohaldatakse Prümi otsuse artikli 25 lõikes 2 sätestatud olulist nõuet vaid Prümi mehhanismis 
osalevate liikmesriikide suhtes. Kui mõne kolmanda riigi osalemist peetakse asjakohaseks ja 
kui nii otsustatakse, nõuab selline osalemine teistsugust õiguslikku vahendit, et ka see riik 
saaks sõrmejälgi või muid Prümi otsuses ettenähtud isikuandmeid vahetada.

5. ELi ja Ühendkuningriigi tulevased suhted

ELi ja Ühendkuningriigi tulevasi suhteid võidakse reguleerida uue partnerluslepinguga. 
Läbirääkimised selle uue partnerluslepingu üle algasid märtsis 2020 ning need hõlmavad ka 
õiguskaitset ja õigusalast koostööd kriminaalasjades. Liikmesriikide ja Ühendkuningriigi kui 
kolmanda riigi vahelise sõrmejälgede andmete jätkuva vahetamise suhtes kohaldatakse 
eritingimusi ja -tagatisi, mis tulenevad Ühendkuningriigi kui kolmanda riigi staatusest ning 
asjaolust, et Ühendkuningriigil ei saa ilmselgelt olla samu õigusi ja hüvesid nagu liikmesriigil.

Komisjoni 3. veebruari 2020. aasta soovituses nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba 
alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga6 uue partnerluse üle, 
nähakse ette, et kavandatav partnerlus peaks tuginema kohustusele austada põhiõigusi, kaasa 
arvatud isikuandmete piisavat kaitset, mis on koostöö üks eeltingimus. Märgitakse, et 
julgeolekupartnerlusega kavandatud õiguskaitse ja õigusalase koostöö eesmärkide tase sõltub 
Ühendkuningriigis pakutava isikuandmete kaitse tasemest. Antakse mõista, et sellise koostöö 
hõlbustamiseks töötab komisjon välja andmekaitse piisavust käsitleva otsuse, mis võetakse 
vastu juhul, kui kohaldatavad tingimused on täidetud (punkt 112). 

Oma 3. veebruari 2020. aasta kirjalikus avalduses Ühendkuningriigi ja ELi suhete kohta7 teatas 
Ühendkuningriigi peaminister, et Ühendkuningriik kavatseb välja töötada eraldiseisva ja 
sõltumatu poliitika sellistes valdkondades nagu andmekaitse. Lisaks on Ühendkuningriik 
tulevase partnerluslepingu üle peetavate läbirääkimiste esimeses voorus (2.–5. märts 2020) 
teatanud, et mis puudutab õigusalast ja politseikoostööd kriminaalasjades, ei kavatse 
Ühendkuningriik võtta kohustust jõustada Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni ega kavatse ka aktsepteerida Euroopa Liidu Kohtu pädevust. Vastuseks sellele 
selgitas ELi läbirääkija Michel Barnier, et kui Ühendkuningriik jääb selle seisukoha juurde, on 
sellel vahetud ja praktilised tagajärjed ELi ja Ühendkuningriigi vahelisele koostööle, mis jääb 
küll rahvusvaheliste lepingute alusel võimalikuks, kuid ei ole väga ulatuslik8. 

Oma 12. veebruari 2020. aasta resolutsioonis9 rõhutas Euroopa Parlament, et 
„Ühendkuningriigil ei saa olla otsest juurdepääsu ELi infosüsteemide andmetele ning ta ei saa 
vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal osaleda ELi ametite juhtimisstruktuurides, ning 
et mis tahes teabe, sealhulgas isikuandmete jagamisel Ühendkuningriigiga tuleks kohaldada 

5 ELT L 29, 31.1.2020, lk 1.
6 COM(2020)0035.
7 Kirjalik avaldus HCWS86, milles on esitatud „valitsuse kavandatud lähenemisviis läbirääkimistele 

ELiga meie tulevaste suhete üle“, https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-
answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402.
9 P9_TA-PROV(2020)0033.

https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://www.parliament.uk/business/publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/HCWS86/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_402
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rangeid kaitsemeetmeid, auditi- ja järelevalvetingimusi, sealhulgas ELi õiguses sätestatuga 
samaväärset isikuandmete kaitse taset“.

Parlament tuletas meelde, et vastavalt liidu õigusele, nagu seda on tõlgendanud Euroopa 
Kohus10, peab komisjon selleks, et kuulutada Ühendkuningriigi andmekaitseraamistik 
piisavaks, tõendama, et Ühendkuningriigi pakutava kaitse tase on ELi õigusraamistikus 
tagatuga „sisuliselt samaväärne“, sealhulgas andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse. 
Sellega seoses pidas parlament vajalikuks pöörata erilist tähelepanu Ühendkuningriigi riiklikku 
julgeolekut ja õiguskaitseasutuste poolt isikuandmete töötlemist käsitlevale õigusraamistikule. 

Parlament toonitas samuti, et kõik vastastikused kokkulepped broneeringuinfo õigeaegseks, 
tõhusaks ja tulemuslikuks vahetamiseks ning DNA, sõrmejälgede ja sõidukite 
registreerimisandmete töötlemiseks (Prüm), samuti Europoli ja Eurojusti kaudu tehtavaks 
operatiivkoostööks peavad põhinema rangetel kaitsemeetmetel ja tingimustel ning olema 
täielikult kooskõlas Euroopa Liidu Kohtu arvamusega 1/1511. 

Ühtlasi kutsus Euroopa Parlament Ühendkuningriiki üles viivitamata kõrvaldama tõsised 
puudused, mis on tuvastatud tema poolt SISi kasutamisel, ning palus nõukogul ja komisjonil 
seda protsessi väga tähelepanelikult jälgida, et tagada kõigi puuduste nõuetekohane ja kohene 
kõrvaldamine. Parlament on seisukohal, et ELi ja Ühendkuningriigi tulevase õiguskaitsealase 
koostöö korraldust tuleks arutada alles siis, kui puudused on kõrvaldatud.

6. Järeldused

Sõrmejälgede andmed on eriti tundlik isikuandmete kategooria, mida tuleb eriliselt kaitsta, 
sest nende töötlemine võib tekitada olulist ohtu põhiõigustele ja -vabadustele. Liidu õiguses 
on ette nähtud, et sellise töötlemise korral tuleb andmesubjekti õiguste ja vabaduste suhtes 
kohaldada asjakohaseid kaitsemeetmeid. 

Ühendkuningriigi ja ELi tulevaste suhete üle peetavate läbirääkimiste hetkeseisu silmas pidades 
ei ole selge, kas Ühendkuningriik hakkab pärast 31. detsembrit 2020 täitma liidu õiguses nõutud 
tingimusi nii, et tema pakutud andmekaitse taset saaks pidada ELi õiguses sätestatud 
kaitsetasemega sisuliselt samaväärseks. Kui puudub sisuliselt samaväärne isikuandmete kaitse 
tase või tugevad ja ranged tingimused ja kaitsemeetmed sõrmejälgede andmete töötlemise, 
sõrmejälgede automatiseeritud otsingu ja Prümi otsuse artiklis 9 sätestatud isikuandmete 
vahetamise kohta, tekitaks see üksikisikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsele tõsise ohu. 

Lisaks sellele on raportöör arvamusel, et kahtlusaluste isikute andmete lisamise küsimus tuleks 
lahendada enne Ühendkuningriigiga andmete vahetamise võimaldamist, tagamaks et 
automatiseeritud andmete vahetamisel järgitakse täielikult Prümi süsteemi vastastikkuse 
põhimõtet, mida kohaldavad teised selles osalevad liikmesriigid.

Käesoleva rakendusotsuse eelnõu saaks vastu võtta ja selle jõustada alles paar nädalat enne 15. 
juunit 2020, s.o kuupäeva, mil Ühendkuningriik peab teatama nõukogule oma otsusest seoses 

10 Kohtuasi C- 362/14 Maximillian Schrems vs. andmekaitsevolinik ECLI:EU:C:2015:650.
11 Kanada broneeringuinfot käsitlev arvamus 1/15, ECLI:EU:C:2017:592.
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kahtlustatavate isikute profiilide kättesaadavaks tegemisega, pärast mida nõukogu hindab 
uuesti andmevahetuse jätkamist.

Hoolimata kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmete poolt LIBE-komisjoni 
18. veebruari 2020. aasta koosolekul nõukogu eesistujariigile esitatud lisateabe taotlusest ning 
LIBE-komisjoni esimehe 20. veebruari ja 5. märtsi 2020. aasta kirjadest nõukogu 
eesistujariigile ja komisjonile, milles paluti vastuseid konkreetsetele kirjalikele küsimustele ja 
kõiki dokumente, mis on seotud kõnealuse rakendusotsuse eelnõu ja Prümi rakendamisega, ei 
ole Euroopa Parlament saanud nõukogule esitatud hindamisaruannet, milles tehakse kokkuvõte 
sõrmejälgede andmete vahetamist käsitleva küsimustiku, hindamiskülastuse ja katselise 
kasutamise tulemustest. Nõukogu eesistujariik keeldus oma 20. märtsi 2020. aasta kirjas 
taotletud dokumente esitamast ilma selge põhjenduseta. Nimetatud aruande esitamine on 
rakendusotsuse heakskiitmise eeltingimus. Raportöör on seisukohal, et see hindamisaruanne 
oleks tulnud esitada parlamendile selleks, et parlament saaks nõuetekohaselt täita oma 
seadusandlikke ja kontrollikohustusi käimasolevas õiguslikus menetluses. Lisaks on raportöör 
arvamusel, et nõukogu peaks rakendusakti vastu võtma alles pärast seda, kui Ühendkuningriik 
on väljendanud oma kavatsust hõlmata nii DNA kui ka sõrmejälgede andmete vahetamisse ka 
kahtlusalustega seotud andmed ning seega kinnitanud oma kavatsust kohaldada täielikku 
vastastikkust oma tulevastes julgeolekusuhetes liiduga.

Arvestades nimetatud olulise teabe puudumist ning et käesoleva nõukogu rakendusotsuse 
eelnõu on igal juhul ajaliselt piiratud 31. detsembriga 2020 ja et selle võib pärast 15. juunit 
2020 isegi tühistada, leiab raportöör, et rakendusotsust, mis võimaldab Ühendkuningriigil 
jätkuvalt sooritada sõrmejälgede andmete automatiseeritud otsinguid ning saada ja edastada 
isikuandmeid vastavalt otsuse 2008/615/JSK artiklile 9, ei tuleks praeguses olukorras vastu 
võtta. 

Nõukogu rakendusotsuse eelnõu põhineb endise Euroopa Liidu lepingu kolmanda samba 
raames vastu võetud õigusaktil. Vastavalt endise Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõikele 1, 
mille Euroopa Kohus on vastavalt protokolli nr 36 artiklile 9 veel kohaldatavaks tunnistanud, 
tuleb juhul, kui nõukogu võtab rakendusmeetmeid vastu endise kolmanda samba õigustiku 
alusel, konsulteerida parlamendiga, kuid nõukogu võib määrata parlamendile oma arvamuse 
esitamiseks tähtaja. Varasematel sarnastel juhtudel on raportöörid teinud parlamendile 
ettepaneku rakendusaktiga nõustuda, pidades seega asjakohaseks heakskiitmist muutmata kujul 
(lihtsustatud menetlus kodukorra artikli 52 alusel). Mainitud menetlust peeti asjakohaseks ka 
selleks, et pidada kinni nõukogu määratud tähtajast. Kuna raportöör on seisukohal, et parlament 
ei peaks kavandatava rakendusotsuse eelnõuga nõustuma, on asjakohasem kohaldada 
kodukorra artikli 59 kohast raportite koostamise menetlust.

7. Raportööri soovitus

Tulenevalt eelöeldust soovitab raportöör parlamendil nõukogu rakendusotsuse eelnõu tagasi 
lükata ja paluda nõukogul oma rakendusotsuse eelnõu mitte vastu võtta ega selle kohta otsuseid 
langetada enne, kui Ühendkuningriigilt on saadud tagatis täieliku vastastikkuse ja andmekaitse 
rakendamise kohta ning kui on läbi räägitud ja sõlmitud ELi ja Ühendkuningriigi vahelise uue 
partnerluskoostöö õigusraamistik.
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