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GROZĪJUMI 001-052  
iesniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja 

 

Ziņojums 

Timothy Kirkhope A8-0248/2015 

Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana  

 

Direktīvas priekšlikums (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

virsraksts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Priekšlikums Priekšlikums 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVA 

EIROPAS PARLAMENTA UN 

PADOMES DIREKTĪVA 

par Pasažieru datu reģistra datu 

izmantošanu teroristu nodarījumu un 

smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, 

izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības 

par tiem 

par Pasažieru datu reģistra datu 

izmantošanu teroristu nodarījumu un 

smagu transnacionālu noziegumu 

novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un 

saukšanai pie atbildības par tiem 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

4.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4a) Šīs direktīvas mērķis ir garantēt 

drošību, aizsargāt sabiedrības dzīvi un 

drošību un izveidot tiesisko regulējumu, 

ar ko aizsargāt PDR datus un apmainīties 
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ar tiem starp dalībvalstīm un 

tiesībaizsardzības iestādēm.  

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 

novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 

nodarījumus un smagus noziegumus un 

sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 

stiprinot iekšējo drošību.  

(5) PDR dati ir vajadzīgi, lai efektīvi 

novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 

nodarījumus un smagus transnacionālus 

noziegumus un sauktu pie atbildības par 

tiem, tādējādi stiprinot iekšējo drošību. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 

iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 

noziegumus, tostarp terorisma aktus, un 

saukt pie atbildības par tiem, salīdzinot 

minētos datus ar dažādām datubāzēm 

attiecībā uz personām vai meklētajiem 

objektiem, lai veidotu pierādījumus un 

attiecīgā gadījumā atrastu noziedznieku 

līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 

tīklus. 

(6) PDR dati var palīdzēt tiesībaizsardzības 

iestādēm novērst, atklāt, izmeklēt smagus 

transnacionālus noziegumus, tostarp 

terorisma aktus, un saukt pie atbildības par 

tiem, salīdzinot minētos datus ar dažādām 

datubāzēm attiecībā uz personām vai 

meklētajiem objektiem, lai atrastu 

nepieciešamos pierādījumus un attiecīgā 

gadījumā atrastu noziedznieku 

līdzzinātājus un atklātu noziedznieku 

tīklus. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 

iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 

bija "nezināmas", t.i., personas, kas 

iepriekš netika turētas aizdomās par 

(7) PDR dati ļauj tiesībaizsardzības 

iestādēm identificēt personas, kas iepriekš 

bija "nezināmas", t.i., personas, kas 

iepriekš netika turētas aizdomās par 
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saistību ar smagiem noziegumiem un 

terorismu, bet par kurām datu analīze 

vedina domāt, ka tās var būt iesaistītas 

šādos noziegumos un kuras tādēļ būtu tālāk 

jāpārbauda kompetentajām iestādēm. 

Izmantojot PDR datus, tiesībaizsardzības 

iestādes var pievērsties smagiem 

noziegumiem un terorismam no citādas 

perspektīvas nekā apstrādājot personas 

datu citas kategorijas. Tomēr, lai 

nodrošinātu, ka nevainīgu un aizdomās 

neturētu personu datu apstrāde arī 

turpmāk būtu cik iespējams ierobežota, 

priekšlikuma darbības jomas aspekti 

attiecībā uz vērtēšanas kritēriju izveidi un 

piemērošanu būtu vēl vairāk jāierobežo, 

tos attiecinot uz smagiem noziegumiem, 

kam turklāt ir starptautisks raksturs, t.i., 

kas ir tieši saistīti ar ceļošanu un līdz ar to 

ar apstrādājamo datu veidu.  

saistību ar smagiem transnacionāliem 

noziegumiem un terorismu, bet par kurām 

datu analīze vedina domāt, ka tās var būt 

iesaistītas šādos noziegumos un kuras tādēļ 

būtu tālāk jāpārbauda kompetentajām 

iestādēm.  

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Personas datu apstrādei jābūt samērīgai 

ar konkrēto mērķi drošības jomā, kādu 

paredzēts panākt ar šo direktīvu. 

(8) Personas datu apstrādei jābūt 

nepieciešamai un samērīgai ar konkrēto 

mērķi, kādu paredzēts panākt ar šo 

direktīvu.  

 

Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 

teroristu nodarījumus un smagus 

noziegumus un sauktu pie atbildības par 

tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas dalībvalstis 

ieviestu noteikumus, kas paredz 

pienākumus gaisa pārvadātājiem, kuri veic 

starptautiskus lidojumus uz Eiropas 

(10) Tādēļ, lai novērstu, atklātu, izmeklētu 

teroristu nodarījumus un smagus 

transnacionālus noziegumus un sauktu pie 

atbildības par tiem, īpaši svarīgi ir, lai visas 

dalībvalstis ieviestu noteikumus, kas 

paredz pienākumus gaisa pārvadātājiem un 

ar pārvadājumiem nesaistītiem 
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Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās.  ekonomikas dalībniekiem, kuri veic 

starptautiskus lidojumus uz Eiropas 

Savienības dalībvalstu teritoriju vai no tās. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Gaisa pārvadātāji jau paši savos 

komerciālos nolūkos vāc un apstrādā savu 

pasažieru PDR datus. Ar šo direktīvu 

nedrīkstētu uzlikt gaisa pārvadātājiem 

jebkādu pienākumu vākt vai glabāt kādus 

papildus datus par pasažieriem, vai 

jebkādu pienākumu pasažieriem sniegt 

kādus datus papildus tiem, kas jau tiek 

sniegti gaisa pārvadātājiem. 

(11) Gaisa pārvadātāji un ar 

pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas 

dalībnieki jau paši savos komerciālos 

nolūkos vāc un apstrādā savu pasažieru 

PDR datus. Ar šo direktīvu nedrīkstētu 

uzlikt gaisa pārvadātājiem vai ar 

pārvadājumiem nesaistītiem ekonomikas 

dalībniekiem jebkādu pienākumu vākt vai 

glabāt kādus papildu datus par 

pasažieriem, vai jebkādu pienākumu 

pasažieriem sniegt kādus datus papildus 

tiem, kas jau tiek sniegti gaisa 

pārvadātājiem un ar pārvadājumiem 

nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem. 

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Ar pārvadājumiem nesaistīti 

ekonomikas dalībnieki, tādi kā ceļojumu 

aģentūras un tūroperatori, pārdod 

kompleksos ceļojumus, kuriem izmanto 

čārterreisus, saistībā ar kuriem tie vāc un 

apstrādā savu klientu PDR datus, taču 

tiem nav pienākuma šos datus nosūtīt 

gaisa pārvadātājam, kas veic attiecīgo 

pasažieru gaisa pārvadājumu.  

 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 
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11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Katrai dalībvalstij būtu jāuzņemas 

atbildība par savas PDR sistēmas 

izmantošanas un uzturēšanas izmaksām, 

tostarp par izmaksām, ko rada 

kompetentās iestādes un valsts 

uzraudzības iestādes izraudzīšana un 

vadīšana. Izmaksas, ko rada pasažieru 

gaisa pārvadātāju rezervācijas sistēmās 

glabāto PDR datu nosūtīšana valsts 

tiesībaizsardzības aģentūrām un 

kompetentajām iestādēm, būtu jāsedz 

gaisa pārvadātājiem. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 

jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 

2002/475/TI par terorisma apkarošanu37 

1. līdz 4. panta. Smagu noziegumu 

definīcija būtu jāpārņem no 2. panta 

Padomes 2002. gada 13. jūnija 

Pamatlēmumā 2002/584/TI par Eiropas 

apcietināšanas orderi un par nodošanas 

procedūrām starp dalībvalstīm38. Tomēr 

dalībvalstis drīkst izslēgt tos mazāk 

smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 

ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 

krimināltiesību sistēmu, PDR datu 

apstrāde saskaņā ar šo direktīvu, 

neatbilstu samērīguma principam. Smagu 

starptautisku noziegumu definīcija būtu 

jāpārņem no Padomes Pamatlēmuma 

2002/584/TI 2. panta un ANO Konvencijas 

par starptautisko organizēto noziedzību. 

(12) Teroristu nodarījumu definīcija būtu 

jāpārņem no Padomes 

Pamatlēmuma 2002/475/TI37 1. līdz 

4. panta. Smagu transnacionālu 

noziegumu definīcija būtu jāpārņem no 

Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI38  

2. panta un tajā būtu jāietver šajā 

direktīvā uzskaitītie noziegumi. 

__________________ __________________ 

OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp. Lēmumā 

grozījumi izdarīti ar Padomes 2008. gada 

28. novembra Pamatlēmumu 2008/919/TI 

37 Padomes 2002. gada 13. jūnija 

pamatlēmums par terorisma apkarošanu 
(OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.). 
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(OV L 330, 9.12.2008., 21. lpp.). 

38 OV L 190, 18.7.2002., 1. lpp. 38 Padomes 2002. gada 13. jūnija 

Pamatlēmums par Eiropas apcietināšanas 

orderi un par nodošanas procedūrām 

starp dalībvalstīm (OV L 190, 18.7.2002.). 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

13. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu 

norīkotu nodaļu (Pasažieru informācijas 

nodaļu) attiecīgajā dalībvalstī, lai gaisa 

pārvadātājiem nodrošinātu skaidrību un 

samazinātu izmaksas. 

(13) PDR dati būtu jānosūta uz vienu 

norīkotu nodaļu (Pasažieru informācijas 

nodaļu) attiecīgajā dalībvalstī, lai gaisa 

pārvadātājiem un ar pārvadājumiem 

nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, 

nodrošinātu skaidrību un samazinātu 

izmaksas. Dalībvalstīm ar informāciju 

būtu jāapmainās, izmantojot drošas 

informācijas apmaiņas tīkla 

lietojumprogrammu (SIENA), lai 

nodrošinātu informācijas apmaiņu un 

sadarbspēju starp dalībvalstīm.  

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

14. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 

jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 

visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 

publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 

novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 

nodarījumus un smagus noziegumus un 

sauktu pie atbildības par tiem, tādējādi 

uzlabojot iekšējo drošību Savienībā, kā arī 

aizsargājot pilsoņu pamattiesības, jo īpaši 

tiesības uz privātumu un personas datu 

aizsardzību. Šādos sarakstos nedrīkstētu 

iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 

attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 

politiskos uzskatus, reliģisko vai 

(14) Būtu jāsastāda prasīto PDR datu, kas 

jāiegūst Pasažieru informācijas nodaļai, 

visu sarakstu saturs nolūkā atspoguļot 

publisko iestāžu leģitīmās prasības, lai 

novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 

nodarījumus un smagus transnacionālus 

noziegumus un sauktu pie atbildības par 

tiem, tādējādi uzlabojot iekšējo drošību 

Savienībā, kā arī aizsargājot pilsoņu 

pamattiesības, jo īpaši tiesības uz 

privātumu un personas datu aizsardzību, 

piemērojot augstus standartus saskaņā ar 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartu 

(Harta), Konvenciju par personu 
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filozofisko pārliecību, dalību 

arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 

uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 

PDR datos būtu jāiekļauj sīkāka 

informācija par pasažieru veikto 

rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kas 

ļauj kompetentajām iestādēm identificēt 

aviopasažierus, kas rada draudus iekšējai 

drošībai. 

aizsardzību attiecībā uz personas datu 

automātisko apstrādi (Konvencija 

Nr. 108) un Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvenciju 

(ECTK). Šādās datu kopās nedrīkstētu 

iekļaut nekādus personas datus, kas atklāj 

attiecīgā indivīda rasi vai etnisko izcelsmi, 

politiskos uzskatus, reliģisko vai 

filozofisko pārliecību, dalību 

arodbiedrībās, kā arī datus, kas attiecināmi 

uz indivīdu veselību vai seksuālo dzīvi. 

PDR datos būtu jāiekļauj tikai sīkāka 

informācija par pasažieru veikto 

rezervēšanu un ceļojuma maršrutu, kā tas 

minēts šajā direktīvā.  

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

15. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 

pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 

kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 

pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 

rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 

(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push 

metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 

nosūta (push) nepieciešamos PDR datus 

iestādēm, kas tos pieprasa, tādējādi ļaujot 

gaisa pārvadātājiem saglabāt kontroli pār 

to, kādi dati tiek sniegti. Uzskata, ka push 

metode nodrošina augstāku datu 

aizsardzības līmeni un tai būtu jābūt 

obligātai visiem gaisa pārvadātājiem. 

(15) Pašlaik ir iespējamas divas datu 

pārraides metodes: pull metode, saskaņā ar 

kuru kompetentās iestādes dalībvalstī, kas 

pieprasa datus, var iekļūt gaisa pārvadātāja 

rezervēšanas sistēmā („piekļuve”) un iegūt 

(pull) nepieciešamo datu kopiju, un push 

metode, saskaņā ar kuru gaisa pārvadātāji 

un ar pārvadājumiem nesaistīti 

ekonomikas dalībnieki nosūta (push) 

nepieciešamos PDR datus iestādēm, kas tos 

pieprasa, tādējādi ļaujot gaisa 

pārvadātājiem saglabāt kontroli pār to, kādi 

dati tiek sniegti. Uzskata, ka push metode 

nodrošina augstāku datu aizsardzības 

līmeni un tai vajadzētu būt obligātai visiem 

gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem 

nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Komisija atbalsta Starptautiskās 

civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 

pamatnostādnes par PDR. Tāpēc šīs 

pamatnostādnes būtu jāņem vērā, pieņemot 

saderīgus datu formātus PDR datu 

nosūtīšanai, ko veic gaisa pārvadātāji uz 

dalībvalstīm. Tas pamato to, ka saskaņā 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulā (ES) Nr. … […..] paredzēto 

konsultatīvo procedūru būtu jāpieņem 
šādi saderīgi datu formāti, kā arī attiecīgi 

protokoli, ko piemēro datu nosūtīšanai no 

gaisa pārvadātajiem. 

(16) Komisija atbalsta Starptautiskās 

civilās aviācijas organizācijas (ICAO) 

pamatnostādnes par PDR. Tāpēc šīs 

pamatnostādnes būtu jāņem vērā, pieņemot 

saderīgus datu formātus PDR datu 

nosūtīšanai, ko veic gaisa pārvadātāji un ar 

pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas 

dalībnieki uz dalībvalstīm. Lai 

nodrošinātu šādu PDR datu nosūtīšanu, 

Komisijai saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību (LESD) 290. pantu 

būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus 

attiecībā uz saraksta pieņemšanu, kurā 

uzskaitīti šādi saderīgi datu formāti, kā arī 

pieņemtie vienotie protokoli, ko piemēro 

datu nosūtīšanai. Ir ļoti svarīgi, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 

ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

janodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana 

Eiropas Parlamentam un Padomei. 
 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai gaisa 

pārvadātāji varētu izpildīt savus 

pienākumus, kurus paredz šī direktīva. 

Dalībvalstīm būtu jāparedz preventīvi, 

efektīvi un samērīgi sodi, tostarp naudas 

sodi, tiem gaisa pārvadātajiem, kas nepilda 

savus pienākumus attiecībā uz PDR datu 

nosūtīšanu. Atkārtotu nopietnu pārkāpumu 

gadījumā, kas var ietekmēt šīs direktīvas 

pamatmērķus, šajos sodos izņēmuma 

gadījumos var ietvert tādus pasākumus kā 

transporta līdzekļa kustības aizliegums, 

transporta līdzekļa aizturēšana un 

(17) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 

nepieciešamie pasākumi, lai gaisa 

pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistīti ekonomikas dalībnieki, varētu 

izpildīt savus pienākumus, kurus paredz šī 

direktīva. Dalībvalstīm būtu jāparedz 

preventīvi, efektīvi un samērīgi sodi, 

tostarp finansiālas sankcijas, tiem gaisa 

pārvadātajiem un ar pārvadājumiem 

nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, 

kas nepilda savus pienākumus attiecībā uz 

PDR datu nosūtīšanu un šādu datu 

aizsardzību. Atkārtotu nopietnu 

pārkāpumu gadījumā, kas var ietekmēt šīs 
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konfiskācija vai darbības atļaujas pagaidu 

apturēšana vai atsaukšana.  

direktīvas pamatmērķus, šajos sodos 

izņēmuma gadījumos var ietvert tādus 

pasākumus kā transporta līdzekļa kustības 

aizliegums, transporta līdzekļa aizturēšana 

un konfiskācija vai darbības atļaujas 

pagaidu apturēšana vai atsaukšana.  

 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

18. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(18) Katrai dalībvalstij būtu jābūt atbildīgai 

par iespējamo draudu izvērtēšanu saistībā 

ar teroristu nodarījumiem un smagiem 

noziegumiem. 

(18) Katrai dalībvalstij vajadzētu būt 

atbildīgai par iespējamo draudu izvērtēšanu 

saistībā ar teroristu nodarījumiem un 

smagiem transnacionāliem noziegumiem. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

19. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz 

personas datu aizsardzību un tiesības uz 

nediskriminēšanu, nekādu lēmumu, kam ir 

personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai 

kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu 

pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu 

automātisku apstrādi. Turklāt šādu lēmumu 

nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz personas 

rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un 

filozofisko pārliecību, politiskiem 

uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 

vai seksuālo dzīvi. 

(19) Pilnībā ņemot vērā tiesības uz 

personas datu aizsardzību un tiesības uz 

nediskriminēšanu saskaņā ar Hartas 8. un 

21. pantu, nekādu lēmumu, kam ir 

personai nelabvēlīgas tiesiskas sekas vai 

kas to nopietni ietekmē, nedrīkstētu 

pieņemt, vienīgi pamatojoties uz PDR datu 

automātisku apstrādi. Turklāt šādu lēmumu 

nedrīkstētu pieņemt, balstoties uz personas 

rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko un 

filozofisko pārliecību, politiskiem 

uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 

vai seksuālo dzīvi. 

 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

19.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19a) Dalībvalstis nekādā gadījumā 

nedrīkstētu izmantot PDR datu apstrādes 

rezultātus kā pamatojumu tam, lai apietu 

starptautiskos pienākumus, kas tām 

noteikti Ženēvas 1951. gada 28. jūlija 

Konvencijā par bēgļa statusu un Ženēvas 

konvencijai pievienotajā Ņujorkas 

1967. gada 31. janvāra protokolā, un 

iegūtos rezultātus nevajadzētu izmantot, 

lai patvēruma meklētājiem liegtu drošas 

un efektīvas iespējas legāli ieceļot ES 

teritorijā saskaņā ar viņu tiesībām uz 

starptautisko aizsardzību. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

19.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (19b) Pilnībā ņemot vērā Eiropas 

Savienības Tiesas spriedumu apvienotajās 

lietās C-293/12 Digital Rights Ireland un 

C-594/12 Seitlinger un citi, ar šīs 

direktīvas piemērošanu ir jānodrošina 

pamattiesību un tiesību uz privātumu, kā 

arī proporcionalitātes principa pilnīga 

ievērošana. Turklāt ar šo direktīvu 

patiešām ir jāsasniedz tie mērķi, kas ir 

nepieciešami un proporcionāli, lai 

panāktu Savienības atzīto vispārējo 

interešu ņemšanu vērā un ievērotu 

vajadzību aizsargāt pārējo personu 

tiesības un brīvības cīņā ar terorismu un 

smagiem transnacionāliem noziegumiem. 

Šīs direktīvas piemērošana ir pienācīgi 

jāpamato un jāievieš nepieciešamie 

drošības pasākumi, lai ikviens PDR datu 

glabāšanas, analizēšanas, nosūtīšanas un 

izmantošanas gadījums būtu likumīgs. 
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Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

20. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 

dalībvalstīm tajos PDR datos, kurus tās 

saņem, ja šāda nosūtīšana ir nepieciešama, 

lai novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 

nodarījumus vai smagus noziegumus vai 

sauktu pie atbildības par tiem. Šīs 

direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus 

Savienības tiesību aktus par informācijas 

apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 

tostarp Padomes 2009. gada 6. aprīļa 

Lēmumu 2009/371/TI, ar ko izveido 

Eiropas Policijas biroju (Eiropolu)39 un 

Padomes 2006. gada 18. septembra 

[decembra] Pamatlēmumu 2006/960/TI 

par Eiropas Savienības dalībvalstu 

tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un 

izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu40. 

Šādu PDR datu apmaiņu starp 

tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu 

jāregulē ar noteikumiem par policijas un 

tiesu iestāžu sadarbību.  

(20) Dalībvalstīm būtu jādalās ar citām 

dalībvalstīm un ar Savienību, piemēram, 

ar Eiropola starpniecību, tajos PDR datos, 

kurus tās saņem, ja tas ir nepieciešams, lai 

novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 

nodarījumus vai smagus transnacionālus 

noziegumus vai sauktu pie atbildības par 

tiem vai lai novērstu tūlītējus un 

nopietnus draudus sabiedrības drošībai. 

Jebkurā gadījumā pasažieru informācijas 

nodaļām nekavējoties būtu jānosūta PDR 

datu apstrādes rezultāti citu dalībvalstu 

pasažieru informācijas nodaļām. Šīs 

direktīvas noteikumi nedrīkstētu skart citus 

Savienības tiesību aktus par informācijas 

apmaiņu starp policijas un tiesu iestādēm, 

tostarp Padomes Lēmumu 2009/371/TI39 

un Padomes Pamatlēmumu 2006/960/TI40. 

Šādu PDR datu apmaiņu starp 

tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm būtu 

jāregulē ar noteikumiem par policijas un 

tiesu iestāžu sadarbību un tie nedrīkstētu 

mazināt privātās dzīves un personas datu 

augsta līmeņa aizsardzību saskaņā ar 

Hartu, Konvenciju Nr. 108 un ECKT.  

__________________ __________________ 

39 OV L 121, 15.5.2009., 37. lpp. 39 Padomes 2009. gada 6. aprīļa 

Lēmums 2009/371TI, ar ko izveido 

Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (OV 

L 121, 15.5.2009., 37. lpp.). 

40 OV L 386, 29.12.2006., 89. lpp. 40 Padomes 2006. gada 18. septembra 

Pamatlēmums 2006/960/TI par Eiropas 

Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības 

iestāžu informācijas un izlūkdatu 

apmaiņas vienkāršošanu (OV L 386, 

29.12.2006., 89. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 
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20.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (20a) Būtu jāgarantē informācijas 

apmaiņa, izmantojot drošu Savienības 

sistēmu PDR datu apmaiņai starp 

dalībvalstīm un Eiropolu. Šādas sistēmas 

izveide un operatīvā vadība varētu būt 

Eiropola pienākums. Sistēmas ietvaros 

varētu izveidot vienotu kontaktpunktu 

informācijas apmaiņas pieprasījumu 

reģistrēšanai un nosūtīšanai. Eiropas 

Datu aizsardzības uzraudzītāja pienākums 

būtu uzraudzīt personas datu apstrādi, kas 

tiek veikta, izmantojot šādu Savienības 

sistēmu PDR datu apmaiņai ar Eiropolu. 

 

Grozījums Nr.  23 

Direktīvas priekšlikums 

21. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 

būtu jābūt samērīgam ar mērķiem novērst, 

atklāt, izmeklēt teroristu nodarījumus un 

smagus noziegumus un saukt pie atbildības 

par tiem. Datu un to izmantošanas rakstura 

dēļ ir nepieciešams PDR datus glabāt 

pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un 

datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos 

no nesamērīgas izmantošanas, 

nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa 

dati tiktu anonimizēti un būtu pieejami 

tikai saskaņā ar ļoti stingriem un 

ierobežotiem nosacījumiem. 

(21) Termiņam, kādā jāglabā PDR dati, 

būtu jābūt atbilstīgam un samērīgam ar 

mērķiem novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 

nodarījumus un smagus transnacionālus 

noziegumus un saukt pie atbildības par 

tiem. Datu un to izmantošanas rakstura dēļ 

ir nepieciešams PDR datus glabāt 

pietiekami ilgi, lai varētu veikt analīzi un 

datus izmantot izmeklēšanā. Lai izvairītos 

no nesamērīgas izmantošanas, 

nepieciešams, lai pēc sākotnējā termiņa 

dati tiktu maskēti un būtu pieejami tikai 

saskaņā ar ļoti stingriem un ierobežotiem 

nosacījumiem.  

 

Grozījums Nr.  24 

Direktīvas priekšlikums 

21.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (21a) PDR dati būtu jāapstrādā, 

maksimāli ievērojot maskēšanas prasības, 

lai nodrošinātu datu aizsardzības 

augstāko līmeni un lai personas, kuras 

piekļūst attiecīgajiem datiem, nevarētu 

identificēt datu subjektu un izsecināt, uz 

kurām personām konkrētie dati attiecas. 

Maskētu datu atkārtotai identificēšanai 

vajadzētu būt iespējamai vienīgi saskaņā 

ar nosacījumiem, kas nodrošina augstu 

datu aizsardzības līmeni.  

 

Grozījums Nr.  25 

Direktīvas priekšlikums 

23. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un 

kompetento iestāžu veikto PDR datu 

apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu 

jāattiecina personas datu aizsardzības 

standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 

tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar 

2008. gada 27. novembra Pamatlēmumu 

2008/977/TI par tādu personas datu 

aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu 

iestādēm sadarbojoties krimināllietās41 

(Pamatlēmums 2008/977/TI). 

(23) Uz Pasažieru informācijas nodaļas un 

kompetento iestāžu veikto PDR datu 

apstrādi uz vietas katrā dalībvalstī būtu 

jāattiecina personas datu aizsardzības 

standarts, kāds noteikts attiecīgās valsts 

tiesību aktos un kurš ir saskaņā ar Padomes 

Pamatlēmumu 2008/977/TI41 un 

Savienības datu aizsardzības tiesību 

aktiem, tostarp konkrētām šajā direktīvā 

noteiktām datu aizsardzības prasībām. 

__________________ __________________ 

41 OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp. 41 Padomes 2008. gada 27. novembra 

Pamatlēmums 2008/977/TI par tādu 

personas datu aizsardzību, ko apstrādā, 

policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties 

krimināllietās (OV L 350, 30.12.2008., 

60. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  26 

Direktīvas priekšlikums 

24. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 

aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu 

PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz 

piekļuvi, tiesības uz labošanu, dzēšanu un 

bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju 

un tiesību aizsardzību tiesā, būtu jāsaskan 

ar Pamatlēmumu 2008/977/TI. 

(24) Ņemot vērā tiesības uz personas datu 

aizsardzību, datu subjektu tiesībām uz viņu 

PDR datu apstrādi, piemēram, tiesībām uz 

piekļuvi, tiesībām uz labošanu, dzēšanu un 

bloķēšanu, kā arī tiesībām uz kompensāciju 

un tiesību aizsardzību tiesā, vajadzētu būtu 

saskaņā ar Pamatlēmumu 2008/977/TI, 

Savienības datu aizsardzības tiesību 

aktiem un augsta līmeņa aizsardzību, ko 

paredz Harta un ECTK. 

 

Grozījums Nr.  27 

Direktīvas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25) Ņemot vērā pasažieru tiesības būt 

informētiem par viņu personas datu 

apstrādi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

tiem tiek sniegta precīza informācija par 

PDR datu vākšanu un to nosūtīšanu 

Pasažieru informācijas nodaļai. 

(25) Ņemot vērā pasažieru tiesības būt 

informētiem par viņu personas datu 

apstrādi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 

viņiem tiek sniegta precīza, viegli pieejama 

un viegli saprotama informācija par PDR 

datu vākšanu un to nosūtīšanu Pasažieru 

informācijas nodaļai, kā arī par viņu kā 

datu subjektu tiesībām.   

 

Grozījums Nr.  28 

Direktīvas priekšlikums 

26. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis 

veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj vienīgi 

katrā gadījumā atsevišķi un saskaņā ar 

Pamatlēmumu 2008/977/TI. Lai 

nodrošinātu personas datu aizsardzību, uz 

šādām nosūtīšanām būtu jāattiecina 

papildu prasības attiecībā uz nosūtīšanas 

mērķi, saņemošās iestādes kvalitāti un 

garantijām, kādas piemēro personas 

datiem, kuri tiek nosūtīti trešai valstij. 

(26) PDR datu nosūtīšana, ko dalībvalstis 

veic uz trešām valstīm, būtu jāatļauj 

saskaņā ar starptautisku nolīgumu vai 

katrā gadījumā atsevišķi un pilnībā 

ievērojot dalībvalstu noteikumus, kas 

pieņemti atbilstīgi Pamatlēmumam 
2008/977/TI. Lai nodrošinātu personas 

datu aizsardzību, uz šādu nosūtīšanu būtu 

jāattiecina papildu prasības attiecībā uz 

nosūtīšanas mērķi, saņemošās iestādes 
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kvalitāti un garantijām, kādas piemēro 

personas datiem, kuri tiek nosūtīti trešai 

valstij, kā arī ar šādu nosūtīšanu saistītie 

nepieciešamības un proporcionalitātes 

principi un augsta līmeņa aizsardzība, ko 

paredz Harta, Konvencija Nr. 108 un 

ECTK. Ja valsts uzraudzības iestāde 

konstatē, ka PDR datu nosūtīšana uz 

kādu trešo valsti ir veikta, pārkāpjot kādu 

no šajā direktīvā minētajiem principiem, 

attiecīgās valsts uzraudzības iestādei 

vajadzētu būt tiesīgai apturēt datu plūsmu 

uz konkrēto trešo valsti.  

 

Grozījums Nr.  29 

Direktīvas priekšlikums 

28. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(28) Šī direktīva neietekmē dalībvalstu 

iespējas saskaņā ar savas valsts tiesībām 

paredzēt sistēmu PDR datu vākšanai un 

rīcībai ar tiem nolūkos, kas nav šajā 

direktīvā noteiktie, vai no pārvadāšanas 

pakalpojumu sniedzējiem, kas nav šajā 

direktīvā noteiktie, attiecībā uz iekšējiem 

lidojumiem, ja tiek ievēroti attiecīgie datu 

aizsardzības noteikumi, ar nosacījumu, ka 

šādi valsts tiesību akti ievēro Savienības 

acquis. PDR datu par iekšējiem 

lidojumiem vākšanas jautājums būtu 

jāapsver atsevišķi turpmāk. 

svītrots 

 

Grozījums Nr.  30 

Direktīvas priekšlikums 

29. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 

valstu noteikumos par personas datu, 

tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem 

ir un būs jāsaskaras ar dažādām prasībām 

attiecībā uz nosūtāmās informācijas 

(29) Juridisko un tehnisko atšķirību dēļ 

valstu noteikumos par personas datu, 

tostarp PDR, apstrādi, gaisa pārvadātājiem 

un ar pārvadājumiem nesaistītiem 

ekonomikas dalībniekiem ir un būs 
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veidiem, kā arī nosacījumiem par minētās 

informācijas sniegšanu kompetentajām 

valsts iestādēm. Šādas atšķirības var 

traucēt efektīvi īstenot sadarbību starp 

kompetentām valstu iestādēm nolūkā 

novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 

nodarījumus un smagus noziegumus un 

saukt pie atbildības par tiem. 

jāsaskaras ar dažādām prasībām attiecībā 

uz nosūtāmās informācijas veidiem, kā arī 

nosacījumiem par minētās informācijas 

sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm. 

Šādas atšķirības var traucēt efektīvi īstenot 

sadarbību starp kompetentām valstu 

iestādēm nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 

teroristu nodarījumus un smagus 

transnacionālus noziegumus un saukt pie 

atbildības par tiem. 

 

Grozījums Nr.  31 

Direktīvas priekšlikums 

32. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 

cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 

datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 

tam dati ir jādzēš, dati ir jāanonimizē pēc 

ļoti īsa termiņa, ir aizliegts vākt un 

izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 

efektivitāti un augstu datu aizsardzības 

līmeni, dalībvalstīm tiek prasīts 

nodrošināt, ka neatkarīga valsts 

uzraudzības iestāde ir atbildīga par 

konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek 

apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu 

apstrāde ir jāuzskaita vai jādokumentē, lai 

pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 

pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 

datu integritāti un datu apstrādes drošību. 

Dalībvalstīm arī jānodrošina, ka 

pasažieriem tiek sniegta skaidra un precīza 

informācija par PDR datu vākšanu un viņu 

tiesībām. 

(32) Jo īpaši šīs direktīvas darbības joma ir 

cik iespējams ierobežota, tā atļauj PDR 

datus glabāt ne ilgāk kā piecus gadus, pēc 

tam dati būtu jādzēš, dati būtu jāmaskē 

pēc 30 dienām un būtu jāaizliedz vākt un 

izmantot sensitīvus datus. Lai nodrošinātu 

efektivitāti un augstu datu aizsardzības 

līmeni, būtu jānodrošina, ka neatkarīga 

valsts uzraudzības iestāde un jo īpaši tās 

datu aizsardzības inspektors atbild par 

konsultēšanu un uzraudzību pār to, kā tiek 

apstrādāti PDR dati. Visa PDR datu 

apstrāde būtu jāuzskaita vai jādokumentē, 

lai pārbaudītu datu apstrādes likumību, 

veiktu pašuzraudzību un nodrošinātu 

pienācīgu datu integritāti un datu apstrādes 

drošību. Dalībvalstīm arī būtu jānodrošina, 

ka pasažieriem tiek sniegta skaidra un 

precīza informācija par PDR datu vākšanu 

un viņu tiesībām.  

 

Grozījums Nr.  32 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

I NODAĻA I NODAĻA 
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VISPĀRĪGI NOTEIKUMI VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

1. pants 1. pants 

Priekšmets un darbības joma Priekšmets un darbības joma 

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 

nosūta Pasažieru datu reģistra datus par 

starptautisko lidojumu pasažieriem, kas 

lido uz dalībvalstīm un no tām, kā arī 

dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot 

minēto datu vākšanu, izmantošanu un 

glabāšanu un datu apmaiņu starp 

dalībvalstīm. 

1. Šī direktīva paredz, ka gaisa pārvadātāji 

un ar pārvadājumiem nesaistīti 

ekonomikas dalībnieki nosūta Pasažieru 

datu reģistra datus par starptautisko 

lidojumu pasažieriem, kas lido uz 

dalībvalstīm un no tām, un no vienas 

dalībvalsts uz citu dalībvalsti, kā arī 

dalībvalstis veic šo datu apstrādi, ietverot 

minēto datu vākšanu, izmantošanu un 

glabāšanu un datu apmaiņu starp 

dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un 

Eiropolu. 

2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo 

direktīvu, var apstrādāt vienīgi šādos 

nolūkos: 

2. PDR datus, kas ir savākti saskaņā ar šo 

direktīvu, var apstrādāt vienīgi nolūkā 

novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 

nodarījumus un atsevišķu veidu smagus 

transnacionālus noziegumus un saukt pie 

atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 

2. punktu vai nolūkā novērst tūlītējus un 

nopietnus draudus sabiedrības drošībai. 

(a) teroristu nodarījumu un smagu 

noziegumu novēršana, atklāšana, 

izmeklēšana un saukšana pie atbildības 

par tiem saskaņā ar 4. panta 2. punkta 

b) un c) apakšpunktu, un 

 

(b) teroristu nodarījumu un smagu 

starptautisku noziegumu novēršana, 

atklāšana, izmeklēšana un saukšana pie 

atbildības par tiem saskaņā ar 4. panta 

2. punkta a) un d) apakšpunktu. 

 

 

 

Grozījums Nr.  33 

Direktīvas priekšlikums 

2. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. pants 2. pants 

Definīcijas Definīcijas 
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Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas: Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas: 

(a) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa transporta 

uzņēmums, kuram ir derīga darbības 

licence vai līdzvērtīgs dokuments, kas tam 

ļauj pa gaisu pārvadāt pasažierus; 

(a) "gaisa pārvadātājs" ir gaisa transporta 

uzņēmums, kuram ir derīga darbības 

licence vai līdzvērtīgs dokuments, kas tam 

ļauj pa gaisu pārvadāt pasažierus; 

 (aa) "ar pārvadājumiem nesaistīts 

ekonomikas dalībnieks" ir ekonomikas 

dalībnieks, piemēram, ceļojumu 

aģentūras un tūroperatori, kas sniedz ar 

ceļošanu saistītus pakalpojumus, tostarp 

lidojumu rezervēšanu, par kuriem tie vāc 

un apstrādā pasažieru PDR datus; 

(b) "starptautisks lidojums" ir ikviens 

grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 

pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 

nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 

sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 

izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 

galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 

ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 

lidojumus; 

(b) "starptautisks lidojums" ir ikviens 

grafikā paredzēts vai neparedzēts gaisa 

pārvadātāja veikts lidojums, ar ko plānots 

nolaisties kādas dalībvalsts teritorijā, ja tas 

sācies trešā valstī, vai ar ko paredzēts 

izlidot no kādas dalībvalsts teritorijas ar 

galamērķi trešā valstī, abos gadījumos 

ietverot arī visas pārsēšanās vai tranzīta 

lidojumus; 

(c) „Pasažieru datu reģistrs" jeb "PDR dati" 

ir ikviena pasažiera ceļošanas datu reģistrs, 

kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, 

izlidošanas kontroles sistēmās vai 

līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas 

pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas 

vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie 

gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena 

katras personas personīgi vai tās vārdā 

pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un 

kontroli; 

(c) „Pasažieru datu reģistrs" jeb "PDR dati" 

ir ikviena pasažiera ceļošanas datu reģistrs, 

kurā ir iekļauta rezervācijas sistēmās, 

izlidošanas kontroles sistēmās vai 

līdzvērtīgās sistēmās, kas nodrošina tādas 

pašas funkcijas, iekļautā informācija, kas 

vajadzīga, lai rezervējošie un iesaistītie 

gaisa pārvadātāji varētu veikt ikviena 

katras personas personīgi vai tās vārdā 

pieteiktā ceļojuma rezervācijas apstrādi un 

kontroli; 

(d) „pasažieris” ir ikviena persona, kas nav 

gaisa kuģa apkalpes loceklis, bet kas ar 

gaisa pārvadātāja piekrišanu tiek pārvadāts 

vai kuru paredzēts pārvadāt gaisa kuģī; 

(d) „pasažieris” ir ikviena persona, kas nav 

gaisa kuģa apkalpes loceklis, bet kas ar 

gaisa pārvadātāja piekrišanu tiek pārvadāts 

vai kuru paredzēts pārvadāt gaisa kuģī; 

(e) "rezervācijas sistēmas" ir gaisa 

pārvadātāju iekšējās uzskaites sistēmas, 

kurās darbībām ar rezervāciju tiek vākti 

PDR dati; 

(e) "rezervācijas sistēmas" ir gaisa 

pārvadātāju un ar pārvadājumiem 

nesaistītu ekonomikas dalībnieku iekšējās 

uzskaites sistēmas, kurās darbībām ar 

rezervāciju tiek vākti PDR dati;  

(f) „push metode” ir metode, saskaņā ar 

kuru gaisa pārvadātāji nosūta 

nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes 

datubāzi, kas tos pieprasa; 

(f) „push metode” ir metode, saskaņā ar 

kuru gaisa pārvadātāji un ar 

pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas 

dalībnieki nosūta pielikumā uzskaitītos 

nepieciešamos PDR datus uz tās iestādes 



 

 

 PE579.755/ 19 

 LV 

datubāzi, kas tos pieprasa; 

(g) "teroristu nodarījumi" ir valsts tiesību 

aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti 

1. līdz 4. pantā Padomes Pamatlēmumā 

2002/475/TI; 

(g) "teroristu nodarījumi" ir valsts tiesību 

aktos noteiktie nodarījumi, kas minēti 1. 

līdz 4. pantā Pamatlēmumā 2002/475/TI; 

(h) "smagi noziegumi" ir valstu tiesību 

aktos noteikti nodarījumi, kas minēti 

Pamatlēmuma 2002/584/TI 2. panta 

2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 

dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 

brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 

atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 

maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, 

tomēr dalībvalstis var izslēgt tādus mazāk 

smagus nodarījumus, attiecībā uz kuriem, 

ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts 

krimināltiesību sistēmu, PDR datu 

apstrāde saskaņā ar šo direktīvu 

neatbilstu samērīguma principam; 

 

(i) “smagi starptautiski noziegumi” ir 

valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, 

kas minēti Pamatlēmuma 2002/584/TI 

2. panta 2. punktā, ja par tiem saskaņā ar 

dalībvalsts tiesību aktiem var piemērot 

brīvības atņemšanas sodu vai ar brīvības 

atņemšanu saistītu drošības līdzekli, kura 

maksimālais ilgums ir vismaz trīs gadi, un 

ja: 

(i) “smagi transnacionāli noziegumi” ir 

valstu tiesību aktos noteikti nodarījumi, ja 

par tiem saskaņā ar dalībvalsts tiesību 

aktiem var piemērot brīvības atņemšanas 

sodu vai ar brīvības atņemšanu saistītu 

drošības līdzekli, kura maksimālais ilgums 

ir vismaz trīs gadi, un šie nodarījumi ir 

minēti Padomes Pamatlēmuma 

2002/584/TI 2. panta 2. punktā: 

i) tie ir pastrādāti vairāk nekā vienā valstī,  

ii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet to 

sagatavošanas, plānošanas, vadības vai 

kontroles būtiska daļa notiek citā valstī, 

 

iii) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tajos ir 

iesaistīts organizēts noziedzīgs grupējums, 

kas veic noziedzīgas darbības vairāk nekā 

vienā valstī, vai 

 

iv) tie ir pastrādāti vienā valstī, bet tiem ir 

būtiskas sekas citā valstī. 

 

 – dalība noziedzīgā organizācijā, 

 – cilvēku tirdzniecība, palīdzība 

nelikumīgi iebraukt un uzturēties, cilvēku 

orgānu un audu nelikumīga tirdzniecība, 

 – bērnu seksuāla izmantošana un bērnu 

pornogrāfija, izvarošana, sieviešu 

dzimumorgānu kropļošana, 
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 – narkotisku un psihotropu vielu 

nelikumīga tirdzniecība, 

 – ieroču, munīcijas un sprāgstvielu 

nelikumīga tirdzniecība, 

 – krāpšana lielā apmērā, krāpšana, kas 

apdraud ES finanšu intereses, noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšana, naudas 

atmazgāšana un naudas viltošana, 

 – slepkavība, smagi miesas bojājumi, 

personas nolaupīšana, nelikumīga 

brīvības atņemšana un ķīlnieku 

sagrābšana, bruņota laupīšana, 

 – smagi datornoziegumi un 

kibernoziegumi, 

 – noziegumi pret vidi, tostarp apdraudētu 

dzīvnieku un augu sugu un šķirņu 

nelikumīga tirdzniecība, 

 – administratīvu dokumentu viltošana un 

tirdzniecība, kultūras preču, tostarp 

senlietu un mākslasdarbu, nelikumīga 

tirdzniecība, izstrādājumu viltošana un 

pirātisms, 

 – kuģa vai gaisa kuģa sagrābšana, 

 – spiegošana un valsts nodevība, 

 – kodolmateriālu vai radioaktīvu 

materiālu un to prekursora nelikumīga 

tirdzniecība un kontrabanda, un attiecīgi 

arī noziegumi, kas vērsti pret kodolieroču 

neizplatīšanu, 

 – noziegumi, kuri ir Starptautiskās 

Krimināltiesas jurisdikcijā. 

 

 

Grozījums Nr.  34 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 

iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, 

izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus 

noziegumus vai saukt pie atbildības par 

1. Katra dalībvalsts izveido vai norīko 

iestādi, kas ir kompetenta novērst, atklāt, 

izmeklēt teroristu nodarījumus vai smagus 

transnacionālus noziegumus vai saukt pie 
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tiem, vai šādas iestādes filiāli, lai tā 

darbotos kā tās "Pasažieru informācijas 

nodaļa", kas ir atbildīga par PDR datu 

vākšanu no gaisa pārvadātajiem, minēto 

datu glabāšanu, to analizēšanu un analīzes 

rezultātu nosūtīšanu 5. pantā minētajām 

kompetentajām iestādēm. Par tās 

darbiniekiem var norīkot kompetentu 

publisko iestāžu darbiniekus. 

atbildības par tiem un novērst tūlītējus un 

nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 

vai šādas iestādes filiāli, lai tā darbotos kā 

tās "Pasažieru informācijas nodaļa". 

Pasažieru informācijas nodaļa ir atbildīga 

par PDR datu vākšanu no gaisa 

pārvadātajiem un ar pārvadājumiem 

nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem, 

minēto datu glabāšanu, to analizēšanu un 

analīzes rezultātu nosūtīšanu 5. pantā 

minētajām kompetentajām iestādēm. 

Pasažieru informācijas nodaļa ir atbildīga 

arī par apmainīšanos ar PDR datiem un 

to apstrādes rezultātiem starp citu 

dalībvalstu pasažieru informācijas 

nodaļām un Eiropolu saskaņā ar 7. un 

7.a  pantu, kā arī par 4. pantā minēto 

novērtējumu veikšanu. Par tās 

darbiniekiem var norīkot kompetentu 

publisko iestāžu darbiniekus. Dalībvalstis 

pasažieru informācijas nodaļām piešķir 

pietiekamus resursus, lai tās varētu pildīt 

savus pienākumus.  

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu 

Pasažieru informācijas nodaļu var izveidot 

vai norīkot vienu un to pašu iestādi. Šādu 

Pasažieru informācijas nodaļu izveido 

vienā no iesaistītajām dalībvalstīm, un to 

uzskata par valsts Pasažieru informācijas 

nodaļu attiecībā uz visām šādām 

iesaistītajām dalībvalstīm. Iesaistītās 

dalībvalstis vienojas par sīki izstrādātiem 

Pasažieru informācijas nodaļas darbības 

noteikumiem un ievēro prasības, kas 

noteiktas šajā direktīvā. 

2. Divas vai vairāk dalībvalstis par savu 

Pasažieru informācijas nodaļu var izveidot 

vai norīkot vienu un to pašu iestādi. Šādu 

Pasažieru informācijas nodaļu izveido 

vienā no iesaistītajām dalībvalstīm, un to 

uzskata par valsts Pasažieru informācijas 

nodaļu attiecībā uz visām šādām 

iesaistītajām dalībvalstīm. Iesaistītās 

dalībvalstis kopīgi vienojas par sīki 

izstrādātiem Pasažieru informācijas 

nodaļas darbības noteikumiem un ievēro 

prasības, kas noteiktas šajā direktīvā. 

3. Katra dalībvalsts par to paziņo Komisijai 

viena mēneša laikā kopš Pasažieru 

informācijas nodaļas izveides un var 

jebkurā laikā atjaunināt šo paziņojumu. 

Komisija šo informāciju, tostarp visus 

atjauninājumus publicē Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. 

3. Katra dalībvalsts par to paziņo Komisijai 

viena mēneša laikā kopš Pasažieru 

informācijas nodaļas izveides un šo 

paziņojumu pastāvīgi atjaunina. Komisija 

šo informāciju, tostarp visus 

atjauninājumus publicē Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī. 

Grozījums Nr. 35 

Direktīvas priekšlikums 

3.a pants (jauns)  
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a pants 

 Pasažieru informācijas nodaļas datu 

aizsardzības inspektors 

 1. Visi Pasažieru informācijas nodaļas 

darbinieki, kuri var piekļūt PDR datiem, 

vispirms tiek īpaši apmācīti par PDR datu 

apstrādi, pilnībā ievērojot datu 

aizsardzības principus un pamattiesības. 

 2. Pasažieru informācijas nodaļa ieceļ 

datu aizsardzības inspektoru, kas atbild 

par PDR datu apstrādes uzraudzību un 

saistīto drošības pasākumu īstenošanu.  

 3. Dalībvalstis nodrošina, ka datu 

aizsardzības inspektors tiek iecelts, 

pamatojoties uz profesionālajām īpašībām 

un jo īpaši ņemot vērā speciālās zināšanas 

un pieredzi datu aizsardzības tiesību jomā, 

kā arī spējas pildīt šajā direktīvā minētos 

uzdevumus. Dalībvalstis nodrošina, ka 

visi pārējie datu aizsardzības inspektora 

profesionālie pienākumi ir savienojami ar 

attiecīgās personas kā datu aizsardzības 

inspektora uzdevumiem un pienākumiem 

un nerada interešu konfliktu. Datu 

aizsardzības inspektors:  

 (a) veido Pasažieru informācijas nodaļas 

darbinieku izpratni un sniedz 

konsultācijas par viņu pienākumiem 

saistībā ar personas datu aizsardzību, 

tostarp ietverot darbinieku apmācību un 

pienākumu sadali;  

 (b) uzrauga šajā direktīvā noteikto datu 

aizsardzības prasību īstenošanu un 

piemērošanu, jo īpaši izlases veidā 

pārbaudot datu apstrādes darbības; 

 (c) nodrošina visas dokumentācijas 

uzturēšanu un ierakstu glabāšanu 

saskaņā ar šo direktīvu un uzrauga, kā 

tiek dokumentēta, paziņota un nosūtīta 

informācija par personas datu 

pārkāpumiem, un ziņo attiecīgajām 

iestādēm, ja nav ievērotas šajā direktīvā 

minētās datu aizsardzības prasības; 
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 (d) uzrauga, kā tiek atbildēts uz valsts 

uzraudzības iestādes pieprasījumiem, un 

sadarbojas ar valsts uzraudzības iestādi, 

jo īpaši jautājumos par datu nosūtīšanu 

uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, 

un attiecībās ar valsts uzraudzības iestādi 

pilda vienīgās kontaktpersonas funkcijas 

jautājumos, kas saistīti ar PDR datu 

apstrādi, vajadzības gadījumā pēc savas 

iniciatīvas sazinoties ar valsts uzraudzības 

iestādi. 

 Dalībvalstis datu aizsardzības 

inspektoriem piešķir līdzekļus, kas 

vajadzīgi efektīvai un neatkarīgai šajā 

pantā minēto pienākumu un uzdevumu 

izpildei. 

 4. Dalībvalstis nodrošina datu subjektam 

tiesības sazināties ar datu aizsardzības 

inspektoru kā vienīgo kontaktpersonu 

visos jautājumos, kas saistīti ar datu 

subjekta PDR datu apstrādi. Dalībvalstis 

nodrošina datu aizsardzības inspektora 

vārda un kontaktinformācijas paziņošanu 

valsts uzraudzības iestādei un sabiedrībai. 

 

Grozījums Nr.  36 

Direktīvas priekšlikums 

4. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. pants 4. pants 

PDR datu apstrāde PDR datu apstrāde 

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 

nosūtītos PDR datus attiecībā uz 

starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 

katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no 

tās, vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 

informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 

nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 

uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 

informācijas nodaļas šādus datus dzēš tūlīt 

pēc saņemšanas. 

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju un 

ar pārvadājumiem nesaistītu ekonomikas 

dalībnieku nosūtītos PDR datus attiecībā 

uz starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 

attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai izlido no 

tās, vāc tikai šīs attiecīgās dalībvalsts 

Pasažieru informācijas nodaļa. Ja gaisa 

pārvadātāju un ar pārvadājumiem 

nesaistītu ekonomikas dalībnieku nosūtītie 

PDR dati ietver datus, kas nav uzskaitīti 

pielikumā, Pasažieru informācijas nodaļa 

šādus datus neatgūstami dzēš tūlīt pēc 
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saņemšanas. 

2. Pasažieru informācijas nodaļa apstrādā 

PDR datus tikai šādiem mērķiem: 

2. Pasažieru informācijas nodaļa apstrādā 

PDR datus tikai šādiem mērķiem:  

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 

paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 

izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 

personu, kas var būt iesaistīta teroristu 

nodarījumā vai smagā starptautiskā 

noziegumā un kuru 5. pantā minētajai 

kompetentajai iestādei nepieciešams 

pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 

Pasažieru informācijas nodaļa var apstrādāt 

PDR datus saskaņā ar iepriekš noteiktiem 

kritērijiem. Dalībvalstis nodrošina, ka 

ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas iegūta šādas 

automātiskas apstrādes rezultātā, 

individuāli izskata neautomātiskā veidā, lai 

pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 

kompetentajai iestādei nepieciešams 

rīkoties; 

(a) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 

paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 

izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 

personu, kura var būt iesaistīta teroristu 

nodarījumā vai smagā transnacionālā 

noziegumā un kuru 5. pantā minētajām 

kompetentajām iestādēm un vajadzības 

gadījumā saskaņā ar 7.a pantu arī 

Eiropolam nepieciešams pārbaudīt sīkāk. 

Veicot šādu novērtējumu, Pasažieru 

informācijas nodaļa, ievērojot 3. punktā 

minētās prasības, var apstrādāt PDR datus 

saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem, 

kā paredzēts šajā direktīvā, un var 

salīdzināt PDR datus ar attiecīgām 

datubāzēm, tostarp starptautiskām vai 

valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu 

valstu spoguļattēliem, ja tādi, 

pamatojoties uz Savienības tiesību aktiem, 

ir izveidoti par personām vai objektiem, 

kuri tiek meklēti vai par kuriem ir 

ziņojums saskaņā ar Savienības, 

starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko 

piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis 

nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 

iegūta šādas automātiskas apstrādes 

rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 

veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 

kompetentajai iestādei nepieciešams 

rīkoties; 

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 

paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 

izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 

personu, kas var būt iesaistīta teroristu 

nodarījumā vai smagā noziegumā un kuru 

5. pantā minētajai kompetentajai iestādei 

nepieciešams pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu 

novērtējumu, Pasažieru informācijas 

nodaļa var salīdzināt PDR datus ar 

attiecīgām datubāzēm, tostarp 

starptautiskām vai valstu datubāzēm vai 

Savienības datubāzu valstu spoguļattēliem, 

ja tādi, pamatojoties uz Savienības tiesību 

aktiem, ir izveidoti par personām vai 

objektiem, kas tiek meklēti vai par kuriem 

(b) veikt pasažieru novērtējumu pirms viņu 

paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 

izlidošanas no tās, lai identificētu ikvienu 

personu, kas var būt iesaistīta teroristu 

nodarījumā vai smagā transnacionālā 

noziegumā un kuru 5. pantā minētajām 

kompetentajām iestādēm nepieciešams 

pārbaudīt sīkāk. Veicot šādu novērtējumu, 

pasažieru informācijas nodaļa var 

salīdzināt PDR datus ar datubāzēm, tostarp 

valstu datubāzēm vai Savienības datubāzu 

valstu spoguļattēliem par personām vai 

objektiem, kuri tiek meklēti vai par kuriem 

ir ziņojums saskaņā ar Savienības un valsts 

noteikumiem, ko piemēro šādām 
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ir ziņojums saskaņā ar Savienības, 

starptautiskiem vai valsts noteikumiem, ko 

piemēro šādām datnēm. Dalībvalstis 

nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 

iegūta šādas automātiskas apstrādes 

rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 

veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 

kompetentajai iestādei nepieciešams 

rīkoties; 

datubāzēm nolūkā novērst, atklāt, 

izmeklēt teroristu nodarījumus un smagus 

transnacionālus noziegumus un saukt pie 

atbildības par tiem. Veicot šādu 

novērtējumu, Pasažieru informācijas 

nodaļa var salīdzināt PDR datus ar 

datiem Šengenas Informācijas sistēmā un 

vīzu informācijas sistēmā. Dalībvalstis 

nodrošina, ka ikvienu pozitīvo atbilsmi, kas 

iegūta šādas automātiskas apstrādes 

rezultātā, individuāli izskata neautomātiskā 

veidā, lai pārbaudītu, vai 5. pantā minētajai 

kompetentajai iestādei nepieciešams 

rīkoties; 

(c) katrā gadījumā atsevišķi reaģēt uz 

pienācīgi pamatotu kompetentaās iestādes 

pieprasījumu sniegt PDR datus un 

konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 

nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 

nodarījumus vai smagus noziegumus un 

saukt pie atbildības par tiem un iesniegt 

kompetentajām iestādēm šādas apstrādes 

rezultātus; un 

(c) katrā gadījumā atsevišķi, pamatojoties 

uz pietiekamiem pierādījumiem, reaģēt uz 

pienācīgi pamatotu kompetento iestāžu 

pieprasījumu sniegt PDR datus un 

konkrētos gadījumos apstrādāt PDR datus 

nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 

nodarījumus vai 2. panta i) apakšpunktā 

minētos smagos transnacionālos 

noziegumus un saukt pie atbildības par 

tiem vai novērst tūlītējus un nopietnus 

draudus sabiedrības drošībai un iesniegt 

kompetentajām iestādēm vai vajadzības 

gadījumā Eiropolam šādas apstrādes 

rezultātus; un 

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt 

vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, lai 

identificētu ikvienu personu, kas var būt 

iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā 

starptautiskā noziegumā, saskaņā ar 

a) apakšpunktā noteikto. 

(d) analizēt PDR datus nolūkā atjaunināt 

vai izveidot jaunus vērtēšanas kritērijus, lai 

identificētu ikvienu personu, kas var būt 

iesaistīta teroristu nodarījumā vai smagā 

starptautiskā noziegumā, saskaņā ar 

a) apakšpunktā noteikto.  

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 

minēto pasažieru novērtējumu pirms to 

paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 

izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 

veidā, pamatojoties uz vērtēšanas 

kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru 

informācijas nodaļa. Dalībvalstis 

nodrošina, ka Pasažieru informācijas 

nodaļas sadarbībā ar 5. pantā minētajām 

kompetentajām iestādēm nosaka vērtēšanas 

kritērijus. Vērtēšanas kritēriji nekādos 

apstākļos nav balstīti uz personas rasi vai 

etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 

pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 

3. Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā 

minēto pasažieru novērtējumu pirms to 

paredzētās ielidošanas dalībvalstī vai 

izlidošanas no tās veic nediskriminējošā 

veidā, pamatojoties uz vērtēšanas 

kritērijiem, kurus noteikusi tās Pasažieru 

informācijas nodaļa. Minētajiem 

vērtēšanas kritērijiem ir jābūt 

mērķtorientēiem, konkrētiem, 

pamatotiem, proporcionāliem un 

balstītiem uz faktiem. Datu aizsardzības 

inspektoru regulāri iesaista pārskatīšanā; 

dalībvalstis nodrošina, ka pasažieru 

informācijas nodaļas sadarbībā ar 5. pantā 
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arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi. minētajām kompetentajām iestādēm nosaka 

vērtēšanas kritērijus un tos regulāri 

pārskata. Vērtēšanas kritēriji nekādos 

apstākļos nav balstīti uz personas rasi vai 

etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 

pārliecību, politiskiem uzskatiem, seksuālo 

orientāciju vai dzimumidentitāti, dalību 

arodbiedrībās vai to pasākumos un datu 

apstrādi saistībā ar veselību vai seksuālo 

dzīvi. 

 

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 

nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 

b) apakšpunktiem identificēto personu 

PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes 

rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 

pašas dalībvalsts attiecīgajām 

kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu 

apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā 

atsevišķi. 

4. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 

nodaļa saskaņā ar 2. punkta a) un 

b) apakšpunktiem identificēto personu 

PDR datus vai minēto PDR datu apstrādes 

rezultātus nosūta turpmākai pārbaudei tās 

pašas dalībvalsts attiecīgajām 

kompetentajām iestādēm. Šādu nosūtīšanu 

apsver tikai un vienīgi katrā gadījumā 

atsevišķi, šo darbību veicot cilvēkam. 

 4.a Dalībvalstis nodrošina datu 

aizsardzības inspektora piekļuvi visiem 

datiem, kurus nosūta Pasažieru 

informācijas nodaļai un kurus Pasažieru 

informācijas nodaļa nosūta kompetentai 

iestādei saskaņā ar 5. pantu. Ja datu 

aizsardzības inspektors uzskata, ka kādu 

datu nosūtīšana nav bijusi likumīga, tas 

par šo gadījumu ziņo valsts uzraudzības 

iestādei, kura ir pilnvarota uzdot 

kompetentajai iestādei, kas datus 

saņēmusi, šos datus dzēst.  

 4.b PDR datu glabāšanu, apstrādi un 

analizēšanu veic tikai un vienīgi drošā 

telpā un Eiropas Ekonomikas zonas 

dalībvalsts teritorijā. 

 4.c PDR datu izmantošanas, uzglabāšanas 

un apmaiņas izmaksas sedz dalībvalstis.  

 

 

Grozījums Nr.  37 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants  
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

5. pants 5. pants 

Kompetentās iestādes Kompetentās iestādes 

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 

iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 

vai saņemt no Pasažieru informācijas 

nodaļām PDR datus vai PDR datu 

apstrādes rezultātus, lai pārbaudītu šo 

informāciju tālāk vai lai veiktu atbilstīgu 

darbību nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 

teroristu nodarījumus un smagus 

noziegumus un saukt pie atbildības par 

tiem. 

1. Katra dalībvalsts pieņem to kompetento 

iestāžu sarakstu, kuras ir tiesīgas pieprasīt 

vai saņemt no Pasažieru informācijas 

nodaļām maskētus PDR datus vai PDR 

datu sistemātiskas apstrādes rezultātus, lai 

pārbaudītu šo informāciju tālāk vai lai 

veiktu atbilstīgu darbību konkrētā nolūkā 

novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 

nodarījumus un smagus transnacionālus 

noziegumus un saukt pie atbildības par 

tiem vai novērst tūlītējus un nopietnus 

draudus sabiedrības drošībai. Eiropols ir 

pilnvarots no dalībvalstu pasažieru 

informācijas nodaļām saņemt PDR datus 

vai PDR datu apstrādes rezultātus sava 

mandāta ietvaros un vajadzības gadījumā 

savu uzdevumu izpildei.  

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 

kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 

teroristu nodarījumus un smagus 

noziegumus vai saukt pie atbildības par 

tiem. 

2. Kompetentās iestādes ir iestādes, kas ir 

kompetentas novērst, atklāt, izmeklēt 

teroristu nodarījumus un smagus 

transnacionālus noziegumus vai saukt pie 

atbildības par tiem vai novērst tūlītējus un 

nopietnus draudus sabiedrības drošībai. 

3. Katra dalībvalsts savu kompetento 

iestāžu sarakstu paziņo Komisijai vēlākais 

divpadsmit mēnešus pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā, un tās var jebkurā laikā 

atjaunināt savu paziņojumu. Komisija šo 

informāciju, kā arī visus atjauninājumus 

publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

3. Līdz …* [12 mēneši pēc šīs direktīvas 

stāšanās spēkā] katra dalībvalsts savu 

kompetento iestāžu sarakstu paziņo 

Komisijai, un tās savu paziņojumu 

pastāvīgi atjaunina. Komisija šo 

informāciju, kā arī visus atjauninājumus 

publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos 

pasažieru PDR datus un PDR datu 

apstrādes rezultātus dalībvalstu 

kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 

vienīgi nolūkā novērst, atklāt, izmeklēt 

teroristu nodarījumus un smagus 

noziegumus vai saukt pie atbildības par 

tiem. 

4. Pasažieru informācijas nodaļas saņemtos 

pasažieru PDR datus un PDR datu 

apstrādes rezultātus dalībvalstu 

kompetentās iestādes var apstrādāt tālāk 

vienīgi pēc pieprasījuma un saskaņā ar 

4. panta 2. punktu konkrētā nolūkā 

novērst, atklāt, izmeklēt teroristu 

nodarījumus vai smagus transnacionālus 

noziegumus vai saukt pie atbildības par 

tiem vai novērst tūlītējus un nopietnus 

draudus sabiedrības drošībai. 
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5. Šā panta 4. punkts neskar valstu 

tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu 

pilnvaras gadījumos, kad šādai apstrādei 

sekojošās tiesībaizsardzības darbības gaitā 

tiek atklāti citi noziedzīgi nodarījumi vai 

norādes uz tiem. 

5. Šā panta 4. punkts neskar valstu 

tiesībaizsardzības vai tiesu iestāžu 

pilnvaras gadījumos, kad šādai sākotnēji 

paredzētai apstrādei sekojošās 

tiesībaizsardzības darbības gaitā tiek atklāti 

citi noziedzīgi nodarījumi vai norādes uz 

tiem.  

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 

personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 

vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, 

pamatojoties vienīgi uz PDR datu 

automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu 

nepieņem, balstoties uz personas rasi vai 

etnisko izcelsmi, reliģisko un filozofisko 

pārliecību, politiskiem uzskatiem, dalību 

arodbiedrībās, veselību vai seksuālo dzīvi. 

6. Kompetentās iestādes lēmumu, kas 

personai rada nelabvēlīgas tiesiskās sekas 

vai būtiski ietekmē personu, nepieņem, 

pamatojoties vienīgi uz PDR datu 

automatizētu apstrādi. Šādu lēmumu 

nepieņem, balstoties uz datiem, kas atklāj 

personas rasi vai etnisko izcelsmi, 

politiskos uzskatus, reliģisko un 

filozofisko pārliecību, seksuālo orientāciju 

vai dzimumidentitāti, dalību arodbiedrībās 

vai to pasākumos un datu apstrādi 

saistībā ar veselību vai seksuālo dzīvi. 

 

 

Grozījums Nr.  38 

Direktīvas priekšlikums 

6. pants  

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. pants 6. pants 

Gaisa pārvadātāju pienākumi Gaisa pārvadātāju un ar pārvadājumiem 

nesaistītu ekonomikas dalībnieku 
pienākumi  

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 

pārvadātāji nosūta (push) PDR datus, kas 

definēti 2. panta c) punktā un konkrēti 

noteikti pielikumā, tādā apmērā, kādā tie 

datus jau ir savākuši, uz tās dalībvalsts 

Pasažieru informācijas nodaļas datubāzi, 

kuras teritorijā starptautiskais lidojums 

ielidos vai no kuras teritorijas attiecīgais 

lidojums izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi 

lieto viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 

pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 

PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam, kas 

veic lidojumu. Ja lidojumam ir viena vai 

vairākas starpnosēšanās dalībvalstu 

1. Dalībvalstis pieņem nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka gaisa 

pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistītie ekonomikas dalībnieki nosūta 

PDR datus, kas definēti 2. panta 

c) apakšpunktā un konkrēti noteikti 

pielikumā, tādā apmērā, kādā tie datus jau 

ir savākuši atbilstīgi savam ierastajam 

darbam, uz tās dalībvalsts Pasažieru 

informācijas nodaļas datubāzi, kuras 

teritorijā starptautiskais lidojums ielidos 

vai no kuras teritorijas attiecīgais lidojums 

izlidos. Ja lidojuma kodus kopīgi lieto 

viens vai vairāki gaisa pārvadātāji, 

pienākums nosūtīt visu lidojuma pasažieru 
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lidostās, gaisa pārvadātāji PDR datus 

nosūta visu attiecīgo dalībvalstu Pasažieru 

informācijas nodaļām. 

PDR datus ir tam gaisa pārvadātājam un ar 

pārvadājumiem nesaistītam ekonomikas 

dalībniekam, kas veic lidojumu. Ja 

lidojumam ir viena vai vairākas 

starpnosēšanās dalībvalstu lidostās, gaisa 

pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistītie ekonomikas dalībnieki PDR 

datus nosūta visu attiecīgo dalībvalstu 

Pasažieru informācijas nodaļām. 

2. Gaisa pārvadātāji PDR datus nosūta 

elektroniski, izmantojot kopīgus protokolus 

un saderīgus datu formātus, kurus 

paredzēts pieņemt saskaņā ar 13. un 

14. pantā noteiktajām procedūrām, vai, ja 

tas tehniski nav iespējams, ar jebkādiem 

citiem atbilstīgiem līdzekļiem, nodrošinot 

atbilstīgu datu drošības līmeni: 

2. Gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistītie ekonomikas dalībnieki PDR 

datus nosūta elektroniski, izmantojot 

kopīgus protokolus un saderīgus datu 

formātus, kurus paredzēts pieņemt saskaņā 

ar 13. un 14. pantu, vai, ja tas tehniski nav 

iespējams, ar jebkādiem citiem atbilstīgiem 

līdzekļiem, nodrošinot atbilstīgu datu 

drošības līmeni: 

a) 24 līdz 48 stundas pirms paredzētā 

izlidošanas laika  

a) vienu reizi — 24 līdz 48 stundas pirms 

paredzētā izlidošanas laika  

un  un  

b) tūlīt pēc iekāpšanas slēgšanas, proti, pēc 

tam, kad pasažieri ir iekāpuši gaisa kuģī, 

kas gatavojas izlidot, un vēl citiem 

pasažieriem iekāpt vairs nav iespējams.  

b) vienu reizi — tūlīt pēc iekāpšanas 

slēgšanas, proti, pēc tam, kad pasažieri ir 

iekāpuši gaisa kuģī, kas gatavojas izlidot, 

un vēl citiem pasažieriem iekāpt vairs nav 

iespējams. 

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa 

pārvadātājiem ierobežot 2. punkta 

b) apakšpunktā minēto nosūtīšanu, to 

attiecinot vienīgi uz 2. punkta 

a) apakšpunkta minētās datu nosūtīšanas 

atjaunināšanu. 

3. Dalībvalstis var atļaut gaisa 

pārvadātājiem un ar pārvadājumiem 

nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem 
ierobežot 2. punkta b) apakšpunktā minēto 

datu nosūtīšanu, to attiecinot vienīgi uz 

2. punkta a) apakšpunkta minētās datu 

nosūtīšanas atjaunināšanu. 

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 

informācijas nodaļas lūguma, kas ir 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 

pārvadātāji nosūta PDR datus, ja ir 

nepieciešams tiem piekļūt agrāk nekā 

minēts 2. punkta a) apakšpunktā, lai 

palīdzētu reaģēt uz konkrētiem un 

faktiskiem draudiem, kas saistīti ar 

teroristu nodarījumiem vai smagiem 

noziegumiem. 

4. Katrā gadījumā atsevišķi pēc Pasažieru 

informācijas nodaļas lūguma, kas ir 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem, gaisa 

pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistīti ekonomikas dalībnieki nosūta 

PDR datus, ja ir nepieciešams tiem piekļūt 

agrāk nekā minēts 2. punkta 

a) apakšpunktā, lai palīdzētu reaģēt uz 

konkrētiem, tūlītējiem un faktiskiem 

draudiem, kas saistīti ar teroristu 

nodarījumiem vai smagiem 

transnacionāliem noziegumiem.  
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 4.a Gaisa pārvadātāji un ar 

pārvadājumiem nesaistīti ekonomikas 

dalībnieki pienācīgi informē pasažierus 

par tiesībaizsardzības nolūkiem vākto 

personas datu veidu un par tiesībām, 

kādas viņiem attiecībā uz datiem ir kā 

pasažieriem. Šādu informāciju viegli 

saprotamā formātā proaktīvi sniedz visiem 

pasažieriem. 

 

 

Grozījums Nr.  39 

Direktīvas priekšlikums 

7. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. pants 7. pants 

Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz 

personām, kuras Pasažieru informācijas 

nodaļa ir identificējusi saskaņā ar 

4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, 

minētā Pasažieru informācijas nodaļa 

nosūta PDR datu apstrādes rezultātu citu 

dalībvalstu Pasažieru informācijas 

nodaļām, ja pirmā minētā Pasažieru 

informācijas nodaļa uzskata, ka šāda 

nosūtīšana ir nepieciešama, lai novērstu, 

atklātu, izmeklētu teroristu nodarījumus 

vai smagus noziegumus vai sauktu pie 

atbildības par tiem. Saņemošo dalībvalstu 

Pasažieru informācijas nodaļas šādus PDR 

datus vai PDR datu apstrādes rezultātu 

nosūta savām attiecīgajām kompetentajām 

iestādēm.  

1. Pasažieru informācijas nodaļas 

automātiski apmainās ar datiem par PDR 

datu apstrādes rezultātiem. Dalībvalstis 

nodrošina, ka PDR datu apstrādes 

rezultātus, kas ir vai nu no PDR datiem 

iegūta analītiskā informācija vai rezultāti 

attiecībā uz personām, kuras Pasažieru 

informācijas nodaļa identificējusi saskaņā 

ar 4. panta 2. punktu, un kas papildu 

pārbaudei nosūtīti attiecīgajai 

kompetentajai iestādei saskaņā ar 

4. panta 4. punktu, proaktīvi un 

nekavējoties nosūta citu dalībvalstu 

Pasažieru informācijas nodaļām. Saņemošo 

dalībvalstu Pasažieru informācijas nodaļas 

šādus PDR datu apstrādes rezultātus 

nosūta savām attiecīgajām kompetentajām 

iestādēm saskaņā ar 4. panta 4. punktu. 

Attiecīgā gadījumā izdod brīdinājumu 

saskaņā ar Padomes Lēmuma 

2007/533/TI1a 36. pantu. 

2. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 

nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 

jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 

informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 

kas saskaņā ar 9. panta 1. punktu tiek 

glabāti pēdējās minētās Pasažieru 

2. Dalībvalstu pasažieru informācijas 

nodaļām ir tiesības vajadzības gadījumā 

lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 

informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 

kas tiek glabāti pēdējās minētās Pasažieru 

informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 
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informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 

nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 

rezultātu. Šādu datu pieprasījums var 

attiekties uz jebkuru datu elementu vai to 

kombināciju, kuru pieprasījuma izdarītāja 

Pasažieru informācijas nodaļa konkrētā 

gadījumā uzskata par piemērotu teroristu 

nodarījumu un smagu noziegumu 

novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 

saukšanai pie atbildības par tiem. Pasažieru 

informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 

cik vien drīz tas ir praktiski iespējams, un 

sniedz arī PDR datu apstrādes rezultātu, 

ja tas jau ir sagatavots saskaņā ar 

4. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu.  

nepieciešams, arī šo datu apstrādes 

rezultātu, ja tas jau ir sagatavots saskaņā 

ar 4. panta 2. punkta a) un 

b) apakšpunktu. Pienācīgi pamatotais 

šādu datu pieprasījums ietver tikai 

konkrētajā gadījumā nepieciešamos datus 

un var attiekties uz jebkuru datu elementu 

vai to kombināciju, kuru pieprasījuma 

izdarītāja Pasažieru informācijas nodaļa 

konkrētā gadījumā uzskata par 

nepieciešamu teroristu nodarījumu vai 

smagu transnacionālu noziegumu 

novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 

saukšanai pie atbildības par tiem vai 

nolūkā novērst tūlītējus un nopietnus 

draudus sabiedrības drošībai. Pasažieru 

informācijas nodaļas prasītos datus sniedz, 

cik vien drīz tas ir iespējams, izmantojot 

kopīgus protokolus un saderīgus datu 

formātus. Šādu pieprasījumu pamato 

rakstiski. 

3. Dalībvalsts Pasažieru informācijas 

nodaļai ir tiesības vajadzības gadījumā lūgt 

jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 

informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 

kas saskaņā ar 9. panta 2. punktu tiek 

glabāti pēdējās minētās Pasažieru 

informācijas nodaļas datubāzē, un, ja 

nepieciešams, arī PDR datu apstrādes 

rezultātu. Pasažieru informācijas nodaļa 

piekļuvi konkrētiem citas dalībvalsts 

Pasažieru informācijas nodaļas glabātiem 

PDR datiem pilnā formā un nemaskētiem 

var lūgt tikai izņēmuma apstākļos, reaģējot 

uz konkrētiem draudiem vai konkrētu 

izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 

saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 

smagiem noziegumiem.  

3. Dalībvalstu pasažieru informācijas 

nodaļām ir tiesības vajadzības gadījumā 

lūgt jebkuras citas dalībvalsts Pasažieru 

informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus, 

kas jau ir maskēti un kas saskaņā ar 

9. panta 2. punktu tiek glabāti pēdējās 

minētās Pasažieru informācijas nodaļas 

datubāzē, un, ja nepieciešams, arī PDR 

datu apstrādes rezultātu. Pasažieru 

informācijas nodaļa piekļuvi konkrētiem 

citas dalībvalsts Pasažieru informācijas 

nodaļas glabātiem PDR datiem pilnā formā 

un nemaskētiem var lūgt tikai ārkārtējos 

izņēmuma apstākļos, reaģējot uz 

konkrētiem reāllaika draudiem vai 

attiecībā uz konkrētu izmeklēšanu vai 

saukšanu pie atbildības saistībā ar teroristu 

nodarījumiem vai smagiem 

transnacionāliem noziegumiem vai 

nolūkā novērst tūlītējus un nopietnus 

draudus sabiedrības drošībai. Šādu 

piekļuvi pilnīgiem PDR datiem atļauj tikai 

tad, ja to apstiprina pieprasījumu 

saņēmušās Pasažieru informācijas 

nodaļas vadītājs.  

4. Tikai tajos gadījumos, kad tas ir 

nepieciešams, lai novērstu tūlītējus un 

nopietnus draudus sabiedrības drošībai, 
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dalībvalsts kompetentās iestādes drīkst 

tieši lūgt jebkuras citas dalībvalsts 

Pasažieru informācijas nodaļai sniegt tai 

PDR datus, kas tiek glabāti minētās 

Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 

saskaņā ar 9. panta 1. un 2. punktu. Šādi 

pieprasījumi attiecas uz konkrētu 

izmeklēšanu vai saukšanu pie atbildības 

par teroristu nodarījumiem vai smagiem 

noziegumiem, un tie ir pamatoti. Uz 

šādiem pieprasījumiem Pasažieru 

informācijas nodaļas atbild prioritārā 

kārtā. Visos citos gadījumos kompetentās 

iestādes savus pieprasījumus sūta ar savas 

dalībvalsts Pasažieru informācijas 

nodaļas starpniecību. 

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 

piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 

konkrētiem un faktiskiem draudiem 

saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 

smagiem noziegumiem, dalībvalsts 

Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 

pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru 

informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus 

par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido 

pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai 

izlido no tās. 

5. Izņēmuma kārtā, ja ir nepieciešams 

piekļūt agrīnā posmā, reaģējot uz 

konkrētiem un faktiskiem draudiem 

saistībā ar teroristu nodarījumiem vai 

smagiem transnacionāliem noziegumiem 

vai nolūkā novērst tūlītējus un nopietnus 

draudus sabiedrības drošībai, dalībvalsts 

Pasažieru informācijas nodaļai ir tiesības 

pieprasīt citas dalībvalsts pasažieru 

informācijas nodaļai sniegt tai PDR datus 

par lidojumiem, kas jebkurā laikā ielido 

pēdējās minētās dalībvalsts teritorijā vai 

izlido no tās, ja vien šādi dati ir saglabāti. 

Šāda procedūra attiecas uz visiem 

pieprasījumiem sniegt PDR datus, kurus 

jau savākusi un saglabājusi tā Pasažieru 

informācijas nodaļa, kurai prasa sniegt 

datus.  

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 

pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 

pastāvošajiem kanāliem starptautiskai 

tiesībaizsardzības sadarbībai. 

Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 

izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 

kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 

3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē 

Komisiju par kontaktiem, kuriem 

pieprasījumus var sūtīt steidzamos 

gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm 

saņemtos paziņojumus. 

6. Informācijas apmaiņa saskaņā ar šo 

pantu var notikt, izmantojot jebkuru no 

pašreizējiem Savienības un starptautiskās 

tiesībaizsardzības sadarbības kanāliem, jo 

īpaši Eiropolu, tā drošas informācijas 

apmaiņas tīkla lietojumprogrammu 

(SIENA) un valstu vienības, kas 

izveidotas saskaņā ar 

Lēmuma 2009/371/TI 8. pantu. 

Pieprasījumam un informācijas apmaiņai 

izmanto valodu, ko piemēro izmantotajam 

kanālam. Sniedzot paziņojumu saskaņā ar 

3. panta 3. punktu, dalībvalstis arī informē 

Komisiju par kontaktiem, kuriem 

pieprasījumus var sūtīt steidzamos 
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gadījumos. Komisija paziņo dalībvalstīm 

saņemtos paziņojumus. 

 6.a Ja saskaņā ar šo direktīvu nosūta no 

PDR datiem iegūtu analītisku 

informāciju, ievēro 1. punktā izklāstītos 

aizsardzības pasākumus. 

 __________________ 

 1a Padomes 2007. gada 12. jūnija 

Lēmums 2007/533/TI par otrās paaudzes 

Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) 

izveidi, darbību un izmantošanu 

(OV L 205, 7.8.2007., 63. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  40 

Direktīvas priekšlikums 

7.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 7.a pants 

 Nosacījumi Eiropola piekļuvei PDR 

datiem 

 1. Eiropols, katru gadījumu izskatot 

atsevišķi, var iesniegt jebkuras dalībvalsts 

Pasažieru informācijas nodaļai 

elektronisku un pienācīgi argumentētu 

pieprasījumu nosūtīt konkrētus PDR 

datus vai konkrētu PDR datu apstrādes 

rezultātus, ja tas ir stingri nepieciešams, 

lai atbalstītu un nostiprinātu dalībvalstu 

rīcību nolūkā novērst, atklāt vai izmeklēt 

konkrētus teroristu nodarījumus vai 

smagus transnacionālus noziegumus, 

ciktāl šāds nodarījums vai noziegums 

ietilpst Eiropola kompetencē saskaņā ar 

Lēmumu 2009/371/TI. Argumentētajā 

pieprasījumā min pierādāmus iemeslus, 

uz kuriem balstoties, Eiropols uzskata, ka 

PDR datu vai PDR datu apstrādes 

rezultātu nosūtīšana būtiski palīdzēs 

novērst, atklāt, izmeklēt attiecīgo 

noziedzīgo nodarījumu un saukt pie 

atbildības par to. 

 2. Pēc Eiropola pieprasījuma saņemšanas 

dalībvalsts tiesa vai neatkarīga 
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administratīvā iestāde laikus pārbauda, 

vai ir izpildīti visi 1. punktā izklāstītie 

nosacījumi. Pasažieru informācijas 

nodaļa pieprasītos datus Eiropolam sniedz 

pēc iespējas drīz, ja vien ir izpildīti visi 

attiecīgie nosacījumi. 

 3. Eiropols informē saskaņā ar 

Lēmuma 2009/371/TI 28. pantu iecelto 

datu aizsardzības inspektoru par ikvienu 

informācijas apmaiņu, kas veikta saskaņā 

ar šo pantu. 

 4. Atbilstīgi šim pantam veiktā 

informācijas apmaiņa notiek ar SIENA 

starpniecību un saskaņā ar 

Lēmumu 2009/371/TI. Pieprasījumu un 

informācijas apmaiņu veic valodā, kas 

tiek izmantota SIENA. 

 

Grozījums Nr.  41 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8. pants 8. pants 

Datu nosūtīšana uz trešajām valstīm Datu nosūtīšana trešām valstīm 

Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 

apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij 

vienīgi katrā gadījumā atsevišķi un ja   

1. Dalībvalsts PDR datus un PDR datu 

apstrādes rezultātus var nosūtīt trešai valstij 

vienīgi katrā gadījumā atsevišķi pēc 

pienācīgi argumentēta pieprasījuma 

saņemšanas, kas balstīts uz pietiekamiem 

pierādījumiem, ja nosūtīšana ir 

nepieciešama, lai novērstu, izmeklētu, 

atklātu noziedzīgus nodarījumus un 

sauktu pie atbildības par tiem, novērstu 

tūlītējus un nopietnus draudus 

sabiedrības drošībai vai izpildītu 

kriminālsodus, un ja trešās valsts 

kompetentā iestāde, kura datus saņem, ir 

atbildīga par to, lai novērstu, izmeklētu, 

atklātu noziedzīgus nodarījumus un 

sauktu pie atbildības par tiem, novērstu 

tūlītējus un nopietnus draudus 

sabiedrības drošībai vai izpildītu 

kriminālsodus, ar nosacījumu, ka  
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a) ir izpildīti Padomes Pamatlēmuma 

2008/977/TI 13. pantā ietvertie 

nosacījumi, 

a) saistībā ar plānoto datu apstrādi 

attiecīgā trešā valsts nodrošina atbilstīgu 

aizsardzības līmeni, kā minēts Eiropas 

Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 95/46/EK1a, ja ir izpildīti visi 

pārējie šajā direktīvā minētie nosacījumi; 

b) nosūtīšana ir nepieciešama šīs 

direktīvas mērķiem, kas noteikti 1. panta 

2. punktā, un 

b) dalībvalsts, no kuras dati iegūti, ir 

devusi piekrišanu datus nosūtīt atbilstīgi 

valsts tiesību aktiem. 

c) trešā valsts piekrīt datus nosūtīt citai 

trešai valstij vienīgi tad, ja tas ir 

nepieciešams šīs direktīvas mērķiem, kas 

noteikti 1. panta 2. punktā, un vienīgi tad, 

ja dalībvalsts to ir skaidri atļāvusi. 

Ārkārtas apstākļos datu nosūtīšana bez 

iepriekšējas piekrišanas saskaņā ar 

1. punktu ir atļauta vienīgi tad, ja šāda 

datu nosūtīšana ir nepieciešama, lai 

novērstu tūlītējus un nopietnus draudus 

dalībvalsts vai trešās valsts sabiedrības 

drošībai vai lai aizsargātu būtiskas 

dalībvalsts intereses, un nav iespējams 

laikus saņemt iepriekšēju piekrišanu. Par 

piekrišanas sniegšanu atbildīgo iestādi 

nekavējoties informē un datu nosūtīšanu 

pienācīgi reģistrē, un pēc tam veic ex-post 

pārbaudi. 

 Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, ir 

atļauta sistemātiska datu nosūtīšana, ja 

starp trešo valsti un Savienību ir noslēgts 

starptautisks nolīgums. 

 2. Dalībvalstis nosūta PDR datus trešo 

valstu kompetentajām valsts iestādēm 

vienīgi saskaņā ar šīs direktīvas 

noteikumiem un vienīgi pēc tam, kad tās 

ir pārliecinājušās, ka saņēmēja 

paredzētais PDR datu izmantošanas veids 

atbilst šīs direktīvas noteikumiem un 

drošības prasībām. 

 3. Ir aizliegts datus pārsūtīt uz citām 

trešām valstīm.  

 4. Ja kādas dalībvalsts pilsoņa vai 

pastāvīgā iedzīvotāja PDR dati tiek 

nosūtīti kādai trešai valstij, tad par to pēc 

iespējas drīz tiek informētas attiecīgās 

dalībvalsts kompetentās iestādes.  

 5. Datu aizsardzības inspektoru informē 

katru reizi, kad dalībvalsts nosūta PDR 

datus saskaņā ar šo pantu. Par datu 

nosūtīšanu saskaņā ar šo pantu datu 

aizsardzības inspektors regulāri informē 
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valsts uzraudzības iestādi. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

1995. gada 24. oktobra 

Direktīva 95/46/EK par personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 

281, 23.11.1995., 31. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  42 

Direktīvas priekšlikums 

9. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

9. pants 9. pants 

Datu glabāšanas termiņš Datu glabāšanas termiņš 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko 

Pasažieru informācijas nodaļai sniedz gaisa 

pārvadātāji, glabā Pasažieru informācijas 

nodaļas datubāzē 30 dienas pēc to 

nosūtīšanas tās pirmās dalībvalsts 

Pasažieru informācijas nodaļai, kuras 

teritorijā starptautiskais lidojums ielido vai 

no kuras teritorijas tas izlido. 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka PDR datus, ko 

saskaņā ar 4. panta 2. punktu Pasažieru 

informācijas nodaļai sniedz gaisa 

pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistīti ekonomikas dalībnieki, glabā 

Pasažieru informācijas nodaļas datubāzē 

30 dienas pēc to nosūtīšanas tās pirmās 

dalībvalsts Pasažieru informācijas nodaļai, 

kuras teritorijā starptautiskais lidojums 

ielido vai no kuras teritorijas tas izlido.  

2. Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 

1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 

Pasažieru informācijas nodaļai, datus 

turpmāk glabā Pasažieru informācijas 

nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 

maskē visus datu elementus, kas varētu 

kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 

kuriem PDR dati attiecas. Šādi anonimizēti 

PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam 

Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku 

skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR 

datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas 

kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta 

d) apakšpunktu. Piekļuve pilnīgiem PDR 

datiem ir atļauta vienīgi Pasažieru 

informācijas nodaļas vadītājam 4. panta 

2. punkta c) apakšpunkta nolūkos un ja ir 

pamats uzskatīt, ka tas ir nepieciešams, lai 

2. Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 

1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas 

Pasažieru informācijas nodaļai, datus 

turpmāk glabā Pasažieru informācijas 

nodaļā vēl piecus gadus. Šajā periodā 

maskē visus datu elementus, kas varētu 

kalpot, lai identificētu pasažierus, uz 

kuriem PDR dati attiecas. Šādi maskēti 

PDR dati ir pieejami tikai ierobežotam 

Pasažieru informācijas nodaļas darbinieku 

skaitam, kuri ir īpaši pilnvaroti veikt PDR 

datu analīzi un izstrādāt vērtēšanas 

kritērijus saskaņā ar 4. panta 2. punkta 

d) apakšpunktu.  
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veiktu izmeklēšanu, un reaģējot uz 

konkrētiem un faktiskiem draudiem vai 

risku vai konkrētu izmeklēšanu vai 

kriminālvajāšanu. 

 2.a Pēc apspriešanās ar datu aizsardzības 

inspektoru 4. panta 2. punkta 

b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā 

valsts uzraudzības iestāde atļauj atkārtoti 

identificēt maskētus PDR datus un piekļūt 

pilnīgiem PDR datiem, ja tā pamatoti 

uzskata, ka šāda atkārtota identificēšana 

ir nepieciešama, lai, reaģējot uz 

konkrētiem un faktiskiem draudiem vai 

risku saistībā ar teroristu nodarījumiem, 

veiktu konkrētu izmeklēšanu vai sauktu 

pie atbildības saistībā ar smagu 

transnacionālu noziegumu vai lai 

novērstu tūlītējus un nopietnus draudus 

sabiedrības drošībai. Pēc tam, kad dati ir 

maskēti, šādu pilnīgu piekļuvi datiem 

atļauj uz četriem gadiem gadījumos, kas 

attiecas uz smagiem transnacionāliem 

noziegumiem, un uz visu 2. punktā minēto 

piecu gadu periodu gadījumos, kas 

attiecas uz teroristu nodarījumiem.  

Šīs direktīvas nolūkos datu elementi, kas 

varētu kalpot, lai identificētu pasažieri, uz 

kuru PDR dati attiecas, un kas būtu jāfiltrē 

un jāmaskē, ir šādi: 

Šīs direktīvas nolūkos datu elementi, kas 

varētu kalpot, lai identificētu pasažieri, uz 

kuru PDR dati attiecas, un kas būtu jāfiltrē 

un jāmaskē, ir šādi:  

– vārds(-i), uzvārds(-i), ieskaitot citu PDR 

iekļauto pasažieru vārdus, uzvārdus un 

PDR iekļauto kopā ceļojošo ceļotāju 

skaitu; 

– vārds(-i), uzvārds(-i), ieskaitot citu PDR 

iekļauto pasažieru vārdus, uzvārdus un 

PDR iekļauto kopā ceļojošo ceļotāju 

skaitu;  

– adrese un kontaktinformācija; – adrese un kontaktinformācija;  

– vispārējas piezīmes, kas satur jebkādu 

informāciju, kas varētu kalpot, lai 

identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati 

attiecas; un 

– vispārējas piezīmes, kas satur jebkādu 

informāciju, kas varētu kalpot, lai 

identificētu pasažieri, uz kuru PDR dati 

attiecas; un 

– visa savāktā Iepriekšējā pasažieru 

informācija. 

– visa savāktā Iepriekšējā pasažieru 

informācija.  

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā 

noteiktā termiņa beigām PDR datus dzēš. 

Šis pienākums neskar gadījumus, kad 

konkrēti PDR dati ir nosūtīti kompetentai 

iestādei un tiek izmantoti saistībā ar 

konkrētu kriminālizmeklēšanu vai 

3. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 2. punktā 

noteiktā termiņa beigām PDR datus 

neatgriezeniski dzēš. Šis pienākums neskar 

gadījumus, kad konkrēti PDR dati ir 

nosūtīti kompetentai iestādei un tiek 

izmantoti saistībā ar konkrētu 
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saukšanu pie atbildības, šajā gadījumā to, 

kā kompetentā iestāde glabā šādus datus, 

regulē dalībvalsts tiesību akti. 

kriminālizmeklēšanu vai saukšanu pie 

atbildības, šajā gadījumā to, kā kompetentā 

iestāde glabā šādus datus, regulē 

dalībvalsts tiesību akti.  

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un 

b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 

rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 

glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 

nepieciešams, lai informētu kompetentās 

iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja 

automātiskās salīdzināšanas rezultāts pēc 

tā individuālas pārbaudīšanas ar 

neautomātiskiem līdzekļiem ir izrādījies 

negatīvs, to tomēr glabā ilgākais trīs gadus, 

lai nepieļautu turpmākas 

"neapstiprinājušās" pozitīvas atbilsmes, ja 

vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti 

saskaņā ar 3. punktu pēc piecu gadu 

termiņa beigšanās, šajā gadījumā ierakstu 

glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam pamatā 

esošie dati. 

4. Šīs direktīvas 4. panta 2. punkta a) un 

b) apakšpunktā minētās salīdzināšanas 

rezultātu Pasažieru informācijas nodaļa 

glabā vienīgi tik ilgi, cik tas ir 

nepieciešams, lai informētu kompetentās 

iestādes par pozitīvu atbilsmi. Ja Pasažieru 

informācijas nodaļas darbinieka veiktas 

automātiskās salīdzināšanas rezultāts ir 

izrādījies negatīvs, to tomēr glabā ilgākais 

trīs gadus, lai nepieļautu turpmākas 

„neapstiprinājušās” pozitīvas atbilsmes, ja 

vien tam pamatā esošie dati nav jau dzēsti 

saskaņā ar 3. punktu pēc piecu gadu 

termiņa beigšanās, šajā gadījumā ierakstu 

glabā tik ilgi, līdz tiek dzēsti tam pamatā 

esošie dati. 

 

Grozījums Nr.  43 

Direktīvas priekšlikums 

10. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

10. pants 10. pants 

Gaisa pārvadātājiem piemērojamie sodi Gaisa pārvadātājiem un ar pārvadājumiem 

nesaistītiem ekonomikas dalībniekiem 
piemērojamie sodi 

Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts tiesību 

aktiem paredz preventīvus, efektīvus un 

samērīgus sodus, tostarp naudas sodus, 

tiem gaisa pārvadātajiem, kas vispār 

nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos 

datus tādā apjomā, kādā gaisa pārvadātāji 

tos jau ir savākuši, vai arī to nedara 

prasītajā formātā, vai kā citādi pārkāpj 

valsts noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 

šo direktīvu.  

1. Dalībvalstis saskaņā ar savas valsts 

tiesību aktiem paredz preventīvus, 

efektīvus un samērīgus sodus, tostarp 

naudas sodus, tiem gaisa pārvadātajiem un 

ar pārvadājumiem nesaistītiem 

ekonomikas dalībniekiem, kas vispār 

nenosūta saskaņā ar šo direktīvu prasītos 

datus tādā apjomā, kādā tie datus jau ir 

savākuši, to nedara prasītajā formātā, datus 

neapstrādā saskaņā ar šajā direktīvā 

noteiktajiem datu aizsardzības 

noteikumiem, vai kā citādi pārkāpj valsts 

noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar šo 

direktīvu.  
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 1.a Visi gaisa pārvadātāju un ar 

pārvadājumiem nesaistītu ekonomikas 

dalībnieku rīcībā esošie dati tiek glabāti 

tādas datorsistēmas drošā datubāzē, kurai 

piešķirta drošības akreditācija un kura 

atbilst starptautiskajiem nozares 

standartiem vai tos pārsniedz. 

 

Grozījums Nr.  44 

Direktīvas priekšlikums 

11. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

11. pants 11. pants 

Personas datu aizsardzība Personas datu aizsardzība 

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā 

ar personas datu jebkuru apstrādi saskaņā 

ar šo direktīvu ikvienam pasažierim ir 

tādas pašas tiesības uz piekļuvi, tiesības uz 

labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, tiesības 

uz kompensāciju un tiesības uz tiesību 

aizsardzību tiesā kā tās, kas ir pieņemtas 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem, īstenojot 

Padomes Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 

18., 19. un 20. pantu. Tādējādi ir 

piemērojami Padomes Pamatlēmuma 

2008/977/TI 17., 18., 19. un 20. panta 

noteikumi. 

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka saistībā 

ar personas datu jebkuru apstrādi saskaņā 

ar šo direktīvu ikvienam pasažierim ir 

tādas pašas tiesības uz savu personas datu 

aizsardzību, tiesības uz piekļuvi, tiesības 

uz labošanu, dzēšanu un bloķēšanu, 

tiesības uz kompensāciju un tiesības uz 

tiesību aizsardzību tiesā, kā noteikts valsts 

un Savienības tiesību aktos un atbilstīgi 

Pamatlēmuma 2008/977/TI 17., 18., 19. un 

20. panta īstenošanai. Tādējādi minētie 

panti ir piemērojami.  

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, 

kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, 

īstenojot Padomes Pamatlēmuma 

2008/977/TI 21. un 22. pantu, attiecībā uz 

apstrādes konfidencialitāti un datu drošību, 

piemēro arī personas datu jebkurai 

apstrādei saskaņā ar šo direktīvu. 

2. Katra dalībvalsts paredz, ka noteikumus, 

kas tās valsts tiesību aktos pieņemti, 

īstenojot Pamatlēmuma 2008/977/TI 21. un 

22. pantu, attiecībā uz apstrādes 

konfidencialitāti un datu drošību, piemēro 

arī personas datu jebkurai apstrādei 

saskaņā ar šo direktīvu. 

 2.a Ja Direktīvas 95/46/EK īstenošanas 

nolūkā pieņemtie valsts noteikumi saistībā 

ar pasažieru datu apstrādi paredz viņiem 

lielākas tiesības nekā šī direktīva, tad 

piemēro attiecīgos valsts noteikumus. 

3. Jebkāda PDR datu apstrāde, atklājot 

personas rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko 

un filozofisko pārliecību, politiskiem 

uzskatiem, dalību arodbiedrībās, veselību 

3. Dalībvalstis aizliedz tādu PDR datu 

apstrādi, kas atklāj rasi vai etnisko 

izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko 

piederību vai filozofisko pārliecību, 
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vai seksuālo dzīvi, ir aizliegta. Ja Pasažieru 

informācijas nodaļa saņem PDR datus, kas 

atklāj šādu informāciju, tos nekavējoties 

dzēš. 

seksuālo orientāciju vai dzimumidentitāti, 
dalību arodbiedrībās vai to pasākumos un 

datu apstrādi saistībā ar veselību vai 

seksuālo dzīvi. Ja Pasažieru informācijas 

nodaļa saņem PDR datus, kas atklāj šādu 

informāciju, tos nekavējoties dzēš.  

 3.a Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru 

informācijas nodaļa saglabā visu to 

apstrādes sistēmu un procedūru 

dokumentāciju, par kurām tā ir atbildīga. 

Šādā dokumentācijā ir ietverts vismaz: 

 a) organizācijas nosaukums un 

kontaktinformācija, Pasažieru 

informācijas nodaļas darbinieki, kuriem 

ir uzticēta PDR datu apstrāde, atšķirīgie 

piekļuves atļaujas līmeņi un attiecīgie 

darbinieki, uz kuriem šie līmeņi attiecas; 

 b) kompetento iestāžu un citu dalībvalstu 

pasažieru informācijas nodaļu 

pieprasījumi un apstrādāto PDR datu 

saņēmēji; 

 c) visi datu pieprasījumi un nosūtīšanas 

gadījumi uz trešo valsti, attiecīgās trešās 

valsts identifikācija un datu nosūtīšanas 

juridiskie iemesli; 

 d) dažādu kategoriju datu glabāšanas un 

dzēšanas termiņi. 

 Pasažieru informācijas nodaļa pēc 

pieprasījuma dara pieejamu valsts 

uzraudzības iestādei visu dokumentāciju. 

 3.b Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru 

informācijas nodaļa glabā ierakstus 

vismaz par šādām apstrādes darbībām: 

vākšana, pārveidošana, aplūkošana, 

izpaušana, kombinēšana un dzēšana. 

Ierakstos par aplūkošanu un izpaušanu jo 

īpaši norāda šādu darbību nolūku, 

datumu un laiku un, ja iespējams, 

identificē personu, kura aplūkojusi vai 

izpaudusi PDR datus, un norāda attiecīgo 

datu saņēmēju identitāti. Ierakstus 

izmanto vienīgi nolūkā veikt verifikāciju 

un pašuzraudzību un nodrošināt datu 

integritāti un datu drošību vai arī revīzijas 

nolūkiem. Pasažieru informācijas nodaļa 

pēc pieprasījuma ierakstus dara 
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pieejamus valsts uzraudzības iestādei. 

 Personām, kuras veic drošības pārbaudes, 

piekļūst PDR datiem un tos analizē un 

apstrādā datu ierakstus, ir drošības 

pielaide un tās ir apmācītas drošības 

jomā. Tām ir izveidots profils, kurā ir 

norādīts, kādiem ierakstiem tām ir atļauts 

piekļūt un kādi ir piekļuves ierobežojumi 

atbilstīgi to darba būtībai, uzdevumiem un 

juridiskajām pilnvarām. 

 Ierakstus glabā četrus gadus. Tomēr, ja 

saskaņā ar 9. panta 3. punktu četru gadu 

termiņa beigās ierakstu pamatā esošie dati 

nav dzēsti, ierakstus glabā līdz brīdim, kad 

tiek dzēsti ierakstu pamatā esošie dati. 

 3.c Dalībvalstis nodrošina, ka Pasažieru 

informācijas nodaļa īsteno atbilstīgus 

tehniskos un organizatoriskos pasākumus 

un procedūras, lai nodrošinātu augstu 

drošības līmeni, kas atbilst ar 

aizsargājamo PDR datu apstrādi un veidu 

saistītajiem riskiem.  

 3.d Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumos, 

kad personas datu pārkāpums var 

nelabvēlīgi ietekmēt personas datu 

aizsardzību vai datu subjekta privātumu, 

Pasažieru informācijas nodaļa, lieki 

nekavējoties, par šādu pārkāpumu paziņo 

datu subjektam un valsts datu 

aizsardzības uzraudzītājam.  

4. PDR datu jebkādu apstrādi, ko veic gaisa 

pārvadātāji, jebkādu PDR datu nosūtīšanu, 

ko veic Pasažieru informācijas nodaļas, un 

visus pieprasījumus, ko iesniedz citu 

dalībvalstu un trešo valstu kompetentās 

iestādes vai Pasažieru informācijas 

nodaļas, pat ja tie tiek noraidīti, Pasažieru 

informācijas nodaļa un kompetentās 

iestādes reģistrē vai dokumentē, lai 

pārbaudītu datu apstrādes likumību, veiktu 

pašuzraudzību un nodrošinātu pienācīgu 

datu integritāti un datu apstrādes drošību, 

ko jo īpaši veic valsts datu aizsardzības 

uzraudzības iestādes. Šo uzskaiti glabā 

piecus gadus, ja vien tās pamatā esošie dati 

pēc minētā piecu gadu termiņa beigām vēl 

nav dzēsti saskaņā ar 9. panta 3. punktu, 
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šādā gadījumā uzskaiti glabā, līdz tās 

pamatā esošie dati ir dzēsti. 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 

pārvadātāji, to aģenti vai citi biļešu 

tirgotāji pasažieru pārvadāšanai ar gaisa 

transportu lidojuma rezervācijas un biļetes 

iegādes laikā skaidri un precīzi informē 

starptautisko lidojumu pasažierus par PDR 

datu sniegšanu Pasažieru informācijas 

nodaļai, to apstrādes nolūkiem, datu 

glabāšanas termiņu, to iespējamu 

izmantošanu, lai novērstu, atklātu, 

izmeklētu teroristu nodarījumus un smagus 

noziegumus un sauktu pie atbildības par 

tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un 

dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu 

aizsardzības tiesībām, jo īpaši tiesībām 

iesniegt sūdzību valsts datu aizsardzības 

uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi 

izvēlēties. Šo pašu informāciju 

dalībvalstis dara pieejamu sabiedrībai. 

5. Dalībvalstis nodrošina, ka gaisa 

pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistīti ekonomikas dalībnieki lidojuma 

rezervācijas un biļetes iegādes laikā skaidri 

un precīzi informē starptautisko lidojumu 

pasažierus par PDR datu sniegšanu 

Pasažieru informācijas nodaļām, to 

apstrādes nolūkiem, datu glabāšanas 

termiņu, to iespējamu izmantošanu, lai 

novērstu, atklātu, izmeklētu teroristu 

nodarījumus un smagus transnacionālus 

noziegumus un sauktu pie atbildības par 

tiem, iespēju veikt šādu datu apmaiņu un 

dalīties ar tiem, kā arī par viņu datu 

aizsardzības tiesībām, tādām kā tiesības 

piekļūt datiem, tos labot, dzēst un bloķēt, 

un jo īpaši tiesībām iesniegt sūdzību valsts 

uzraudzības iestādei, kuru tie var brīvi 

izvēlēties.  

 5.a Dalībvalstis arī nodrošina, ka 

pasažieru informācijas nodaļas datu 

subjektam sniedz informāciju par 

5. punktā minētajām tiesībām un šādu 

tiesību īstenošanu.  

6. Pasažieru informācijas nodaļām un 

kompetentajām iestādēm ir aizliegts 

nosūtīt jebkādus PDR datus privātām 

personām dalībvalstīs vai trešās valstīs. 

 

7. Neskarot 10. pantu, dalībvalstis pieņem 

piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

tiek pilnībā ieviesti šīs direktīvas 

noteikumi, un jo īpaši nosaka efektīvus, 

samērīgus un preventīvus sodus, kas 

jāuzliek gadījumā, ja ir pārkāpti saskaņā ar 

šo direktīvu pieņemti noteikumi. 

7. Neskarot 10. pantu, dalībvalstis pieņem 

piemērotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka 

tiek pilnībā ieviesti visi šīs direktīvas 

noteikumi, un jo īpaši nosaka efektīvus, 

samērīgus un preventīvus sodus, kas 

jāuzliek gadījumā, ja ir pārkāpti saskaņā ar 

šo direktīvu pieņemti noteikumi. Valsts 

uzraudzības iestādes pret personām, kuras 

ir atbildīgas par jebkādiem tīšiem 

privātuma pārkāpumiem, attiecīgi 

ierosina disciplinārlietu, kas ietver 

aizliegumu piekļūt sistēmai, oficiāla 

rājiena izteikšanu, amata pilnvaru 

apturēšanu, pazemināšanu amatā vai 

atcelšanu no amata. 

 7.a Kompetentajām iestādēm un pasažieru 

informācijas nodaļām ir aizliegts nosūtīt 
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jebkādus PDR datus privātpersonām 

dalībvalstīs vai trešās valstīs. Ikviens 

pārkāpums tiek sodīts.  

 

Grozījums Nr.  45 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. pants 12. pants 

Valsts uzraudzības iestāde Valsts uzraudzības iestāde 

Katra dalībvalsts paredz, ka valsts 

uzraudzības iestāde, kas izveidota, 

īstenojot Pamatlēmuma 2008/977/TI 

25. pantu ir atbildīga arī par konsultēšanu 

un uzraudzību pār to, kā tās teritorijā tiek 

piemēroti noteikumi, ko dalībvalstis ir 

pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu. 

Piemēro Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. 

pantā sīkāk izklāstītos noteikumus. 

Katra dalībvalsts paredz, ka valsts 

uzraudzības iestāde, kas izveidota, 

īstenojot Pamatlēmuma 2008/977/TI 

25. pantu ir atbildīga par konsultēšanu un 

uzraudzību pār to, kā tās teritorijā tiek 

piemēroti noteikumi, ko dalībvalstis ir 

pieņēmušas saskaņā ar šo direktīvu. 

Piemēro Pamatlēmuma 2008/977/TI 25. 

pantā sīkāk izklāstītos noteikumus. 

 

Grozījums Nr.  46 

Direktīvas priekšlikums 

12.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12.a pants 

 Valsts uzraudzības iestādes pienākumi un 

pilnvaras 

 1. Katrā dalībvalstī valsts uzraudzības 

iestāde atbild par to, lai tiktu uzraudzīta 

saskaņā ar šo direktīvu pieņemto 

noteikumu piemērošana, un sekmē to, lai 

attiecīgie noteikumi tiktu konsekventi 

piemēroti visā Savienībā, nolūkā aizsargāt 

pamattiesības, kas saistītas ar personas 

datu apstrādi. Katra valsts uzraudzības 

iestāde  

 a) pieņem ikviena datu subjekta sūdzības, 

izmeklē attiecīgās lietas un saprātīgā 

termiņā informē datu subjektus par viņu 
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iesniegto sūdzību izskatīšanas gaitu un 

rezultātu, jo īpaši gadījumos, ja ir 

nepieciešama papildu izmeklēšana vai 

darbības koordinēšana ar citu valsts 

uzraudzības iestādi, šādas sūdzības var 

iesniegt jebkura fiziska persona 

neatkarīgi no pilsonības, izcelsmes valsts 

vai pastāvīgās dzīvesvietas; 

 b) efektīvi īzteno uzraudzības, 

izmeklēšanas, iejaukšanās un pārbaudes 

pilnvaras, kā arī pilnvaras ziņot par 

pārkāpumiem, kas saistīti ar šajā direktīvā 

minētajām likuma normām, lai par tiem 

attiecīgā gadījumā ierosinātu lietu vai 

sauktu pie disciplināratbildības;  

 c) pārbauda datu apstrādes likumību, 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai nu pēc 

savas iniciatīvas vai pēc sūdzības 

saņemšanas veic izmeklēšanu, pārbaudes 

un revīzijas un gadījumos, ja datu 

subjekts ir iesniedzis sūdzību, saprātīgā 

termiņā informē attiecīgo datu subjektu 

par izmeklēšanas rezultātu;  

 d) seko līdzi nozīmīgām attīstības 

tendencēm, ciktāl tās ietekmē personas 

datu aizsardzību, un jo īpaši informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju tendencēm.  

 Dalībvalstis nodrošina tiesības vērsties 

tiesā personām, kuras uzskata, ka to 

iekāpšana komerciālā gaisa kuģī 

aizkavēta vai liegta tādēļ, ka tās kļūdaini 

atzītas par apdraudējuma faktoru. 

 2. Katra valsts uzraudzības iestāde pēc 

pieprasījuma konsultē ikvienu datu 

subjektu par to tiesību izmantošanu, 

kuras noteiktas saskaņā ar šo direktīvu 

pieņemtajos noteikumos, un attiecīgā 

gadījumā šajā ziņā sadarbojas ar valsts 

uzraudzības iestādēm citās dalībvalstīs.  

 3. Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktā 

minētajām sūdzībām valsts uzraudzības 

iestāde nodrošina iespēju elektroniski 

aizpildīt sūdzību iesniegšanas veidlapu, 

neizslēdzot arī citus saziņas līdzekļus. 

 4. Dalībvalstis nodrošina, ka to 

uzraudzības iestādes savus pienākumus 
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veic, neprasot maksu no datu subjekta. 

Tomēr, ja skaidri redzams, ka 

pieprasījumi ir pārāk apjomīgi, jo īpaši to 

regulārās atkārtošanās dēļ, valsts 

uzraudzības iestāde var pieprasīt 

saprātīgu maksu.  

 5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 

valsts uzraudzības iestādei ir atbilstīgi 

cilvēkresursi, tehniskie un finanšu 

resursi, telpas un infrastruktūra, kas 

nepieciešami efektīvai uzdevumu un 

pilnvaru īstenošanai.  

 6. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās 

valsts uzraudzības iestādei ir savs 

personāls, kuru amatā ieceļ valsts 

uzraudzības iestādes vadītājs un kurš ir 

pakļauts tā vadībai.  

 7. Valsts uzraudzības iestādes darbinieki, 

pildot savus pienākumus, nedz apspriežas 

ar citām personām, nedz arī pilda to 

instrukcijas un savā darbā ir pilnīgi 

neatkarīgi un objektīvi. 

 

Grozījums Nr.  47 

Direktīvas priekšlikums 

13. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

13. pants 13. pants 

Kopīgie protokoli un saderīgi datu formāti Kopīgie protokoli un saderīgi datu formāti 

1. Vienu gadu pēc kopīgo protokolu un 

saderīgo datu formātu pieņemšanas 

saskaņā ar 14. pantu gaisa pārvadātāji 

visas PDR datu nosūtīšanas Pasažieru 

informācijas nodaļām šīs direktīvas 

nolūkos veic elektroniski vai, ja tas 

tehniski neizdodas, jebkādā citā piemērotā 

veidā.  

1. Gaisa pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistīti ekonomikas dalībnieki PDR datu 

nosūtīšanu Pasažieru informācijas 

nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic 

elektroniski, kas nodrošina pietiekamas 

garantijas attiecībā uz tehniskās drošības 

pasākumiem un organizatoriskiem 

pasākumiem, ar kuriem reglamentē 

veicamo procesu. Ja tas tehniski neizdodas, 

PDR datus nosūta jebkādā citā piemērotā 

veidā, vienlaikus saglabājot tādu pašu 

drošības līmeni un pilnīgu atbilstību 

Savienības datu aizsardzības tiesību 

aktiem.  
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2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada 

termiņš kopš kopīgo protokolu un saderīgo 

datu formātu pieņemšanas, gaisa 

pārvadātāji visas PDR datu nosūtīšanas 

Pasažieru informācijas nodaļām šīs 

direktīvas nolūkos veic elektroniski, 

izmantojot drošas metodes pieņemto 

kopīgo protokolu veidā, kas ir kopīgi visām 

nosūtīšanām, lai nodrošinātu datu drošību 

nosūtīšanas laikā, un saderīgā datu formātā, 

lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt visas 

iesaistītās personas. Visiem gaisa 

pārvadātājiem tiek prasīts izraudzīties un 

paziņot Pasažieru informācijas nodaļām 

kopīgos protokolus un datu formātus, ko tie 

plāno izmantot savām nosūtīšanām.  

2. Pēc tam, kad ir beidzies viena gada 

termiņš kopš kopīgo protokolu un saderīgo 

datu formātu pieņemšanas, gaisa 

pārvadātāji un ar pārvadājumiem 

nesaistīti ekonomikas dalībnieki PDR datu 

nosūtīšanu Pasažieru informācijas 

nodaļām šīs direktīvas nolūkos veic 

elektroniski, izmantojot drošas metodes 

pieņemto kopīgo protokolu veidā, kas ir 

kopīgi ikvienai nosūtīšanai, lai 

nodrošinātu datu drošību nosūtīšanas laikā, 

un saderīgā datu formātā, lai nodrošinātu, 

ka tos var izlasīt visas iesaistītās personas. 

Visiem gaisa pārvadātājiem tiek prasīts 

izraudzīties un paziņot Pasažieru 

informācijas nodaļām kopīgos protokolus 

un datu formātus, ko tie plāno izmantot 

datu nosūtīšanai.  

3. Komisija saskaņā ar 14. panta 

2. punktā minēto procedūru sastāda 
pieņemto kopīgo protokolu un saderīgu 

datu formātu sarakstu un, ja vajadzīgs, to 

pielāgo. 

3. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 

14. pantu pieņemt deleģētos aktus par 
pieņemto kopīgo protokolu un saderīgu 

datu formātu saraksta pieņemšanu un, ja 

vajadzīgs, par tā pielāgošanu. 

4. Ja 2. un 3. punktā minētie pieņemtie 

kopīgie protokoli un saderīgie datu formātu 

nav pieejami, turpina piemērot 1. punktu. 

4. Ja 2. un 3. punktā minētie pieņemtie 

kopīgie protokoli un saderīgie datu formātu 

nav pieejami, turpina piemērot 1. punktu.  

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tiek 

pieņemti nepieciešamie tehniskie 

pasākumi, lai varētu izmantot kopīgos 

protokolus un datu formātus viena gada 

laikā, kopš kopīgo protokolu un saderīgo 

datu formātu pieņemšanas datuma. 

5. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tiek 

pieņemti nepieciešamie tehniskie 

pasākumi, lai varētu izmantot kopīgos 

protokolus un datu formātus viena gada 

laikā, kopš kopīgo protokolu un saderīgo 

datu formātu pieņemšanas datuma. 

 

Grozījums Nr.  48 

Direktīvas priekšlikums 

14. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

14. pants 14. pants 

Komitoloģija Deleģētie akti 

1. Komisijai palīdz komiteja ("Komiteja"). 

Šī komiteja ir komiteja 2011. gada 

16. februāra Regulas […/2011/ES] 

nozīmē.  

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 

Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 
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2. Ja tiek dota atsauce uz šo punktu, 

piemēro 2011. gada 16. februāra Regulas 

[…/2010/ES] 4. pantu. 

2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 3. punktā 

minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 

uz [X] gadu laikposmu no …* [šīs 

direktīvas spēkā stāšanās diena]. Komisija 

sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus 

pirms [X] gadu laikposma beigām. 

Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski 

pagarināta uz tāda paša ilguma 

laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments 

vai Padome neiebilst pret šādu 

pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām. 

 2.a Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 13. panta 

3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 

lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā 

norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 

deleģētos aktus. 

 2.b Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 

Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 2.c Saskaņā ar 13. panta 3. punktu 

pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divos mēnešos no dienas, kad 

minētais akts paziņots Eiropas 

Parlamentam un Padomei, ne Eiropas 

Parlaments, ne Padome nav izteikuši 

iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma 

beigām gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu 

nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 

laikposmu pagarina par diviem mēnešiem. 

 

Grozījums Nr.  49 

Direktīvas priekšlikums 

16. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

16. pants svītrots 
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Pārejas noteikumi  

Līdz 15. panta 1. punktā minētajam 

datumam, proti, divus gadus pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā, dalībvalstis 

nodrošina, ka tiek vākti PDR dati par 

vismaz 30 % no visiem lidojumiem, kas 

minēti 6. panta 1. punktā. Līdz divu gadu 

termiņam pēc 15. pantā minētā datuma 

dalībvalstis nodrošina, ka tiek vākti PDR 

dati par vismaz 60 % no visiem 

lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. 

Dalībvalstis nodrošina, ka sākot no 

četriem gadiem pēc 15. pantā minētā 

datuma, tiek vākti PDR dati par visiem 

lidojumiem, kas minēti 6. panta 1. punktā. 

 

 

Grozījums Nr.  50 

Direktīvas priekšlikums 

17. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

17. pants 17. pants 

Pārskatīšana Pārskatīšana 

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 

informāciju, Komisija 

Pamatojoties uz dalībvalstu sniegto 

informāciju, Komisija līdz …*[četri gadi 

pēc 15. panta 1. punktā minētā 

transponēšanas datuma] sagatavo 

pārskatu par šīs direktīvas darbību un 

iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei. Pārskatā aptver visus šīs 

direktīvas elementus. 

a) pārskata, cik lietderīgi un nepieciešams 

ir šīs direktīvas darbības jomā iekļaut 

iekšējos lidojumus, ņemot vērā pieredzi, 

kādu guvušas tas dalībvalstis, kas vāc 

PDR datus par iekšējiem lidojumiem. 

Komisija divu gadu laikā pēc 15. panta 

1. punktā minētā datuma iesniedz ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei; 

 

b) četru gadu laikā pēc 15. panta 

1. punktā minētā datuma pārskata šīs 

direktīvas darbību un iesniedz ziņojumu 

Eiropas Parlamentam un Padomei. Šāda 

pārskatīšana aptver visus šīs direktīvas 

Sagatavojot pārskatu, Komisija īpašu 
uzmanību pievērš personas datu 

aizsardzības standartu ievērošanai, tam, vai 

PDR datu vākšana un apstrāde ir 

nepieciešama un proporcionāla attiecībā 
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elementus, īpaši pievēršot uzmanību 

personas datu aizsardzības standartu 

ievērošanai, datu glabāšanas termiņa 

ilgumam un novērtējumu kvalitātei. Tajā 

ietver arī statistikas datus, kas savākti 

saskaņā ar 18. pantu. 

uz katru norādīto nolūku, datu glabāšanas 

termiņa ilgumam un novērtējumu 

kvalitātei, datu apmaiņas efektivitātei 

starp dalībvalstīm un novērtējuma 

kvalitātei, tostarp attiecībā uz statistikas 

informāciju, kas vākta saskaņā ar 

18. pantu. Tajā ietver arī statistikas datus, 

kas savākti saskaņā ar 18. pantu. 

 Pēc apspriešanās ar attiecīgajām 

Savienības aģentūrām Komisija līdz …* 

[divi gadi pēc 15. panta 1. punktā minētā 

šīs direktīvas transponēšanas datuma], 

iesniedz sākotnējo ziņojumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

 

 

 

Grozījums Nr.  51 

Direktīvas priekšlikums 

18. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

18. pants 18. pants 

Statistikas dati Statistikas dati 

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 

informācijas apkopojumu par PDR datiem, 

kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 

Šādi statistikas dati kā minimums ietver 

saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 

identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 

personu, kas var būt iesaistīta teroristu 

nodarījumā vai smagā noziegumā, un 

turpmāko tiesībaizsardzības darbību skaitu, 

kas tika veiktas, izmantojot PDR datus par 

katru gaisa pārvadātāju un galamērķi. 

1. Dalībvalstis sagatavo statistikas 

informācijas apkopojumu par PDR datiem, 

kas sniegti Pasažieru informācijas nodaļai. 

Šādi statistikas dati kā minimums ietver 

saskaņā ar 4. panta 2. punktu veikto 

identifikāciju skaitu attiecībā uz ikvienu 

personu, kas var būt iesaistīta teroristu 

nodarījumā vai smagā transnacionālā 

noziegumā, un turpmāko tiesībaizsardzības 

darbību skaitu, kas tika veiktas, izmantojot 

PDR datus par katru gaisa pārvadātāju un 

galamērķi, tostarp norāda PDR datu 

vākšanas rezultātā katrā dalībvalstī 

notikušo izmeklēšanas un notiesāšanas 

gadījumu skaitu. 

2. Minētā statistika neietver nekādus 

personas datus. Tos nosūta Komisijai katru 

gadu. 

2. Minētā statistika neietver nekādus 

personas datus. Tos nosūta Eiropas 

Parlamentam, Padomei un Komisijai ik 

pēc diviem gadiem. 
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Grozījums Nr.  52 

Direktīvas priekšlikums 

19. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

19. pants 19. pants 

Saistība ar citiem tiesību aktiem Saistība ar citiem tiesību aktiem 

1. Dalībvalstis pēc šīs direktīvas 

pieņemšanas var turpināt piemērot spēkā 

esošos divpusējos vai daudzpusējos 

nolīgumus vai vienošanās savā starpā par 

informācijas apmaiņu starp kompetentajām 

iestādēm, ja šādi nolīgumi vai vienošanās ir 

savienojami ar šo direktīvu. 

1. Dalībvalstis pēc šīs direktīvas 

pieņemšanas var turpināt piemērot spēkā 

esošos divpusējos vai daudzpusējos 

nolīgumus vai vienošanās savā starpā par 

informācijas apmaiņu starp kompetentajām 

iestādēm, ja šādi nolīgumi vai vienošanās ir 

savienojami ar šo direktīvu.  

 1.a Šo direktīvu piemēro, neskarot 

Pamatlēmumu 2008/977/TI. 

2. Šī direktīva neskar nekādus Savienības 

pienākumus un saistības saskaņā ar 

divpusējiem un/vai daudzpusējiem 

nolīgumiem ar trešām valstīm. 

2. Šī direktīva neskar nekādus Savienības 

pienākumus un saistības saskaņā ar 

divpusējiem un/vai daudzpusējiem 

nolīgumiem ar trešām valstīm. 

 

 

 

 

 


