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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πεξίνδνο δηαηήξεζεο ηωλ δεδνκέλωλ Πεξίνδνο δηαηήξεζεο ηωλ δεδνκέλωλ θαη 

αλσλπκνπνίεζε 

1. Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα 

δεδνκέλα PNR πνπ δηαβηβάδνπλ νη 

αεξνκεηαθνξείο ζηε κνλάδα ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ δηαηεξνύληαη ζε βάζε 

δεδνκέλωλ ζηε κνλάδα ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ γηα πεξίνδν 30 εκεξώλ από ηε 

δηαβίβαζή ηνπο ζηε κνλάδα ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ ηνπ πξώηνπ θξάηνπο κέινπο ζην 

έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν 

άθημεο ή αλαρώξεζεο ηεο δηεζλνύο 

πηήζεο. 

1. Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα 

δεδνκέλα PNR πνπ δηαβηβάδνπλ νη 

αεξνκεηαθνξείο ζηε ΜΣΕ δηαηεξνύληαη ζε 

βάζε δεδνκέλωλ ζηε ΜΣΕ γηα πεξίνδν 12 

κελώλ από ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηε ΜΣΕ 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην έδαθνο ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν άθημεο ή 

αλαρώξεζεο ηεο πηήζεο. 

2. Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ηωλ 30 

εκεξώλ από ηε δηαβίβαζε ηωλ δεδνκέλωλ 

PNR ζηε κνλάδα ζηνηρείσλ επηβαηώλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, ηα 

δεδνκέλα δηαηεξνύληαη ζηελ κνλάδα 

ζηνηρείσλ επηβαηώλ γηα κηα πεξαηηέξσ 

πεξίνδν πέληε εηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηόδνπ, όια ηα 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

επηβάηε ζηνλ νπνίνλ αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα PNR είλαη θαιπκκέλα. Απηά ηα 

αλσλπκνπνηεκέλα δεδνκέλα PNR είλαη 

πξνζηηά κόλν ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

πξνζσπηθνύ ηεο κνλάδαο ζηνηρείσλ 
επηβαηώλ πνπ είλαη εηδηθά 

εμνπζηνδνηεκέλν λα πξνβαίλεη ζε 

2. Μεηά ηε ιήμε κηαο πεξηόδνπ ηωλ 30 

εκεξώλ από ηε δηαβίβαζε ηωλ δεδνκέλωλ 

PNR πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, 

όια ηα δεδνκέλα ΡΝR αλσλπκνπνηνύληαη 

κέζσ θάιπςεο όισλ ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκεύζνπλ 

γηα ηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε ηνπ επηβάηε 

ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα 

PNR. 
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αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ PNR θαη λα 

αλαπηύζζεη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν δ). Η πξόζβαζε ζην ζύλνιν ηωλ 

δεδνκέλωλ PNR εγθξίλεηαη κόλνλ από ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο κνλάδαο ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ 4 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν γ) θαη όηαλ κπνξεί 

εύινγα λα ζεσξεζεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε 

πξόζβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηεμαγσγή έξεπλαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαη πξαγκαηηθήο απεηιήο 

ή θηλδύλνπ ή ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο ή δίσμεο. 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, 

ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

επηβάηε ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα PNR θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη θηιηξαξηζκέλα θαη θαιπκκέλα είλαη 

ηα αθόινπζα: 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, 

ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

επηβάηε ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη ηα 

δεδνκέλα PNR θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

είλαη θαιπκκέλα είλαη ηα αθόινπζα: 

– ην (ηα) όλνκα (νλόκαηα), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ νλνκάηωλ 

άιιωλ επηβαηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

θάθειν PNR θαζώο θαη ν αξηζκόο 

επηβαηώλ πνπ ζπληαμηδεύνπλ, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν PNR· 

– ην (ηα) όλνκα (νλόκαηα), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ νλνκάηωλ 

άιιωλ επηβαηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

θάθειν PNR θαζώο θαη ν αξηζκόο 

επηβαηώλ πνπ ζπληαμηδεύνπλ, νη νπνίνη 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν PNR· 

– ε δηεύζπλζε θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλωλίαο· 

– ε δηεύζπλζε θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλωλίαο· 

 – ζηνηρεία γηα θάζε κέζνδν πιεξσκήο 

όπσο δηεύζπλζε απνζηνιήο ηηκνινγίνπ, 

ζην κέηξν πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκεύζνπλ γηα ηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε 

ηνπ επηβάηε ζηνλ νπνίνλ αλαθέξεηαη ν 

θάθεινο PNR ή άιισλ πξνζώπσλ· 

 – πιεξνθνξίεο γηα ζπρλνύο επηβάηεο· 

– γεληθέο παξαηεξήζεηο, ζην κέηξν πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκεύζνπλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

επηβάηε ζηνλ νπνίνλ αλαθέξεηαη ν 

θάθεινο PNR· θαη 

– γεληθέο παξαηεξήζεηο, ζην κέηξν πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκεύζνπλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ 

επηβάηε ζηνλ νπνίνλ αλαθέξεηαη ν 

θάθεινο PNR· θαη 

– θάζε εθ ηωλ πξνηέξωλ ζπιιεγείζα 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνπο επηβάηεο. 

– θάζε εθ ηωλ πξνηέξωλ ζπιιεγείζα 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνπο επηβάηεο. 
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3. Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα 

δεδνκέλα PNR δηαγξάθνληαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο πεξηόδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2. Η ζπγθεθξηκέλε 

ππνρξέσζε εθαξκόδεηαη κε ηελ 

επηθύιαμε ησλ πεξηπηώζεσλ δηαβίβαζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ PNR ζε 

αξκόδηα αξρή, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλσλ πνηληθώλ εξεπλώλ ή 

δηώμεσλ, νπόηε ε δηαηήξεζε απηώλ ησλ 

δεδνκέλσλ από ηελ αξκόδηα αξρή 

δηέπεηαη από ην εζληθό δίθαην ηνπ 

θξάηνπο κέινπο. 

3. Μεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ησλ 30 

εκεξώλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 

2, ε θνηλνπνίεζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ 
PNR επηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ: 

 (α) ζεσξείηαη, βαζίκσο, όηη είλαη 

απαξαίηεηε ζην ζηνηρείν (β) γηα ηνπο 

ζθνπνύο 

  ηνπ άξζξνπ 6, παξάγξαθνο 2· θαη 

 (β) εγθξίλεηαη: 

 (i) από δηθαζηηθή αξρή· ή 

 (ii) άιιε εζληθή αξρή πνπ είλαη αξκόδηα 

λα ειέγρεη αλ πιεξνύληαη νη όξνη γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε απηή, κε ηελ επηθύιαμε ηεο 

ελεκέξσζεο ηνπ ππεύζπλνπ πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ ηεο ΜΣΕ θαη ελόο εθ ησλ 

πζηέξσλ ειέγρνπ από ηνλ ππεύζπλν 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. 

4. Τν απνηέιεζκα ηεο ζύγθξηζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρεία α) θαη β) δηαηεξείηαη από ηε 

κνλάδα ζηνηρείσλ επηβαηώλ γηα όζν 

ρξνληθό δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην γηα 

λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο αξρέο γηα 

ηελ ύπαξμε ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο. Σηηο 

πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο, κεηά από 

κεκνλσκέλε επαλεμέηαζε κε κε 

απηνκαηνπνηεκέλα κέζα, ην απνηέιεζκα 

κηαο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 

ζύγθξηζεο απνδεηρζεί αξλεηηθό, απηό 

παξαηαύηα απνζεθεύεηαη, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεπρζνύλ ζην κέιινλ 

«ςεπδνζεηηθέο» ζπγθξίζεηο, γηα κέγηζηε 

πεξίνδν ηξηώλ εηώλ, εθηόο αλ ηα ζρεηηθά 

δεδνκέλα δελ έρνπλ αθόκε δηαγξαθεί 

ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 θαηά ηε 

4. Τα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ όηη ηα 

δεδνκέλα PNR δηαγξάθνληαη νξηζηηθά 

κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Η 

ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε εθαξκόδεηαη κε 

ηελ επηθύιαμε ησλ πεξηπηώζεσλ 

δηαβίβαζεο ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ 

PNR ζε αξκόδηα αξρή, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πιαίζην 

δηαδηθαζηώλ πξόιεςεο, εμηρλίαζεο, 

δηεξεύλεζεο ή δίσμεο ηξνκνθξαηηθώλ 

ελεξγεηώλ ή ζνβαξώλ εγθιεκάησλ, νπόηε 

ε δηαηήξεζε απηώλ ησλ δεδνκέλσλ από 

ηελ αξκόδηα αξρή ξπζκίδεηαη από ην 

εζληθό δίθαην. 
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ιήμε ηεο πεξηόδνπ ησλ πέληε εηώλ, νπόηε 

ε θαηαρώξεζε δηαηεξείηαη κέρξη ηελ 

δηαγξαθή ησλ βαζηθώλ δεδνκέλσλ. 

Or. en 

 

 


