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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az adatmegőrzés időtartama Az adatmegőrzés és az adatok 

személytelenné tételének időtartama 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 

fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 

részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 

napig megőrizzék az utasnyilvántartó 

hatóság adatbázisában azt követően, hogy 

az utasnyilvántartó hatóságához beküldték 

azokat abban az első tagállamban, 

amelynek területén a nemzetközi légi járat 

leszállt vagy felszállt. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 

fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 

részére szolgáltatott PNR-adatokat 12 

hónapig megőrizzék az utasnyilvántartó 

hatóság adatbázisában azt követően, hogy 

az utasnyilvántartó hatóságához beküldték 

azokat abban a tagállamban, amelynek 

területén a légi járat leszállt vagy felszállt. 

(2) A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 

említett utasnyilvántartó hatóságához 

történő elküldését követő 30 nap lejártával 

az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 

éves időtartamban megőrzi az adatokat. 

Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 

olyan adatelemet, amely alkalmas annak 

az utasnak az azonosítására, akire a PNR-

adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 

PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 

hatóság azon korlátozott személyi 

állománya részére hozzáférhetők, akik 

egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 

PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 

bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 

kritériumok kialakítására. A teljes PNR-

adatokhoz történő hozzáférést csak az 

utasnyilvántartó hatóság vezetője 

rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 

(2) A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 

említett elküldését követő 30 nap lejártával 

valamennyi PNR-adatot személyteleníteni 

kell az azon utasok közvetlen 

azonosítására esetlegesen alkalmas 

adatelemek elrejtésével, akikre a PNR-

adatok vonatkoznak. 
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pontjában meghatározott célból, ha 

indokoltan feltételezhető, hogy erre 

szükség van egy nyomozás lefolytatása 

érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 

fenyegetésre vagy kockázatra adandó 

válaszként, továbbá egy adott nyomozás 

vagy bűnüldözés során. 

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a 

következő adatelemek tekintendők a PNR-

adatok által érintett személy azonosítására 

alkalmasnak, ezért kiszűrendők és 

elrejtendők: 

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a 

következő adatelemek tekintendők a PNR-

adatok által érintett személy azonosítására 

alkalmasnak, ezért elrejtendők: 

– Név(nevek), beleértve a PNR-adatok 

szerinti egyéb utasok neveit és az együtt 

utazó utazók számát a PNR-adatok szerint; 

– név(nevek), beleértve a PNR-adatok 

szerinti egyéb utasok neveit és az együtt 

utazó utazók számát a PNR-adatok szerint; 

– cím és elérhetőség; – cím és elérhetőség; 

 – kifizetésekhez kapcsolódó valamennyi 

adat, beleértve a számlázási címet, 

amennyiben olyan információt 

tartalmaznak, amely alkalmas lehet azon 

utas azonosítására, akire a PNR-adatok 

vonatkoznak, illetve bármely más személy 

azonosítására; 

 – törzsutas-adatok; 

– általános megjegyzések, amennyiben 

olyan információt tartalmaznak, amely 

alkalmas lehet az utas azonosítására, akire 

a PNR-adatok vonatkoznak; valamint 

– általános megjegyzések, amennyiben 

olyan információt tartalmaznak, amely 

alkalmas lehet az utas azonosítására, akire 

a PNR-adatok vonatkoznak; valamint 

– minden összegyűjtött előzetes 

utasinformáció. 

– minden összegyűjtött előzetes 

utasinformáció. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-

adatokat a (2) bekezdésben meghatározott 

időszak lejártával töröljék. Ez a 

kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, 

amikor az egyedi PNR-adatokat 

továbbították az illetékes hatóság számára, 

és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 

vagy büntetőeljárás alá vonás 

összefüggésében használják, amely 

esetben az ilyen adatoknak az illetékes 

hatóság általi megőrzését a tagállam 

nemzeti joga szabályozza. 

(3) A (2) bekezdésben említett 30 napos 

időszak leteltével csak akkor engedélyezik 

a teljes PNR-adatok közzétételét, ha:  

 a) okkal feltételezhető, hogy a közzététel 

szükséges a 6. cikk (2) bekezdésének b) 
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pontjában említett célok 

 eléréséhez; valamint 

 b) a közzétételt jóváhagyta: 

 i. valamely igazságügyi hatóság; vagy 

 ii. a nemzeti jog alapján az adatok 

kiadására vonatkozó feltételek 

teljesülésének ellenőrzésére hatáskörrel 

rendelkező más nemzeti hatóság, azzal a 

kikötéssel, hogy az utasnyilvántartó 

adatvédelmi felelőse erről tájékoztatást 

kap, és utólagos ellenőrzést végez.  

(4) A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 

pontjában említett találat eredményét az 

utasnyilvántartó hatóság mindaddig 

megőrzi, amíg az az illetékes 

hatóságoknak a pozitív találatról történő 

tájékoztatása érdekében szükséges. 

Amennyiben valamely automatizált 

találatkereső művelet eredménye a további 

nem automatikus felülvizsgálat 

következtében negatívnak bizonyul, az 

eredményt legfeljebb öt évig továbbra is 

tárolni kell a későbbi „téves” pozitív 

találatok elkerülése érdekében, kivéve ha 

az alapul szolgáló adatokat az öt év 

lejártakor még nem törölték a (3) 

bekezdéssel összhangban; ebben az 

esetben a naplót mindaddig meg kell 

őrizni, amíg az alapul szolgáló adatokat 

nem törlik. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-

adatokat az (1) bekezdésben 

meghatározott időszak lejártával 

véglegesen töröljék. Ez a kötelezettség 

nem érinti azokat az eseteket, amikor 

konkrét PNR-adatokat továbbítottak 

valamely illetékes hatóság számára, és 

azokat egy konkrét ügy összefüggésében 

terrorista bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és az elkövetők büntetőeljárás 

alá vonása érdekében használják fel, 

amely esetben az ilyen adatok illetékes 

hatóság általi megőrzését a tagállam 

nemzeti joga szabályozza. 

Or. en 

 

 


