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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Duomenų saugojimo laikotarpis Duomenų saugojimo ir nuasmeninimo 

laikotarpis 

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 

duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė 

informacijos apie keleivius skyriui, būtų 

saugomi informacijos apie keleivius 

skyriaus duomenų bazėje 30 dienų nuo 

tada, kai jie perduoti pirmosios valstybės 

narės, į kurios teritoriją arba iš kurios 

teritorijos vykdomas tarptautinis skrydis, 

informacijos apie keleivius skyriui. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 

duomenys, kuriuos oro vežėjai perdavė 

informacijos apie keleivius skyriui, būtų 

saugomi informacijos apie keleivius 

skyriaus duomenų bazėje 12 mėnesių 

laikotarpį nuo tada, kai jie perduoti 

valstybės narės, į kurios teritoriją arba iš 

kurios teritorijos vykdomas skrydis, 

informacijos apie keleivius skyriui. 

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 

laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo 

informacijos apie keleivius skyriui, 

informacijos apie keleivius skyrius 

duomenis saugo dar penkerius metus. Per 

šį laikotarpį visi duomenų elementai, pagal 

kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, su 

kuriuo susiję PNR duomenys, 

užmaskuojami. Tokie anonimizuoti PNR 

duomenys prieinami tik ribotam 

informacijos apie keleivius skyriaus 

darbuotojų, konkrečiai įgaliotų vykdyti 

PNR duomenų analizę ir kurti vertinimo 

kriterijus pagal 4 straipsnio 2 dalies 

d punktą, skaičiui. Susipažinti su 

absoliučiai visais PNR duomenimis 

galima tik gavus informacijos apie 

keleivius skyriaus vadovo leidimą 4 

straipsnio 2 dalies c punkto tikslais ir 

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 30 dienų 

laikotarpiui nuo PNR duomenų perdavimo, 

visi PNR duomenys nuasmeninami 

užmaskuojant duomenų elementus, pagal 

kuriuos būtų galima tiesiogiai nustatyti 

keleivį, su kuriuo PNR duomenys yra 

susiję. 
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tada, kai būtų galima pagrįstai manyti, 

kad to reikia siekiant atlikti tyrimą ir 

reaguojant į konkrečią ir realią grėsmę ar 

pavojų arba vykdant konkretaus 

nusikaltimo tyrimą ar siekiant patraukti 

baudžiamojon atsakomybėn. 

Šioje direktyvoje duomenų elementai, 

pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, 

su kuriuo susiję PNR duomenys, ir kuriuos 

reikėtų išfiltruoti ir užmaskuoti, yra: 

Šioje direktyvoje duomenų elementai, 

pagal kuriuos būtų galima nustatyti keleivį, 

su kuriuo susiję PNR duomenys, ir kuriuos 

reikėtų užmaskuoti, yra: 

– vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įskaitant 

PNR duomenyse užfiksuotus kitų keleivių 

vardus ir pavardes ir PNR duomenyse 

užfiksuotą kartu keliaujančių keleivių 

skaičių; 

vardas (-ai) ir pavardė (-ės), įskaitant PNR 

duomenyse užfiksuotus kitų keleivių 

vardus ir pavardes ir PNR duomenyse 

užfiksuotą kartu keliaujančių keleivių 

skaičių; 

– adresas ir kontaktinė informacija; – adresas ir kontaktinė informacija; 

 – informacija apie visus mokėjimo būdus, 

įskaitant sąskaitos siuntimo adresą, 

kurioje yra bet kokios informacijos, pagal 

kurią būtų galima tiesiogiai nustatyti 

keleivį, su kuriuo susiję PNR duomenys, 

ar bet kuriuos kitus asmenis; 

 – informacija apie dažnai lėktuvais 

keliaujančius keleivius; 

– bendros pastabos, kuriose yra bet kokios 

informacijos, pagal kurią būtų galima 

nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR 

duomenys; ir 

– bendros pastabos, kuriose yra bet kokios 

informacijos, pagal kurią būtų galima 

nustatyti keleivį, su kuriuo susiję PNR 

duomenys, ir 

– bet kokia surinkta išankstinė informacija 

apie keleivius. 

– bet kokia surinkta išankstinė informacija 

apie keleivius. 

3. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 

duomenys būtų ištrinti pasibaigus 2 dalyje 

nurodytam laikotarpiui. Šia pareiga 

nedaroma įtakos atvejams, kai konkretūs 

PNR duomenys perduoti kompetentingai 

institucijai ir yra naudojami vykdant 

konkretaus nusikaltimo tyrimus ar 

patraukiant baudžiamojon atsakomybėn – 

tokiu atveju tokių duomenų saugojimas, 

kurį vykdo kompetentinga institucija, 

reguliuojamas pagal valstybės narės 

nacionalinę teisę. 

3. Pasibaigus 2 dalyje nurodytam 30 dienų 

laikotarpiui, atskleisti visus PNR 

duomenis leidžiama tik atvejais, kai: 

 a) galima pagrįstai manyti, kad tai būtina 

padaryti 6 straipsnio 2 dalies b punkte 
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numatytais tikslais,  

  ir 

 b) tai patvirtino 

 i) teisminė institucija arba 

 ii) kita nacionalinė institucija, pagal 

nacionalinę teisę kompetentinga 

patikrinti, ar įvykdyti atskleidimo 

reikalavimai, jeigu apie tai 

informuojamas informacijos apie 

keleivius skyriaus duomenų apsaugos 

pareigūnas ir jis atlieka ex-post peržiūrą. 

4. Pagal 4 straipsnio 2 dalies a ir b 

punktus gautą paieškos rezultatą 

informacijos apie keleivius skyrius laiko 

tik tiek, kiek reikia, kad kompetentingoms 

institucijoms praneštų apie gautą 

teigiamą rezultatą. Kai automatinės 

paieškos operacijos rezultatas, jį atskirai 

patikrinus neautomatizuotu būdu, yra 

neigiamas, jis vis tiek saugomas, kad 

ateityje būtų išvengta klaidingų teigiamų 

rezultatų, ne ilgiau kaip trejus metus, 

nebent pasibaigus tiems penkeriems 

metams pagrindiniai duomenys dar 

neištrinti atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas 
– tokiu atveju įrašas laikomas tol, kol 

ištrinami pagrindiniai duomenys. 

4. Valstybės narės užtikrina, kad PNR 

duomenys būtų galutinai ištrinti 

pasibaigus 1 dalyje nurodytam 

laikotarpiui. Šia pareiga nedaromas 

poveikis atvejams, kai konkretūs PNR 

duomenys yra perduoti kompetentingai 

institucijai ir naudojami konkrečiose 

bylose teroristinių nusikaltimų ar sunkių 

nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 

tyrimo ar patraukimo baudžiamojon 

atsakomybėn tikslais, – tokiu atveju šių 

duomenų saugojimas, kurį vykdo 

kompetentinga institucija, 

reglamentuojamas nacionaline teise. 

Or. en 

 

 


