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Direktīvas priekšlikums 

9. pants 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Datu glabāšanas termiņš Datu glabāšanas termiņš un datu 

anonimizēšana 

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 

PIN sniedz gaisa pārvadātāji, uzglabā PIN 

datubāzē 12 mēnešus pēc to nosūtīšanas 

tās dalībvalsts PIN, kuras teritorijā 

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 veiktu 

izmeklēšanu, un reaģējot uz konkrētiem 

2. Beidzoties 30 dienu termiņam pēc 

1. punktā minētās PDR datu nosūtīšanas, 

visus PDR datus anonimizē, nomaskējot 

tos datus elementus, pēc kuriem var tiešā 

veidā atpazīt konkrēto pasažieri, uz kuru 

attiecas PDR dati. 
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un faktiskiem draudiem vai risku vai 

konkrētu izmeklēšanu vai 

kriminālvajāšanu. 

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 

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; 

 – visa veida maksājumu informācija, 

tostarp rēķina nosūtīšanas adrese, ciktāl 

tajā ir iekļauta jebkāda informācija, kuru 

varētu izmantot, lai tiešā veidā atpazītu 

pasažieri, uz kuru attiecas PDR; 

 – bieži lidojošas personas (Frequent 

Flyer) informācija; 

– 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 saukšanu pie 

atbildības, šajā gadījumā to, kā 

kompetentā iestāde glabā šādus datus, 

regulē dalībvalsts tiesību akti. 

3. Beidzoties 2. punktā minētajam 

30 dienu periodam, pilnu PDR datu 

izpaušana ir atļauta tikai tad, ja: 

 (a) tiek pamatoti uzskatīts, ka tas ir 

nepieciešams mērķiem, kas minēti 

 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un 

 (b) to ir apstiprinājusi 

 (i) tiesu iestāde vai 

 (ii) cita dalībvalsts iestāde, kas saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem ir kompetenta 
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pārbaudīt, vai ir izpildīti izpaušanas 

nosacījumi, kuri paredz PIN datu 

aizsardzības speciālista informēšanu un 

datu aizsardzības speciālista veiktu ex-

post pārbaudi. 

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. Dalībvalstis nodrošina, ka pēc 

1. 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 lietu, lai 

novērstu, atklātu, izmeklētu ar terorismu 

saistītu nodarījumu vai smagu noziegumu 

vai lai sauktu pie atbildības par šāda 

nodarījuma pastrādāšanu, jo šādā 

gadījumā to, kā kompetentā iestāde glabā 

šādus datus, reglamentē dalībvalsts tiesību 

akti. 

Or. en 

 

 


