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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Perioada de păstrare a datelor Perioada de păstrare și de depersonalizare 

a datelor 

1. Statele membre se asigură că datele PNR 

furnizate de transportatorii aerieni unității 

de informații despre pasageri sunt păstrate 

într-o bază de date la unitatea de 

informații despre pasageri pentru o 

perioadă de 30 de zile după transferul lor 

către unitatea de informații despre 

pasageri a primului stat membru pe 

teritoriul căruia sosește sau de pe teritoriul 

căruia pleacă zborul internațional. 

1. Statele membre se asigură că datele PNR 

furnizate UIP de transportatorii aerieni 

sunt păstrate într-o bază de date la UIP 

pentru o perioadă de 12 luni după 

transferul lor către UIP a statului membru 

pe teritoriul căruia sosește sau de pe 

teritoriul căruia pleacă zborul. 

2. La expirarea perioadei de 30 de zile de 

la transferul datelor PNR către unitatea de 

informații despre pasageri menționată la 

alineatul (1), datele sunt păstrate la 

unitatea pentru informații despre pasageri 

pentru o perioadă suplimentară de cinci 

ani. În cursul acestei perioade, tuturor 
elementelor de date care ar putea servi la 

identificarea pasagerului la care se referă 

datele li se va da un caracter anonim. 

Aceste date PNR cărora li s-a dat un 

caracter anonim nu sunt accesibile decât 

unui număr limitat de membri ai 

personalului unității de informații despre 

pasageri, autorizați în mod special să 

efectueze analize ale datelor PNR și să 

elaboreze criterii de evaluare conform 

articolului 4 alineatul (2) litera (d). 

Accesul la integralitatea datelor PNR este 

2. La expirarea unei perioade de 30 de zile 

de la transferul datelor PNR menționat la 

alineatul (1), toate datele PNR sunt 

depersonalizate prin mascarea 
elementelor de date care ar putea servi la 

identificarea directă a pasagerului la care 

se referă datele PNR. 
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autorizat doar de către șeful unității de 

informații despre pasageri în scopul 

articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 

în cazul în care se poate considera în mod 

rezonabil că accesul este necesar pentru 

desfășurarea unei anchete sau pentru a 

răspunde unui risc sau unei amenințări 

specifice și reale sau unei cercetări sau 

urmăriri penale specifice. 

În scopul prezentei directive, elementele de 

date care ar putea servi la identificarea 

pasagerului la care se referă datele PNR și 

care ar trebui filtrate și ar trebui să li se 

dea un caracter anonim sunt: 

În scopul prezentei directive, elementele de 

date care ar putea servi la identificarea 

pasagerului la care se referă datele PNR și 

care ar trebui mascate sunt: 

– numele, inclusiv numele altor pasageri 

menționați în PNR precum și numărul 

pasagerilor care călătoresc împreună și care 

figurează în PNR; 

– numele, inclusiv numele altor pasageri 

menționați în PNR precum și numărul 

pasagerilor care călătoresc împreună și care 

figurează în PNR; 

– adresa și informațiile de contact; – adresa și informațiile de contact; 

 – toate informațiile privind forma de 

plată, inclusiv adresa de facturare, în 

măsura în care acestea conțin informații 

care ar putea servi la identificarea directă 

a pasagerului la care se referă datele PNR 

sau a oricăror altor persoane; 

 – informațiile din profilul „client fidel” 

(„frequent flyer”); 

– mențiuni cu caracter general, în măsura 

în care acestea conțin informații care ar 

putea servi la identificarea pasagerului la 

care se referă datele PNR; și 

– mențiuni cu caracter general, în măsura 

în care acestea conțin informații care ar 

putea servi la identificarea pasagerului la 

care se referă datele PNR; și 

– orice informații prealabile despre 

pasageri colectate. 

– orice informații prealabile despre 

pasageri colectate. 

3. Statele membre asigură ștergerea 

datelor PNR după expirarea perioadei 

menționate la alineatul (2). Această 

obligație nu aduce atingere cazurilor în 

care date PNR specifice au fost 

transferate unei autorități competente și 

sunt utilizate în contextul unor cercetări 

sau urmăriri penale specifice; în aceste 

cazuri, păstrarea acestor date de către 

autoritatea competentă este reglementată 

prin legislația națională a statului 

3. La expirarea perioadei de 30 de zile 

menționată la alineatul (2), dezvăluirea 

datelor PNR complete este permisă numai 

în cazul în care: 
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membru. 

 (a) se consideră în mod rezonabil că este 

necesară în scopurile menționate la 

articolul 6 

 alineatul (2) litera (b); și 

 (b) este aprobată de: 

 (i) o autoritate judiciară; sau 

 (ii) o altă autoritate națională care are 

competența, în temeiul legislației 

naționale, de a verifica dacă sunt 

îndeplinite condițiile pentru dezvăluire, 

sub rezerva informării responsabilului cu 

protecția datelor din cadrul UIP și a unei 

revizuiri ex-post realizate de respectivul 

responsabil cu protecția datelor. 

4. Rezultatul confruntărilor menționate la 

articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 

păstrat de unitatea de informații despre 

pasageri numai pentru perioada necesară 

pentru informarea autorităților 

competente cu privire la un rezultat 

pozitiv. În cazul în care rezultatul unei 

operațiuni de comparare automatizată s-a 

dovedit, după o reexaminare individuală 

neautomatizată, a fi negativ, acesta va fi, 

totuși, stocat, pentru o perioadă de 

maximum trei ani, pentru a se evita 

viitoare răspunsuri pozitive „false”, 

numai dacă datele de bază nu au fost deja 

șterse conform alineatului (3) la expirarea 

celor cinci ani, înregistrarea urmând să 

fie păstrată până la ștergerea datelor de 

bază. 

4. Statele membre asigură ștergerea 

definitivă a datelor PNR după expirarea 

perioadei menționate la alineatul (1). 

Această obligație nu aduce atingere 

cazurilor în care date PNR specifice au 

fost transferate unei autorități competente 

și sunt utilizate în contextul unor cazuri 

specifice în scopul prevenirii, depistării, 

cercetării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor de terorism sau a 

infracțiunilor grave, caz în care păstrarea 

acestor date de către autoritatea 

competentă este reglementată prin 

legislația națională. 

Or. en 

 

 


