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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenis teikia keleiviai, juos renka oro vežėjai ir naudoja 
savo bilietų pardavimo, rezervavimo ir registracijos sistemose. Atsižvelgiant į PNR komercinį 
pobūdį, tarp šių duomenų yra kelių rūšių informacija, pradedant pavardėmis, adresais, pasų 
numeriais ir kreditinės kortelės informacija ir baigiant informacija apie kitus keleivius, 
kelionių maršrutus bei kelionių agentus.

Parlamentas, primindamas savo ryžtą kovoti su terorizmu ir šią kovą padaryti esmine Europos 
išorės veiksmų dalimi bei vykdyti iniciatyvią prevencijos politiką, taip pat išreiškė poreikį 
saugoti pagrindines teises ir užtikrinti pagarbą ES piliečių privatumui laikantis susijusių ES 
standartų ir duomenų apsaugos normų.

Dėl to, kad buvo sudaryti susitarimai su JAV, Kanada ir Australija, susiję su keitimusi PNR 
duomenimis, atsirado susirūpinimas dėl keitimosi tikslo apribojimo, profiliavimo, duomenų 
saugojimo laikotarpių ir būtinybės, taip pat dėl proporcingumo; visgi susitarime su Australija 
šios problemos tinkamai išspręstos.

Keliose savo rezoliucijose Europos Parlamentas pabrėžė, jog reikia užtikrinti, kad susitarimai 
su trečiosiomis šalimis atitiktų konkrečių šio pobūdžio asmens duomenų apsaugos nuostatų ir 
šių duomenų tvarkymo agentūrose, atsakingose už teroristinių išpuolių ir organizuoto 
nusikalstamumo prevenciją, reikalavimus, taip garantuojant, kad pagrindinės piliečių teisės į 
privatumą nebūtų pažeidžiamos ir kad PNR duomenys būtų naudojami tik teisėsaugos ir 
saugumo tikslais teroristinių nusikaltimų ir tarptautinio nusikalstamumo atvejais ir visomis 
aplinkybėmis uždrausti PNR duomenis naudoti duomenų gavybai ir profiliavimui.

Nors pripažinta, kad direktyvos projektas turi daug trūkumų, susijusių su šiais pagrindiniais 
tikslais, kurių siekti reikalauja Europos Parlamentas, pranešėja norėtų pakeitimuose atkreipti 
dėmesį į aspektus, tiesiogiai susijusius su Užsienio reikalų komiteto kompetencija, siekiant ne 
dubliuoti, o papildyti pagrindinio komiteto veiklą.

Ji ypač stengėsi užtikrinti, kad direktyvos tikslams nebūtų kenkiama tarptautiniais 
susitarimais, kuriuose būtų leidžiama laikytis žemesnių standartų.
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PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) atsižvelgdami į Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno 2011 m. 
kovo 25 d. nuomonę ir į 29 straipsnio 
darbo grupės 2011 m. balandžio 5 d. 
nuomonę Nr. 10/2011, ypač į šiose 
nuomonėse iškeltas abejones dėl 
Komisijos pasiūlymo būtinumo, 
proporcingumo ir taikymo srities,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro 
vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią 
direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis 
nesilaikantiems oro vežėjams valstybės 
narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, 
veiksmingas ir proporcingas sankcijas, 
įskaitant finansines nuobaudas. Kai rimti 
pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti 
pasiekti pagrindinius šios direktyvos 
tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais 
gali apimti tokias priemones kaip 
transporto priemonių sulaikymas, 
areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos 
licencijos laikinas sustabdymas ar 
atėmimas.

(17) Valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų priemonių sudaryti sąlygas oro 
vežėjams vykdyti savo pareigas pagal šią 
direktyvą. Pareigų perduoti PNR duomenis 
nesilaikantiems oro vežėjams valstybės 
narės turėtų nustatyti atgrasomąsias, 
veiksmingas ir proporcingas sankcijas, 
įskaitant finansines nuobaudas. Tačiau, 
tais atvejais, kai techninė struktūra 
nepakankama, Komisija turėtų apsvarstyti 
galimybes, kaip galima užtikrinti 
sklandžią tarptautinio oro eismo veiklą ir 
išvengti to, kad atskiros valstybės narės 
skirtų nesuderintas sankcijas. Kai rimti 
pažeidimai yra pakartotiniai ir gali kliudyti 
pasiekti pagrindinius šios direktyvos 
tikslus, šios sankcijos išimtiniais atvejais 
gali apimti tokias priemones kaip 
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transporto priemonių sulaikymas, 
areštavimas ar konfiskavimas arba veiklos 
licencijos laikinas sustabdymas ar 
atėmimas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens 
duomenų apsaugą, duomenų subjektų 
teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip 
antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti 
ir blokuoti, taip pat teisė gauti 
kompensaciją ir teisė į teismines teisės 
gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį 
sprendimą 2008/977/TVR.

(24) Atsižvelgiant į teisę į asmens 
duomenų apsaugą, duomenų subjektų 
teisės dėl jų PNR duomenų tvarkymo, kaip 
antai teisė susipažinti, teisė ištaisyti, ištrinti 
ir blokuoti, taip pat teisė gauti 
kompensaciją ir teisė į teismines teisės 
gynimo priemones, turėtų atitikti Pamatinį 
sprendimą 2008/977/TVR. Šios teisės 
turėtų būti vienodai užtikrinamos 
Sąjungos ir trečiųjų šalių piliečiams.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
sklandų šios direktyvos įgyvendinimą, taip 
pat išvengti to, kad būtų pakenkta 
Sąjungos santykiams su trečiųjų šalių 
vežėjais ir valstybėmis, kurioms jie 
priklauso, labai svarbu, jog PNR 
duomenų teikimo atveju Sąjunga 
nustatytų veikiančias pereinamojo 
laikotarpio nuostatas. Jei tokiomis 
aplinkybėmis į taikymo sritį šiuo pirmuoju 
etapu būtų įtraukti vidaus skrydžiai, tai 
gali sukelti veiklos perkrovą, dėl kurios 
PNR sistema nebūtų veiksmingai 
įgyvendinta.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Sąjungos sudaromuose 
tarptautiniuose susitarimuose turėtų būti 
numatytos garantijos, suderinamos su šios 
direktyvos reikalavimais.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal 
nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 
2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent 
treji metai; vis dėlto valstybės narės gali 
neįtraukti tų smulkių nusikaltimų, su 
kuriais, atsižvelgiant į atitinkamą 
baudžiamosios teisenos sistemą, susijęs 
PNR duomenų tvarkymas pagal šią 
direktyvą neatitiktų proporcingumo 
principo;

h) sunkūs nusikaltimai – nusikaltimai pagal 
nacionalinę teisę, nurodyti Tarybos 
pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 
2 straipsnio 2 dalyje, jeigu pagal valstybės 
narės nacionalinę teisę už juos baudžiama 
laisvės atėmimo bausme arba laisvės 
apribojimu, kurio ilgiausias terminas – bent 
penkeri metai; vis dėlto valstybės narės 
neįtraukia tų nusikaltimų, su kuriais, 
atsižvelgiant į atitinkamą baudžiamosios 
teisenos sistemą, susijęs PNR duomenų 
tvarkymas pagal šią direktyvą neatitiktų 
proporcingumo principo;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punktas (antraštė)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 

i) sunkūs tarpvalstybiniai nusikaltimai –
nusikaltimai pagal nacionalinę teisę, 
nurodyti Tarybos pagrindų sprendimo 
2002/584/TVR 2 straipsnio 2 dalyje, jeigu 
pagal valstybės narės nacionalinę teisę už 
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juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent treji metai, ir jei:

juos baudžiama laisvės atėmimo bausme 
arba laisvės apribojimu, kurio ilgiausias 
terminas – bent penkeri metai, ir jei:

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius pagal 2 dalies a ir 
b punktus nustatytų asmenų PNR duomenis 
arba PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
tolesniam nagrinėjimui perduoda tos pačios 
valstybės narės atitinkamoms 
kompetentingoms institucijoms. Tokie 
duomenys perduodami tik atskirai 
įvertinant kiekvieną konkretų atvejį.

4. Valstybės narės arba valstybių narių 
grupės informacijos apie keleivius skyrius 
pagal 2 dalies a ir b punktus nustatytų 
asmenų PNR duomenis arba PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus tolesniam 
nagrinėjimui perduoda tos pačios valstybės 
narės atitinkamoms kompetentingoms 
institucijoms. Tokie duomenys perduodami 
tik atskirai įvertinant kiekvieną konkretų 
atvejį. Tokie duomenys perduodami tik 
atskirai įvertinant kiekvieną konkretų 
atvejį.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyrius turi teisę prireikus 
paprašyti bet kurios kitos valstybės narės 
informacijos apie keleivius skyriaus 
pateikti PNR duomenis, kurie laikomi 
pastarojo skyriaus duomenų bazėje pagal 
9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus PNR 
duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas

3. Valstybės narės arba valstybių narių 
grupės informacijos apie keleivius skyrius 
turi teisę prireikus paprašyti bet kurios 
kitos valstybės narės informacijos apie 
keleivius skyriaus pateikti PNR duomenis, 
kurie laikomi pastarojo skyriaus duomenų 
bazėje pagal 9 straipsnio 2 dalį, ir prireikus 
PNR duomenų tvarkymo rezultatus. 
Informacijos apie keleivius skyrius gali 
prašyti galimybės susipažinti su absoliučiai 
visais – neužmaskuotais – konkrečiais PNR 
duomenimis, kuriuos laiko kitos valstybės 
narės informacijos apie keleivius skyrius, 
tik išimtinėmis aplinkybėmis, reaguodamas 
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į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais.

į konkrečią grėsmę arba vykdydamas 
konkretų nusikaltimo tyrimą ar siekdamas 
patraukti baudžiamojon atsakomybėn, kai 
tai susiję su teroristiniais nusikaltimais ar 
sunkiais nusikaltimais.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

Valstybė narė gali perduoti PNR duomenis 
ir PNR duomenų tvarkymo rezultatus 
trečiajai šaliai, tik atskirai įvertindama 
kiekvieną konkretų atvejį ir jei:

-a) Sąjunga sudarė tarptautinį susitarimą 
su šia trečiąja šalimi arba kartu su šia 
trečiąja šalimi yra tarptautinės 
konvencijos, kurioje numatytos 
garantijos, suderinamos su šia direktyva, 
dalyvės,
-b) tokiame tarptautiniame susitarime 
numatyta arba trečioji šalis konkrečiai 
sutinka duomenis perduoti kitai trečiajai 
šaliai, jeigu:
i) trečioji šalis tokio perdavimo poreikį 
pateisino tikslais, apibrėžtais direktyvos 
1 straipsnio 2 dalyje,
ii) paskirties valstybės užtikrinamos 
garantijos, suderinamos su šios direktyvos 
reikalavimais,
iii) valstybė narė davė išankstinį aiškų 
sutikimą;

a) laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 13 straipsnyje nustatytų 
sąlygų;

a) laikomasi Tarybos pamatinio sprendimo 
2008/977/TVR 13 straipsnyje nustatytų 
sąlygų.

b) perdavimas būtinas šios direktyvos 
tikslais, nustatytais 1 straipsnio 2 dalyje; 
ir
c) trečioji šalis sutinka perduoti duomenis 
kitai trečiajai šaliai tik, kai tai būtina šios 
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direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje 
numatytiems tikslams, ir tik valstybei 
narei aiškiai sutikus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai per ketverius metus nuo 
15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. 
Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos 
aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens 
duomenų apsaugos standartų atitikčiai, 
duomenų saugojimo trukmei ir vertinimų 
kokybei. Joje taip pat pateikiama pagal 
18 straipsnį surinkta statistinė informacija.

b) peržiūri šios direktyvos veikimą ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai per ketverius metus nuo 
15 straipsnio 1 dalyje paminėtos dienos. 
Tokia peržiūra apima visus šios direktyvos 
aspektus, ypatingą dėmesį skiriant asmens 
duomenų apsaugos standartų atitikčiai, 
įskaitant atvejus, kai duomenys 
perduodami trečiosioms šalims, duomenų 
saugojimo trukmei ir vertinimų kokybei. 
Joje taip pat pateikiami 16 straipsnyje 
numatytų pereinamojo laikotarpio 
nuostatų persvarstymo ir konsultacijų dėl 
bet kokių problemų, susijusių su PNR 
duomenų teikimu naudojant vadinamąjį 
eksporto metodą, įskaitant poveikį trečiųjų 
šalių oro vežėjams ir valstybėms, kurioms 
jie priklauso, rezultatai ir pagal 
18 straipsnį surinkta statistinė informacija. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių 

1. Valstybės narės parengia statistinę 
informaciją, susijusią su informacijos apie 
keleivius skyriams pateiktais PNR 
duomenimis. Tokie statistiniai duomenys 
turėtų apimti bent nustatytų asmenų, kurie 
galėtų būti susiję su teroristiniais 
nusikaltimais ar sunkiais nusikaltimais 
pagal 4 straipsnio 2 dalį, skaičių ir tolesnių 
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teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi 
naudojant PNR duomenis, skaičių pagal 
oro vežėją ir paskirties vietą.

teisėsaugos veiksmų, kurių imtasi 
naudojant PNR duomenis, skaičių pagal 
oro vežėją ir paskirties vietą, taip pat pagal 
8 straipsnį trečiosioms šalims perduotų 
duomenų atvejų skaičių pagal šalis ir 
tikslus, nurodytus 1 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Sąjunga, sudarydama dvišalius 
susitarimus su trečiosiomis šalimis arba 
daugiašales konvencijas, kuriais 
nustatomos pareigos ir įsipareigojimai, 
užtikrina, kad šiuose susitarimuose būtų 
numatytos garantijos, suderinamos su šios 
direktyvos reikalavimais.
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