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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Срок на запазване на данните Срок на запазване на данните и 

деперсонализиране 

1. Държавите членки гарантират, че 

PNR данните, предоставени от 

въздушните превозвачи на звеното за 

данни за пътниците, се пазят в база 

данни към звеното за данни за 

пътниците за срок от 30 дни след 

тяхното предаване на звеното на 

първата държава членка, на/от чиято 

територия международният полет 

пристига или отпътува. 

1. Държавите членки гарантират, че 

PNR данните, предоставени от 

въздушните превозвачи на ЗДП, се 

пазят в база данни към ЗДП за срок от 

12 месеца след тяхното предаване на 

ЗДП на държавата членка, на/от чиято 

територия полетът пристига или 

отпътува. 

2. След изтичане на срока от 30 дни от 

предаването на PNR данните на 

звеното за данни за пътниците, 

посочен в параграф 1, данните се 

пазят от звеното за срок от още пет 

години. През този период всички 

елементи на данните, които могат да 

послужат за идентифициране на 

пътника, за когото се отнасят PNR 

данните, следва да бъдат прикрити. 

Тези PNR данни с осигурена 

анонимност ще са достъпни само за 

ограничен брой служители на звеното 

за данни за пътниците, които са 

специално оправомощени да 

извършват анализ на PNR данни и да 

разработват критерии за оценка в 

съответствие с член 4, параграф 2, 

2. След изтичане на срок от 30 дни от 

предаването на PNR данните, посочени 

в параграф 1, всички PNR данни се 

деперсонализират чрез маскиране на 

елементите от тях, които могат да 

послужат за непосредствено 

идентифициране на пътника, за когото 

се отнасят PNR данните. 
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буква г). Достъп до пълните данни за 

пътниците ще се разрешава само от 

ръководителя на звеното за данни за 

пътниците за целите на член 4, 

параграф 2, буква в) и в случаите, 

когато има разумно основание да се 

счита, че това е необходимо за 

провеждане на разследване и в 

отговор на конкретна и 

действителна заплаха или риск или за 

конкретно разследване или 

наказателно преследване. 

За целите на настоящата директива 

елементите на данните, които могат да 

послужат за идентифициране на 

пътника, за когото се отнасят PNR 

данните, и които следва да бъдат 

филтрирани и прикрити, са: 

За целите на настоящата директива 

елементите на данните, които могат да 

послужат за идентифициране на 

пътника, за когото се отнасят PNR 

данните, и които следва да бъдат 

прикрити, са: 

– име(на), включително имената на 

други пътници, фигуриращи в 

резервационните данни, и броят на 

пътниците, пътуващи заедно, 

фигуриращи в резервационните данни; 

– име(на), включително имената на 

други пътници, фигуриращи в 

резервационните данни, и броят на 

пътниците, пътуващи заедно, 

фигуриращи в резервационните данни; 

– адрес и информация за връзка; – адрес и информация за връзка; 

 – пълните данни за плащането, 

включително адрес на фактуриране, 

доколкото съдържат информация, 

която може да послужи за 

непосредствено идентифициране на 

пътника, за когото се отнасят PNR 

данните, или на други лица; 

 – информация за редовни пътници; 

– общи забележки, доколкото съдържат 

информация, която може да послужи за 

идентифициране на пътника, за когото 

се отнасят PNR данните; както и 

– общи забележки, доколкото съдържат 

информация, която може да послужи за 

идентифициране на пътника, за когото 

се отнасят PNR данните; както и 

– събрана предварителна информация за 

пътниците. 

– събрана предварителна информация за 

пътниците. 

3. Държавите членки гарантират, че 

PNR данните се заличават след 

изтичане на срока, посочен в 

параграф 2. Това задължение не засяга 

случаите, в които определени PNR 

данни са предадени на компетентен 

3. След изтичане на срока от 30 дни, 

посочен в параграф 2, разкриване на 

пълните PNR данни се допуска само 

когато: 
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орган и се използват в рамките на 

конкретни разследвания или 

наказателни преследвания на 

престъпления. В тези случаи 

запазването на такива данни от 

компетентния орган се урежда от 

националното право на държавата 

членка. 

 а) има разумно основание да се счита, 

че то е необходимо за целите, 

посочени в член 6, параграф 2, 

 буква в); и 

 б) е одобрено от: 

 i) съдебен орган; или 

 ii) друг национален орган, с 

правомощия съобразно националното 

право да проверява дали са изпълнени 

условията за разкриване, при условие 

че бъде информирано длъжностното 

лице по защита на данните в ЗДП и се 

осъществи последващ преглед на 

данните от това длъжностно лице. 

4. Съвпаденията в резултат от 

съпоставянето, посочено в член 4, 

параграф 2, букви а) и б), се 

съхраняват от звеното за данни за 

пътниците само за времето, което е 

необходимо за информиране на 

компетентните органи за наличието 

на съвпадение. Когато обаче, след 

преглед по неавтоматизиран начин на 

открито при автоматизирано 

съпоставяне съвпадение се окаже, че 

резултатът е отрицателен, той все 

пак се съхранява с цел да се избегнат 

бъдещи „фалшиви“ съвпадения. Това 

съхраняване може да бъде за 

максимален период от три години, 

освен ако основните данни не са вече 

заличени съгласно параграф 3 след 

изтичането на петте години, като в 

този случай записът се пази до 

заличаване на основните данни. 

4. Държавите членки гарантират, че 

PNR данните се заличават трайно 

след изтичане на срока, посочен в 

параграф 1. Това задължение не засяга 

случаите, в които определени PNR 
данни са предадени на компетентен 

орган и се използват в рамките на 

конкретни случаи за целите на 

предотвратяване, разкриване, 

разследване или наказателно 

преследване на престъпления, 

свързани с тероризъм, или тежки 

престъпления, като в такива случаи 

съхранението на такива данни от 

компетентния орган се урежда от 

националното право. 

Or. en 
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