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Komission teksti Tarkistus 

Tietojen säilytysaika Tietojen säilytysaika ja tunnistamisen 

mahdollistavien tietoelementtien 

poistaminen tiedoista 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

lentoliikenteen harjoittajien 

matkustajatietoyksikölle toimittamia 

PNR-tietoja säilytetään 

matkustajatietoyksikön tietokannassa 30 

päivän ajan sen jälkeen, kun ne on siirretty 

sen ensimmäisen jäsenvaltion 

matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle 

asianomainen kansainvälinen lento saapui 

tai jonka alueelta se lähti. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

lentoliikenteen harjoittajien 

matkustajatietoyksikölle toimittamia 

PNR-tietoja säilytetään 

matkustajatietoyksikön tietokannassa 

12 kuukauden ajan sen jälkeen, kun ne on 

siirretty sen jäsenvaltion 

matkustajatietoyksikölle, jonka alueelle 

asianomainen lento saapui tai jonka 

alueelta se lähti. 

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 

määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 

matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 

tietoja on säilytettävä 

matkustajatietoyksikössä vielä viiden 

vuoden ajan. Tämän jakson aikana on 

peitettävä kaikki tietoelementit, joiden 

avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 

matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät. 

Pääsy näihin anonymisoituihin 

PNR-tietoihin saa olla vain määrätyillä 

matkustajatietoyksikön henkilöstön 

jäsenillä, joilla on erillinen valtuutus 

analysoida PNR-tietoja ja laatia 

arviointikriteerejä 4 artiklan 2 kohdan 

d alakohdan mukaisesti. Oikeuden 

tutustua kaikkiin PNR-tietoihin voi 

2. Kun 1 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 

määräaika PNR-tietojen siirtämisestä 

matkustajatietoyksikölle on umpeutunut, 

kaikista PNR-tiedoista on poistettava 

tunnistamisen mahdollistavat tiedot 

peittämällä kaikki tietoelementit, joiden 

avulla saattaisi olla mahdollista tunnistaa 

suoraan matkustaja, johon PNR-tiedot 

liittyvät. 
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myöntää vain matkustajatietoyksikön 

päällikkö 4 artiklan 2 kohdan 

c alakohdassa mainittuja tarkoituksia 

varten, kun voidaan kohtuudella olettaa, 

että on tarpeen suorittaa tutkimus, jotta 

voidaan vastata määrättyyn ja 

konkreettiseen uhkaan tai riskiin, tai 

määrätyn tutkimuksen tai syytetoimien 

perusteella. 

Tämän direktiivin soveltamisen yhteydessä 

seuraavia tietoelementtejä pidetään 

sellaisina, että niiden avulla saattaa olla 

mahdollista tunnistaa matkustaja, johon 

PNR-tiedot liittyvät, minkä vuoksi ne on 

seulottava tiedoista ja peitettävä: 

Tämän direktiivin soveltamisen yhteydessä 

seuraavia tietoelementtejä pidetään 

sellaisina, että niiden avulla saattaa olla 

mahdollista tunnistaa matkustaja, johon 

PNR-tiedot liittyvät, minkä vuoksi ne on 

peitettävä: 

– nimi/nimet, mukaan lukien muiden 

PNR-tiedoissa mainittujen yhdessä 

matkustavien matkustajien nimet ja 

lukumäärä; 

– nimi/nimet, mukaan lukien muiden 

PNR-tiedoissa mainittujen yhdessä 

matkustavien matkustajien nimet ja 

lukumäärä;  

 

– osoite ja muut yhteystiedot; – osoite ja muut yhteystiedot; 

 – kaikki maksutapaa koskevat tiedot, 

myös laskutusosoite, sikäli kuin ne 

sisältävät tietoja, joiden avulla saattaisi 

olla mahdollista tunnistaa suoraan 

matkustaja, johon PNR-tiedot liittyvät, tai 

muita henkilöitä; 

 – kanta-asiakastiedot; 

– yleiset huomautukset siltä osin kuin 

niihin sisältyy tietoja, joiden avulla saattaa 

olla mahdollista tunnistaa matkustaja, 

johon PNR-tiedot liittyvät; ja 

– yleiset huomautukset siltä osin kuin 

niihin sisältyy tietoja, joiden avulla saattaa 

olla mahdollista tunnistaa matkustaja, 

johon PNR-tiedot liittyvät; ja 

– matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot), 

jos sellaisia on kerätty. 

– matkustajan ennakkotiedot (API-tiedot), 

jos sellaisia on kerätty. 

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

PNR-tiedot poistetaan sen jälkeen kun 

2 kohdassa tarkoitettu ajanjakso on 

päättynyt. Tämä velvoite ei koske 

tapauksia, joissa määrätyt PNR-tiedot on 

siirretty toimivaltaiselle viranomaiselle 

käytettäväksi määrätyissä 

rikostutkimuksissa tai syytetoimissa; 

tällaisten tietojen säilyttämiseen 

toimivaltaisen viranomaisen toimesta 

3. Kun 2 kohdassa tarkoitettu 30 päivän 

määräaika on umpeutunut, PNR-tiedot 

saa paljastaa kokonaisuudessaan vain, 

kun  
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sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 

kansallista lakia. 

 (a) voidaan kohtuudella olettaa, että se on 

tarpeen 6 artiklan 2 kohdan b alakohdan  

 soveltamiseksi, ja 

 (b) paljastamisen on hyväksynyt 

 (i) oikeusviranomainen tai 

 (ii) muu kansallinen viranomainen, jolla 

on kansallisen lainsäädännön mukainen 

toimivalta arvioida tietojen luovuttamista 

koskevien edellytysten täyttymistä, 

edellyttäen, että matkustajatietoyksikön 

tietosuojavastaavaa on informoitu asiasta 

ja että tämä on toteuttanut 

jälkiarvioinnin. 

4. Matkustajatietoyksikön on säilytettävä 

4 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa 

tarkoitettu osumatulos vain niin kauan, 

että osumasta voidaan ilmoittaa 

toimivaltaisille viranomaisille. Jos 

automaattisen haun tuloksena saatu 

osuma osoittautuu ei-automaattisin 

keinoin tehdyn yksilöllisen tarkistuksen 

jälkeen negatiiviseksi, tulos on kuitenkin 

talletettava myöhempien virheosumien 

välttämiseksi enintään kolmen vuoden 

ajaksi, paitsi jos tuloksen taustalla olevia 

tietoja ei ole vielä poistettu 3 kohdan 

mukaisesti viiden vuoden säilytysajan 

jälkeen; tällaisessa tapauksessa lokitiedot 

on säilytettävä niin kauan, että taustalla 

olevat tiedot on poistettu. 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 

PNR-tiedot poistetaan pysyvästi sen 

jälkeen kun 1 kohdassa tarkoitettu 

ajanjakso on päättynyt. Tämä velvoite ei 

koske tapauksia, joissa määrätyt 

PNR-tiedot on siirretty toimivaltaiselle 

viranomaiselle ja niitä käytetään tietyssä 

tapauksessa terrorismirikosten ja vakavan 

rikollisuuden ehkäisyä, paljastamista, 

tutkintaa tai syytteeseenpanoa varten, 

jolloin tällaisten tietojen säilyttämiseen 

toimivaltaisen viranomaisen toimesta 

sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 

kansallista lakia. 

Or. en 

 

 


