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Texto da Comissão Alteração 

Período de conservação dos dados Período de conservação e de 

despersonalização dos dados 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 

dados PNR comunicados pelas 

transportadoras aéreas à unidade de 

informações de passageiros são 

conservados numa base de dados dessa 

unidade por um período de 30 dias após a 

sua transferência para a unidade de 

informações de passageiros do primeiro 

Estado-Membro em cujo território se situa 

o ponto de chegada ou de partida do voo 

internacional. 

1. Os Estados-Membros asseguram que os 

dados PNR comunicados pelas 

transportadoras aéreas à UIP são 

conservados numa base de dados dessa 

UIP por um período de 12 meses após a 

sua transferência para a UIP do 

Estado-Membro em cujo território se situa 

o ponto de chegada ou de partida do voo. 

2. Decorrido o período de 30 dias após a 

transferência dos dados PNR para a 

unidade de informações de passageiros 

referida no n.º 1, os dados são 

conservados nessa unidade durante um 

período adicional de cinco anos. Durante 

este período, são ocultados todos os 
elementos de informação suscetíveis de 

identificar o passageiro ao qual os dados 

PNR digam respeito. Os dados PNR 

tornados anónimos só são acessíveis a um 

número limitado de funcionários da 

unidade de informações de passageiros 

expressamente autorizados a analisar 

dados PNR e a elaborar critérios de 

avaliação, em conformidade com o artigo 

4.º, n.º 2, alínea d). O acesso à 

2. Decorrido um período de 30 dias após a 

transferência dos dados PNR a que se 

refere o n.º 1, todos os dados PNR são 

despersonalizados mediante ocultação dos 
elementos de informação suscetíveis de 

identificar diretamente o passageiro ao 

qual os dados PNR digam respeito: 
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integralidade dos dados PNR apenas será 

autorizado pelo responsável da unidade de 

informações de passageiros para efeitos 

do artigo 4.º, n.º 2, alínea c), e quando 

seja razoável considerar que tal acesso é 

necessário para realizar um inquérito ou 

reagir a uma ameaça ou a um risco 

específico e concreto, ou para dar 

seguimento a determinada investigação 

ou processo penal. 

Para efeitos da presente diretiva, os 

elementos de informação suscetíveis de 

identificar o passageiro ao qual os dados 

PNR dizem respeito e que devem ser 

filtrados e ocultados, são os seguintes: 

Para efeitos da presente diretiva, os 

elementos de informação suscetíveis de 

identificar o passageiro ao qual os dados 

PNR dizem respeito e que devem ser 

ocultados, são os seguintes: 

– o(s) nome(s), incluindo os nomes de 

outros passageiros mencionados nos dados 

PNR, bem como o número de passageiros 

que viajam em conjunto; 

– o(s) nome(s), incluindo os nomes de 

outros passageiros mencionados nos dados 

PNR, bem como o número de passageiros 

que viajam em conjunto; 

– o endereço e as informações de contacto; – o endereço e as informações de contacto; 

 - todas as informações sobre as formas de 

pagamento, incluindo o endereço de 

faturação, na medida em que contenham 

informações suscetíveis de servir para 

identificar diretamente o passageiro ao 

qual os dados PNR se referem ou 

quaisquer outras pessoas; 

 - perfil de passageiro frequente; 

– as observações gerais, na medida em que 

contenham informações suscetíveis de 

servir para identificar o passageiro ao qual 

os dados PNR se referem; e 

– as observações gerais, na medida em que 

contenham informações suscetíveis de 

servir para identificar o passageiro ao qual 

os dados PNR se referem; e 

– qualquer informação antecipada sobre os 

passageiros que tenha sido recolhida. 

– qualquer informação antecipada sobre os 

passageiros que tenha sido recolhida. 

3. Os Estados-Membros asseguram que os 

dados PNR sejam suprimidos no termo do 

período previsto no n.° 2. Esta obrigação 

aplica-se sem prejuízo dos casos em que 

tenham sido transferidos dados PNR 

específicos para uma autoridade 

competente e sejam utilizados no quadro 

de determinadas investigações ou 

processos penais, caso este em que o 

período de conservação dos dados pela 

3. Decorrido o período de 30 dias 

mencionado no n.º 2, só será permitido 

divulgar a totalidade dos dados PNR se:  
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autoridade competente deve ser regido 

pelo direito do Estado-Membro em causa. 

 (a) houver razões para crer que tal é 

necessário para os fins referidos  

 no artigo 6.º, n.º 2, alínea b); e 

 (b) seja aprovado por: 

 (i) uma autoridade judiciária; ou 

 (ii) outra autoridade nacional competente, 

nos termos da legislação nacional, para 

verificar se se encontram reunidas as 

condições de divulgação, sob reserva de 

informação do delegado para a proteção 

de dados da UIP e de realização de uma 

avaliação ex-post pelo mesmo. 

4. O resultado da comparação referida no 

artigo 4.°, n.° 2, alíneas a) e b), só é 

conservado pela unidade de informações 

de passageiros durante o período 

necessário para informar as autoridades 

competentes de um resultado positivo. Se, 

na sequência de uma verificação 

individual por meios não automatizados, o 

resultado de uma comparação 

automatizada for negativo, pode no 

entanto ser conservado por um período 

máximo de três anos, a fim de evitar 

«falsos» resultados positivos no futuro, 

salvo se os dados de base não tiverem 

ainda sido suprimidos, em conformidade 

com o n.° 3, no termo do período de cinco 

anos, caso este em que o registo deve ser 

conservado até à supressão dos dados de 

base. 

4. Os Estados-Membros asseguram que os 

dados PNR sejam suprimidos 

permanentemente no termo do período 

referido no n.º 1. Esta obrigação aplica-se 

sem prejuízo dos casos em que tenham 

sido transferidos para uma autoridade 

competente dados PNR específicos, 

utilizados no âmbito de determinados 

casos, para efeitos de impedir, detetar, 

investigar e reprimir as infrações 

terroristas ou a criminalidade grave, 

casos esses em que a conservação dos 

dados pela autoridade competente se rege 

pelo direito nacional. 

Or. en 

 

 


