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11.4.2016 A8-0248/60 

Predlog spremembe  60 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih 

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) 

Predlog direktive 

Člen 9 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Obdobje hrambe podatkov Obdobje hrambe in razosebljenje podatkov 

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 

PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 

zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v 

podatkovni zbirki v enoti za informacije o 

potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti 

za informacije o potnikih prve države 

članice, ki je država prihoda ali odhoda 

zadevnega mednarodnega leta. 

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 

PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 

zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v 

podatkovni zbirki v enoti za informacije o 

potnikih 12 mesecev od njihovega prenosa 

enoti za informacije o potnikih države 

članice, ki je država prihoda ali odhoda 

zadevnega leta. 

2. Po izteku 30 dni od posredovanja 

podatkov PNR enoti za informacije o 

potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v 

enoti za informacije o potnikih nadaljnjih 

pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi 

podatkovni elementi, ki bi lahko služili 

ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim 

so povezani podatki PNR. Tako 

anonimizirani podatki PNR so dostopni le 

omejenemu številu osebja enote za 

informacije o potnikih, ki ima posebno 

pooblastilo za opravljanje analiz 

podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih 

meril v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do 

popolnih podatkov PNR lahko dovoli le 

vodja enote za informacije o potnikih za 

namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče 

razumno verjeti, da je to potrebno za 

izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno 

in dejansko grožnjo ali tveganje ali 

posebno preiskavo ali pregon. 

2. Po izteku 30 dni od posredovanja 

podatkov PNR iz odstavka 1 se vsi podatki 

PNR razosebijo z zakrivanjem 

podatkovnih elementov, ki bi lahko služili 

neposredni ugotovitvi istovetnosti potnika, 

na katerega se nanašajo podatki PNR. 
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Za namene te direktive so podatkovni 

elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 

istovetnosti potnika, s katerim so povezani 

podatki PNR, in ki jih je treba prečistiti ter 

prikriti: 

Za namene te direktive so podatkovni 

elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 

istovetnosti potnika, s katerim so povezani 

podatki PNR, in ki jih je treba zakriti: 

– ime(na), vključno z imeni drugih 

potnikov v PNR, in število potnikov v 

PNR, ki potujejo skupaj; 

– ime(na), vključno z imeni drugih 

potnikov v PNR, in število potnikov v 

PNR, ki potujejo skupaj; 

– naslov in kontaktni podatki; – naslov in kontaktni podatki; 

 – vsi podatki o plačilu, vključno z 

naslovom za izstavitev računa, če 

vsebujejo kakršne koli informacije, na 

podlagi katerih bi bilo mogoče 

neposredno identificirati potnika, na 

katerega se nanašajo podatki PNR, ali 

katero koli drugo osebo; 

 – informacije v zvezi s programi zvestobe; 

– splošne opombe, če vsebujejo kakršne 

koli informacije, ki bi lahko pomagale 

ugotoviti istovetnost potnika, s katerim so 

povezani podatki PNR, ter 

– splošne opombe, če vsebujejo kakršne 

koli informacije, ki bi lahko pomagale 

ugotoviti istovetnost potnika, s katerim so 

povezani podatki PNR, ter 

– kateri koli zbrani podatki API. – kateri koli zbrani podatki API. 

3. Države članice zagotovijo, da se podatki 

PNR izbrišejo po izteku obdobja iz 

odstavka 2. Ta obveznost ne posega v 

zadeve, v katerih so bili posebni 

podatki PNR preneseni pristojnemu 

organu in se uporabljajo v okviru posebne 

preiskave kaznivega dejanja ali pregona, 

ko hrambo takšnih podatkov pri 

pristojnem organu ureja nacionalno 

pravo države članice. 

3. Po izteku 30 dni iz odstavka 2 se dostop 

do popolnih podatkov PNR dovoli zgolj, 

če: 

 (a) se utemeljeno domneva, da je to 

potrebno za namene iz točke (b) 

 člena 6(2) ter 

 (b) ga odobri: 

 (i) pravosodni organ ali 

 (ii) drug nacionalni organ, ki je v skladu z 

nacionalno zakonodajo pristojen za 

preverjanje, ali so izpolnjeni pogoji za 

razkritje, potem ko je bila obveščena 

uradna oseba za varstvo podatkov enote 

za informacije o potnikih, ki tudi opravi 
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naknadni pregled. 

4. Enota za informacije o potnikih hrani 

rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le 

toliko časa, kolikor je potrebno, da 

pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 

po osebnem ročnem preverjanju izkaže, 

da rezultati avtomatiziranega iskanja niso 

pravi, se rezultati lahko kljub temu 

shranijo v izogib prihodnjim „napačnim“ 

zadetkom za največ tri leta, razen če 

podatki, na katerih temeljijo, še niso bili 

izbrisani v skladu z odstavkom 3 ob izteku 

pet let, ko je treba zapis hraniti do izbrisa 

podatkov, na katerih temeljijo. 

4. Države članice zagotovijo, da se podatki 

PNR trajno izbrišejo po izteku obdobja iz 

odstavka 1. Ta obveznost ne zadeva 

primerov, v katerih so bili določeni 

podatki PNR preneseni pristojnemu 

organu in se uporabljajo v okviru 

posebnih primerov za namene 

preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja 

ali pregona terorističnih ali hudih 

kaznivih dejanj; v tem primeru hrambo 

takšnih podatkov pri pristojnem organu 

ureja nacionalno pravo države članice. 

Or. en 

 

 


