DIREKTYVOS (ES) 2019/884 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSYBĖS 2012 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 435 „DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ
REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTO ATITIKTIES LENTELĖ
2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyva (ES) 2019/884, kuria dėl keitimosi
informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos
nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS)
iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas
2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas
2009/316/TVR

1 straipsnis
Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR daliniai
pakeitimai
Pamatinis sprendimas 2009/315/TVR iš dalies keičiamas
taip:
<...>
2. 2 straipsnis papildomas šiais punktais:
„d) apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė –
valstybė narė, kurioje priimtas apkaltinamasis
nuosprendis;
e ) trečiosios šalies pilietis – asmuo, kuris nėra Sąjungos
pilietis, kaip apibrėžta SESV 20 straipsnio 1 dalyje,
arba asmuo be pilietybės, arba asmuo, kurio pilietybė
nėra žinoma;
f ) pirštų atspaudų duomenys – kiekvieno asmens piršto
plokščiųjų ir ritintų atspaudų duomenys;
g) veido atvaizdas – skaitmeninis asmens veido
atvaizdas;
h) ECRIS nuorodų sistema – Komisijos sukurta

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Direktyvos
Lietuvos Respublikos vyriausybės 2012 m. balandžio 18 perkėlimo
ir
d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir įgyvendinimo lygis
nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
projektas (toliau – Projektas)
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18
d. nutarimas Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo“ (suvestinė
redakcija nuo 2019-04-30)
Visiškas
Projektas
2.6. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24. Fiziniam asmeniui paskirtų bausmių – arešto,
terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos
galvos – atvejais Registre tvarkomi unikalaus
daktiloskopinės kortelės identifikacinio kodo duomenys
ir rankų atspaudų duomenys.“
2.7. Papildyti 24¹ punktu:
„24¹. Fiziniam asmeniui paskirtų bausmių – arešto,
terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos
galvos – atvejais Registre tvarkomi Habitoskopinių
duomenų registro objekto identifikavimo kodas ir
skaitmeninis veido atvaizdas.“
2.8. Pakeisti 27.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„27.7. Europos Komisijos
patvirtintas paskirtos
bausmės
kategorijos
ir
kriterijaus
kodas
ir
pavadinimas.“
2.9. Pakeisti 28.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„28.5. Europos Komisijos patvirtintas nusikalstamos
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programinė įranga, skirta valstybėms narėms keistis per veikos kategorijos ir kriterijaus kodas ir pavadinimas.“
ECRIS informacija apie teistumą.“;
8. 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Visiškas
Projektas
a) 1 dalies pirmos pastraipos c punktas papildomas 2.7. Papildyti 24¹ punktu:
šiuo papunkčiu:
„24¹. Fiziniam asmeniui paskirtų bausmių – arešto,
„iv) veido atvaizdą.“;
terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos
galvos – atvejais Registre tvarkomi Habitoskopinių
duomenų registro objekto identifikavimo kodas ir
skaitmeninis veido atvaizdas.“
2.12. Papildyti 71.14 papunkčiu:
„71.14. Habitoskopinių duomenų registru – Nuostatų 24¹
punkte nurodytiems duomenims gauti.“
Visiškas
3 straipsnis
Projektas
Perkėlimas į nacionalinę teisę
1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir „Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įtariamųjų,
kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymo 3 straipsnio 1
ne vėliau kaip nuo 2022 m. birželio 28 d. Jos dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių
nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir
tekstą.
įgyvendindama 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinį
sprendimą 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi
Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir
nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas turinio, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m.
oficialiai skelbiant. Jos taip pat turi įtraukti teiginį, kad balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos
galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose direktyva (ES) 2019/884, 2016 m. liepos 6 d. Europos
pateiktos nuorodos į sprendimą, kurį pakeičia ši Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191,
direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. kuriuo
skatinamas
laisvas
piliečių
judėjimas
Nuorodos darymo tvarką ir minėto teiginio formuluotę supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo
nustato valstybės narės.
Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas
Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, 2019 m. balandžio 17 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų
informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota

3

valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus
trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės
apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema
(ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) 2018/1726 su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2021/1151, 2019 m. balandžio 17 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/884,
kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių
piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės
sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis
sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos
sprendimas 2009/316/TVR, 2019 m. gegužės 20 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir
teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos
srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies
keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir
(ES) 2019/816 su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamentu (ES) 2021/1151, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė n u t a r i a:“.

