REGLAMENTO (ES) 2019/816 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
►B 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2019/816, kuriuo Europos
nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti
sukuriama centralizuota 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

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Reglamento
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 įgyvendinimo lygis
d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
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) (toliau – Nuostatai)

Iš dalies keičiamas:
►M1 Reglamentas (ES) 2019/818
►M2 Reglamentas (ES) 2021/1151
4 straipsnis ECRIS-TCN techninė struktūra
1.
ECRIS-TCN sudaro:
<...>
b) nacionalinis centrinis prieigos punktas kiekvienoje
valstybėje narėje;
4.Valstybėms narėms, kurios naudoja savo nacionalinę
ECRIS sistemos programinę įrangą, tenka atsakomybė
užtikrinti, kad jų nacionalinė ECRIS sistemos programinė
įranga būtų tokia, kad jų nacionalinių nuosprendžių
registrų institucijos galėtų pagal šį reglamentą naudotis
ECRIS-TCN, išskyrus sąsajos programinę įrangą. Tuo
tikslu, prieš ECRIS- TCN veikimo pradžios datą pagal 35
straipsnio 4 dalį, jos užtikrina, kad jų nacionalinė ECRIS
sistemos programinė įranga veiktų laikantis protokolų ir
techninių specifikacijų, nustatytų 10 straipsnyje

Visiškas
Projektas
2.4. Papildyti 9.8 papunkčiu:
„9.8. atlieka nacionalinio centrinio prieigos punkto pagal
Reglamentą (ES) 2019/816 funkcijas.“
Visiškas
Projektas
2.2. Pakeisti 9.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„9.3. užtikrina Registro sąveiką su kitais registrais ir
valstybės
informacinėmis
sistemomis,
Europos
nuosprendžių registrų informacine sistema ECRIS
(toliau – ECRIS), Centralizuota valstybių narių, turinčių
informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir
asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius,
nustatymo sistema ECRIS-TCN (toliau – ECRIS-TCN)
ir per Europos Sąjungos informacinių sistemų
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nurodytuose įgyvendinimo aktuose, ir visų kitų tais
įgyvendinimo aktais grindžiamų techninių reikalavimų,
kuriuos pagal šį reglamentą nustatė Agentūra eu- LISA.
5 straipsnis Duomenų įvedimas į ECRIS-TCN
▼M1 1. Kiekvieno nuteisto trečiosios šalies piliečio
atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės
narės centrinė institucija ECRIS-TCN sukuria duomenų
įrašą. Duomenų įraše turi būti:

sąveikumo sistemą (toliau – Sąveikumo sistema) keičiasi
duomenimis
su
kitomis
Europos
Sąjungos
informacinėmis sistemomis;“.
Visiškas
Projektas
1
2.14. Papildyti 88 punktu:
„881. Registro duomenys apie Lietuvos Respublikoje
nuteistus trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės į
ECRIS-TCN
ir
Sąveikumo
sistemą
teikiami
vadovaujantis Reglamentu (ES) 2019/816 ir Reglamentu
(ES) 2019/818.“
▼B a) su raidiniais skaitmeniniais duomenimis susijusi Nuostatai
Visiškas
informacija:
11. Registre tvarkomi šie bendrieji duomenys apie fizinius
i) įtrauktina informacija, nebent konkrečiais atvejais tokia asmenis, nurodytus Nuostatų 10 punkte:
informacija nėra žinoma centrinei institucijai (privaloma <...>
informacija):
11.3. vardas (vardai);
— pavardė,
11.4. pavardė (pavardės);
— vardai,
Pastaba: Informacija apie ankstesnius vardus ir pavardes
— gimimo data,
yra prieinama per Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
— gimimo vieta (miestas ir šalis),
registro sąsają su Lietuvos Respublikos gyventojų registru.
— pilietybė arba pilietybės,
Slapyvardžiai arba pravardės į Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
— lytis,
nuteistųjų registrą įrašomi tik jei informacija turima.
— ankstesni vardai ir pavardės, jei taikoma,
— apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės 11.5. gimimo data;
kodas;
11.6. gimimo vietos šalis ir (ar) gyvenamoji vietovė;
ii) įtrauktina informacija, jei ji yra įvesta į nuosprendžių 11.7. lytis;
registrą (neprivaloma informacija):
11.8. pilietybė (pilietybės);
— tėvų vardai;
11.9. gyvenamoji vieta (adresas);
▼B iii) įtrauktina informacija, jei ją turi centrinė <...>
institucija (papildoma informacija):
11.12. tėvo vardas;
▼M2 — tapatybės numeris arba asmens tapatybės 11.13. tėvo pavardė;
dokumentų, įskaitant kelionės dokumentus, tipas ir 11.14. motinos vardas;
numeris, taip pat juos išdavusios institucijos pavadinimas, 11.15. motinos pavardė;
11.16. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir
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numeris;
<...>
23. Nuo 2003 m. gegužės 1 d. dėl fizinių asmenų priimtų
teismų sprendimų duomenys:
<...>
23.1.1. valstybė, kurios teismas priėmė sprendimą;
▼B — slapyvardžiai arba pravardės;
Visiškas
Nuostatai
b) pirštų atspaudų duomenys:
11. Registre tvarkomi šie bendrieji duomenys apie fizinius
i) pirštų atspaudų duomenys, kurie buvo surinkti pagal asmenis, nurodytus Nuostatų 10 punkte:
nacionalinę teisę baudžiamajame procese;
<...>
ii) bent tie pirštų atspaudų duomenys, surinkti vienu iš šių 11.11. slapyvardis (pravardė)
atvejų:
<...>
— kai trečiosios šalies pilietis buvo nuteistas laisvės
atėmimo bausme, kuri yra ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai,
arba
Projektas
— kai trečiosios šalies pilietis buvo nuteistas už 2.6. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
nusikalstamą veiką, už kurią pagal valstybės narės teisę „24. Fiziniam asmeniui paskirtų bausmių – arešto,
baudžiama bent 12 mėnesių ilgiausios trukmės laisvės terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos
atėmimo bausme ;
galvos – atvejais Registre tvarkomi unikalaus
▼M2 c) žyma, kuria reglamentų (EB) Nr. 767/2008 ir daktiloskopinės kortelės identifikacinio kodo duomenys
(ES) 2018/1240 tikslu nurodoma, kad atitinkamo ir rankų atspaudų duomenys.“
trečiosios šalies piliečio atžvilgiu buvo priimtas
apkaltinamasis nuosprendis dėl teroristinio nusikaltimo
per pastaruosius 25 metus arba dėl bet kurios kitos
nusikalstamos veikos, įtrauktos į Reglamento (ES)
2018/1240 priedo sąrašą, per pastaruosius 15 metų, jeigu
už ją pagal nacionalinę teisę baudžiama laisvės atėmimo
bausme arba įkalinimu, kurių ilgiausias terminas – bent
treji metai, įskaitant apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios
valstybės narės kodą.
▼B 2. Šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti pirštų Projektas
atspaudų duomenys turi atitikti pirštų atspaudų duomenų 2.7. Papildyti 24¹ punktu:

Visiškas
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kokybės, raiškos ir tvarkymo technines specifikacijas,
numatytas 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytame
įgyvendinimo akte. Į nuteisto asmens pirštų atspaudų
duomenų atpažinties numerį turi būti įtrauktas
apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės
kodas.
3. Duomenų įraše taip pat gali būti nuteisto trečiosios
šalies piliečio veido atvaizdai, jeigu pagal apkaltinamąjį
nuosprendį priėmusios valstybės narės teisę leidžiama
rinkti ir saugoti nuteistų asmenų veido atvaizdus.
▼B 4. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė
automatiškai, kai įmanoma, ir nepagrįstai nedelsdama
sukuria duomenų įrašą, kai tik apkaltinamasis
nuosprendis įtraukiamas į nuosprendžių registrą.
5. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės
taip pat sukuria duomenų įrašus apie apkaltinamuosius
nuosprendžius, priimtus iki duomenų įvedimo pradžios
datos pagal 35 straipsnio 1 dalį, tiek, kiek tie duomenys,
susiję su nuteistais asmenimis, yra saugomi jų
nacionalinėse duomenų bazėse. Tais atvejais pirštų
atspaudų duomenys įtraukiami tik jei jie buvo surinkti
baudžiamajame procese pagal nacionalinę teisę ir jei gali
būti nustatyta akivaizdi jų atitiktis kitai nuosprendžių
registruose esančiai tapatybės informacijai.
<...>

„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.“
2.14. Papildyti 881 punktu:
„881. Registro duomenys apie Lietuvos Respublikoje
nuteistus trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės į
ECRIS-TCN
ir
Sąveikumo
sistemą
teikiami
vadovaujantis Reglamentu (ES) 2019/816 ir Reglamentu
(ES) 2019/818.“

