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Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Propunere de Propunere de 

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind utilizarea datelor din registrul cu 

numele pasagerilor pentru prevenirea, 

depistarea, cercetarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave 

privind utilizarea datelor din registrul cu 

numele pasagerilor pentru prevenirea, 

depistarea, cercetarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave transnaționale 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Scopul prezentei directive este 

asigurarea securității și protejarea vieții și 

a siguranței publicului, precum și 
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instituirea unui cadru juridic pentru 

protecția datelor PNR și schimbul de 

astfel de date între statele membre și 

autoritățile de aplicare a legii.  

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 

prevenirea, depistarea, cercetarea și 

urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave, și, prin 

urmare, pentru consolidarea securității 

interne.  

(5) Datele PNR sunt necesare pentru 

prevenirea, depistarea, cercetarea și 

urmărirea penală eficace a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave 

transnaționale și, prin urmare, pentru 

consolidarea securității interne. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Datele PNR ajută autoritățile de 

aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 

cercetarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor grave, inclusiv a actelor de 

terorism, prin faptul că sunt comparate cu 

diferite baze de date cu persoane și obiecte 

căutate, pentru obținerea de probe și, acolo 

unde este cazul, pentru identificarea 

infractorilor și demantelarea rețelelor 

criminale. 

(6) Datele PNR pot ajuta autoritățile de 

aplicare a legii în prevenirea, depistarea, 

cercetarea și urmărirea penală a 

infracțiunilor grave transnaționale, 

inclusiv a actelor de terorism, prin faptul că 

sunt comparate cu diferite baze de date cu 

persoane și obiecte căutate, pentru găsirea 

probelor necesare și, acolo unde este 

cazul, pentru identificarea infractorilor și 

demantelarea rețelelor criminale. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Datele PNR le permit autorităților de 

aplicare a legii să identifice persoane care 

(7) Datele PNR le permit autorităților de 

aplicare a legii să identifice persoane care 
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erau anterior „necunoscute”, cu alte 

cuvinte, persoane nesuspectate până atunci 

de implicare în infracțiuni grave și de 

terorism, dar care, din analiza datelor, 

reiese că ar putea fi implicate în astfel de 

infracțiuni și, prin urmare, ar trebui să facă 

obiectul unor cercetări suplimentare de 

către autoritățile competente. Prin 

utilizarea datelor PNR, autoritățile de 

aplicare a legii pot contracara 

amenințarea reprezentată de infracțiunile 

grave și de terorism dintr-o altă 

perspectivă decât prin prelucrarea altor 

categorii de date cu caracter personal. Cu 

toate acestea, pentru a garanta că 

prelucrarea datelor persoanelor 

nevinovate și nesuspectate rămâne cât 

mai limitată posibil, aspectele utilizării 

datelor PNR referitoare la definirea și 

aplicarea de criterii de evaluare ar trebui, 

în plus, limitată la infracțiunile grave care 

au și un caracter transnațional, cu alte 

cuvinte, sunt legate intrinsec de deplasări 

și, prin urmare, de tipul de date supuse 

prelucrării.  

erau anterior „necunoscute”, cu alte 

cuvinte, persoane nesuspectate până atunci 

de implicare în infracțiuni grave 

transnaționale și de terorism, dar care, din 

analiza datelor, reiese că ar putea fi 

implicate în astfel de infracțiuni și, prin 

urmare, ar trebui să facă obiectul unor 

cercetări suplimentare de către autoritățile 

competente.  

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal 

trebuie să fie proporțională cu obiectivul 

specific de securitate urmărit prin prezenta 

directivă. 

(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal 

trebuie să fie necesară și proporțională cu 

scopul specific urmărit prin prezenta 

directivă.  

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În vederea prevenirii, depistării, 

cercetării și prelucrării infracțiunilor de 

(10) În vederea prevenirii, depistării, 

cercetării și prelucrării infracțiunilor de 
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terorism și a infracțiunilor grave, este prin 

urmare esențial ca toate statele membre să 

introducă dispoziții care să stabilească 

obligații pentru transportatorii aerieni care 

operează zboruri internaționale spre sau 

dinspre teritoriul statelor membre ale 

Uniunii Europene.  

terorism și a infracțiunilor grave 

transnaționale, este prin urmare esențial ca 

toate statele membre să introducă dispoziții 

care să stabilească obligații pentru 

transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri care 

operează zboruri internaționale spre sau 

dinspre teritoriul statelor membre ale 

Uniunii Europene. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Transportatorii aerieni colectează și 

prelucrează deja date PNR de la pasagerii 

lor în scopuri comerciale proprii. Prezenta 

directivă nu ar trebui să impună nicio 

obligație transportatorilor aerieni de a 

colecta sau păstra informații suplimentare 

de la pasageri, și nici nu ar trebui să oblige 

pasagerii să furnizeze vreo informație în 

plus față de cele furnizate deja 

transportatorilor aerieni. 

(11) Transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri 

colectează și prelucrează deja date PNR de 

la pasagerii lor în scopuri comerciale 

proprii. Prezenta directivă nu ar trebui să 

impună nicio obligație transportatorilor 

aerieni sau operatorilor economici care nu 

efectuează zboruri de a colecta sau păstra 

informații suplimentare de la pasageri, și 

nici nu ar trebui să oblige pasagerii să 

furnizeze vreo informație în plus față de 

cele furnizate deja transportatorilor aerieni 

și operatorilor economici care nu 

efectuează zboruri. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Operatorii economici care nu 

efectuează zboruri, cum ar fi agențiile de 

voiaj și operatorii de turism, vând pachete 

de călătorie cu zboruri charter incluse 

pentru care colectează și procesează date 

PNR de la clienții lor, fără a transfera 

neapărat datele către compania aeriană 

care operează zborul respectiv de 
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pasageri.  

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11b) Fiecare stat membru ar trebui să fie 

responsabil pentru costurile de operare și 

întreținere a propriului sistem PNR, 

inclusiv pentru costurile aferente numirii 

și funcționării unei autorități competente 

și unei autorități naționale de 

supraveghere. Costurile pe care le 

presupune transferul datelor PNR 

deținute de companiile aeriene de 

transport de pasageri în sistemele lor de 

rezervare către agențiile naționale de 

aplicare a legii și autoritățile competente 

ar trebui suportate de companiile aeriene. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 

trebui preluată din articolele 1- 4 ale 

Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului 

privind combaterea terorismului37. 

Definiția infracțiunilor grave ar trebui 

preluată din articolul 2 al Deciziei-cadru 

2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 

2002 priind mandatul european de 

arestare și procedura de predare între 

statele membre38. Totuși, statele membre 

pot exclude acele infracțiuni de mică 

gravitate în cazul cărora, ținând cont de 

sistemul lor respectiv de justiție penală, 

prelucrarea datelor PNR în temeiul 

prezentei directive nu ar fi conformă cu 

principiul proporționalității. Definiția 

infracțiunilor grave transfrontaliere ar 

(12) Definiția infracțiunilor de terorism ar 

trebui preluată din articolele 1- 4 ale 

Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 

Consiliului37. Definiția infracțiunilor grave 

transnaționale ar trebui preluată din 

articolul 2 al Deciziei-cadru 

2002/584/JAI38 a Consiliului și ar trebui să 

cuprindă infracțiunile enumerate în 

prezenta directivă. 
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trebui preluată din articolul 2 al Deciziei-

cadru 2002/584/JAI a Consiliului și din 

Convenția Organizației Națiunilor Unite 

privind criminalitatea organizată 

transfrontalieră. 

__________________ __________________ 

37 JO L 164, 22.6.2002, p. 3. Decizie astfel 

cum a fost modificată prin Decizia-cadru 

2008/919/JAI a Consiliului din 28 

noiembrie 2008 JO L 330 din 9.12.2008, 

p. 21 

37 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 

2002 privind combaterea terorismului 

(JO L 164, 22.6.2002, p. 3). 

38 JO L 190, 18.7.2002, p. 1. 38 Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 

2002 privind mandatul european de 

arestare și procedurile de predare între 

statele membre (JO L 190, 18.7.2002, p. 

1). 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Datele PNR ar trebui transferate unei 

singure unități desemnate (unitatea de 

informații despre pasageri) din statul 

membru în cauză, astfel încât să se asigure 

claritatea și să se reducă costurile pentru 

transportatorii aerieni. 

(13) Datele PNR ar trebui transferate unei 

singure unități desemnate (unitatea de 

informații despre pasageri) din statul 

membru în cauză, astfel încât să se asigure 

claritatea și să se reducă costurile pentru 

transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri. 

Statele membre ar trebui să facă schimb 

de informații utilizând aplicația de rețea 

pentru schimbul securizat de informații 

(SIENA), pentru a asigura schimbul de 

informații și interoperabilitatea între 

statele membre.  

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Conținutul tuturor listelor de date (14) Conținutul tuturor listelor de date 
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PNR solicitate care trebuie obținute de 

unitatea de informații despre pasageri ar 

trebui să reflecte cerințele legitime ale 

autorităților publice de prevenire, 

depistare, cercetare și urmărire penală a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave, îmbunătățind prin aceasta nivelul de 

securitate internă din UE, precum și 

protecția drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor, în special dreptul la viață 

privată și dreptul la protecția datelor cu 

caracter personal. Aceste liste nu ar trebui 

să conțină nicio informație cu caracter 

personal care ar putea dezvălui originea 

rasială sau etnică, opiniile politice, 

convingerile religioase sau filozofice, 

apartenența la sindicate sau date privind 

starea de sănătate sau viața sexuală a 

persoanei în cauză. Datele PNR ar trebui să 

conțină detalii privind rezervarea 

pasagerului și itinerarul călătoriei, care le 

permit autorităților competente să 

identifice pasagerii care reprezintă o 

amenințare pentru securitatea internă. 

PNR solicitate care trebuie obținute de 

unitatea de informații despre pasageri ar 

trebui să reflecte cerințele legitime ale 

autorităților publice de prevenire, 

depistare, cercetare și urmărire penală a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave transnaționale, îmbunătățind prin 

aceasta nivelul de securitate internă din 

UE, precum și protecția drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor, în special 

dreptul la viață privată și dreptul la 

protecția datelor cu caracter personal, prin 

aplicarea unor standarde ridicate în 

conformitate cu Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene 

(„Carta”), Convenția pentru protejarea 

persoanelor față de prelucrarea 

automatizată a datelor cu caracter 

personal („Convenția nr. 108”) și 

Convenția europeană pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („ECHR”). Aceste seturi de 

date nu ar trebui să conțină nicio 

informație cu caracter personal care ar 

putea dezvălui originea rasială sau etnică, 

opiniile politice, convingerile religioase 

sau filozofice, apartenența la sindicate sau 

date privind starea de sănătate sau viața 

sexuală a persoanei în cauză. Datele PNR 

ar trebui să conțină numai detalii ale 

rezervării pasagerului și ale itinerarului 

călătoriei, astfel cum sunt menționate în 

prezenta directivă.  

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) În prezent sunt disponibile două 

metode de transfer de date: metoda de tip 

„pull”, prin care autoritățile competente din 

statul membru care solicită datele pot intra 

în sistemul de rezervări al transportatorului 

aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 

datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 

(15) În prezent sunt disponibile două 

metode de transfer de date: metoda de tip 

„pull”, prin care autoritățile competente din 

statul membru care solicită datele pot intra 

în sistemul de rezervări al transportatorului 

aerian (accesa) și extrage („pull”) o copie a 

datelor solicitate, și metoda de tip „push”, 
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prin care transportatorii aerieni transferă 

(„push”) datele PNR solicitate către 

autoritatea care le solicită, permițându-le 

astfel transportatorilor aerieni să păstreze 

controlul asupra datelor care se transmit. 

Se consideră că metoda de tip „push” oferă 

un grad mai mare de protecție a datelor și 

că ar trebui să fie obligatorie pentru toți 

transportatorii aerieni. 

prin care transportatorii aerieni și 

operatorii economici care nu efectuează 

zboruri transferă („push”) datele PNR 

solicitate către autoritatea care le solicită, 

permițându-le astfel transportatorilor 

aerieni să păstreze controlul asupra datelor 

care se transmit. Se consideră că metoda de 

tip „push” oferă un grad mai mare de 

protecție a datelor și că ar trebui să fie 

obligatorie pentru toți transportatorii 

aerieni și pentru operatorii economici care 

nu efectuează zboruri. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Comisia susține orientările 

Organizației Aviației Civile Internaționale 

(OACI) privind datele PNR. Acestea ar 

trebui să reprezinte, prin urmare, baza 

adoptării formatelor de date compatibile 

pentru transferurile de date PNR prin 

intermediul transportatorilor aerieni către 

statele membre. Astfel se justifică 

adoptarea acestor formate de date 

compatibile, precum și a protocoalelor 

relevante aplicabile transferurilor de date 

de la transportatorii aerieni în 

conformitate cu procedura consultativă 

prevăzută în Regulamentul (UE) nr.……. 

al Parlamentului European și al 

Consiliului […………...]. 

(16) Comisia susține orientările 

Organizației Aviației Civile Internaționale 

(OACI) privind datele PNR. Acestea ar 

trebui să reprezinte, prin urmare, baza 

adoptării formatelor de date compatibile 

pentru transferurile de date PNR prin 

intermediul transportatorilor aerieni și al 

operatorilor economici care nu efectuează 

zboruri către statele membre. Pentru a 

asigura acest transfer al datelor PNR, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) ar trebui delegată Comisiei în 

ceea ce privește adoptarea unei liste a 

acestor formate de date compatibile, 

precum și a protocoalelor comune 

acceptate aplicabile transferurilor de date. 

Este deosebit de important ca, în timpul 

lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți. Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia ar 

trebui să asigure o transmitere simultană, 

în timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 

Consiliu. 
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Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru a le permite 

transportatorilor aerieni să își îndeplinească 

obligațiile ce le revin în temeiul prezentei 

directive. Statele membre ar trebui să 

prevadă sancțiuni disuasive, eficace și 

proporționale, inclusiv penalități 

financiare, împotriva acelor transportatori 

aerieni care nu își respectă obligațiile 

privind transferul de date PNR. În cazul în 

care există încălcări repetate grave care ar 

putea submina obiectivele de bază ale 

prezentei directive, aceste sancțiuni pot 

include, în cazuri excepționale, măsuri 

precum imobilizarea, sechestrarea și 

confiscarea mijlocului de transport ori 

suspendarea temporară sau retragerea 

licenței de operare.  

(17) Statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru a le permite 

transportatorilor aerieni și operatorilor 

economici care nu efectuează zboruri să 

își îndeplinească obligațiile ce le revin în 

temeiul prezentei directive. Statele membre 

ar trebui să prevadă sancțiuni disuasive, 

eficace și proporționale, inclusiv penalități 

financiare, împotriva acelor transportatori 

aerieni și operatori economici care nu 

efectuează zboruri care nu își respectă 

obligațiile privind transferul de date PNR 

și protecția datelor respective. În cazul în 

care există încălcări repetate grave care ar 

putea submina obiectivele de bază ale 

prezentei directive, aceste sancțiuni pot 

include, în cazuri excepționale, măsuri 

precum imobilizarea, sechestrarea și 

confiscarea mijlocului de transport ori 

suspendarea temporară sau retragerea 

licenței de operare.  

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 

responsabil de evaluarea amenințărilor 

potențiale legate de infracțiuni de terorism 

și de alte infracțiuni grave. 

(18) Fiecare stat membru ar trebui să fie 

responsabil de evaluarea amenințărilor 

potențiale legate de infracțiuni de terorism 

și de alte infracțiuni grave transnaționale. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Autoritățile competente ale statelor 

membre ar trebui, ținând cont pe deplin de 

dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal și de dreptul la nediscriminare, să 

se abțină de la adoptarea oricăror decizii 
susceptibile să producă efecte juridice 

prejudiciabile asupra unei persoane sau să 

o afecteze în mod grav, doar din motivul 

prelucrării automatizate a datelor PNR. 

Mai mult, o astfel de decizie nu ar trebui în 

niciun caz să se întemeieze pe rasa sau 

originea etnică a unei persoane, 

convingerile sale religioase sau filozofice, 

opiniile sale politice, apartenența la un 

sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 

sexuală. 

(19) Ținând cont pe deplin de dreptul la 

protecția datelor cu caracter personal și de 

dreptul la nediscriminare, în conformitate 

cu articolele 8 și 21 din Cartă, nu ar 

trebui să se adopte nicio decizie care să 

producă efecte juridice prejudiciabile 

asupra unei persoane sau să o afecteze în 

mod grav, doar din motivul prelucrării 

automatizate a datelor PNR. Mai mult, o 

astfel de decizie nu ar trebui în niciun caz 

să se întemeieze pe rasa sau originea etnică 

a unei persoane, convingerile sale 

religioase sau filozofice, opiniile sale 

politice, apartenența la un sindicat, starea 

sa de sănătate sau viața sa sexuală. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19a) Rezultatul prelucrării datelor PNR 

nu ar trebui să fie utilizat sub nicio formă 

de către statele membre ca motiv pentru 

eludarea obligațiilor lor internaționale ce 

rezultă din Convenția de la Geneva 

privind statutul refugiaților din 28 iulie 

1951, astfel cum a fost completată de 

Protocolul de la New York din 31 ianuarie 

1967 și nu ar trebui să fie utilizat pentru a 

refuza solicitanților de azil accesul la căi 

juridice sigure și eficiente către teritoriul 

Uniunii pentru a-și exercita dreptul la 

protecție internațională. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 b (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (19b) Ținând seama pe deplin de 

consecințele hotărârii Curții de Justiție în 

cauzele conexate C-293/12, Digital Rights 

Ireland și C-594/12, Seitlinger și alții, 

punerea în aplicare a prezentei directive 

trebuie să asigure respectarea pe deplin a 

drepturilor fundamentale și a dreptului la 

viață privată, precum și a principiului 

proporționalității. De asemenea, trebuie 

să atingă cu adevărat obiectivele a ceea ce 

este necesar și proporțional pentru a 

respecta interesele generale recunoscute 

de Uniune și nevoia de a proteja 

drepturile și libertățile celorlalți în cadrul 

acțiunilor de combatere a terorismului și 

a infracțiunilor grave transnaționale. 

Punerea în aplicare a prezentei directive 

trebuie justificată în mod corespunzător și 

trebuie să existe garanțiile necesare 

pentru a se asigura legalitatea oricărei 

acțiuni de stocare, analiză, transfer și 

utilizare a datelor PNR. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 

cu alte state membre datele PNR pe care le 

primesc, atunci când acest transfer este 

necesar pentru prevenirea, depistarea, 

cercetarea sau urmărirea penală a 

infracțiunilor de terorism sau a 

infracțiunilor grave. Dispozițiile prezentei 

directive nu ar trebui să aducă atingere 

altor instrumente ale Uniunii privind 

schimbul de informații dintre autoritățile 

polițienești și judiciare, inclusiv Deciziei 

2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 

2009 de instituire a Oficiului European de 

Poliție (Europol)39 și Deciziei-cadru 

2006/960/JAI a Consiliului din 18 

septembrie 2006 privind simplificarea 

(20) Statele membre ar trebui să partajeze 

cu alte state membre și la nivelul Uniunii, 

precum și prin intermediul Europol, 
datele PNR pe care le primesc, atunci când 

acest transfer este necesar pentru 

prevenirea, depistarea, cercetarea sau 

urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism sau a infracțiunilor grave 

transnaționale sau pentru prevenirea 

amenințărilor imediate și grave la adresa 

securității publice. Unitățile de informații 

despre pasageri ar trebui să transmită, în 

orice caz, fără întârziere, rezultatul 

prelucrării datelor PNR unităților de 

informații despre pasageri ale altor state 

membre în vederea continuării cercetării. 
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schimbului de informații și date operative 

între autoritățile de aplicare a legii din 

statele membre ale Uniunii Europene40. 

Acest schimb de date PNR între autoritățile 

de aplicare a legii și autoritățile judiciare ar 

trebui să fie reglementat de normele 

privind cooperarea polițienească și 

judiciară.  

Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui 

să aducă atingere altor instrumente ale 

Uniunii privind schimbul de informații 

dintre autoritățile polițienești și judiciare, 

inclusiv Deciziei 2009/371/JAI a 

Consiliului39 și Deciziei-cadru 

2006/960/JAI a Consiliului40. Acest schimb 

de date PNR între autoritățile de aplicare a 

legii și autoritățile judiciare ar trebui să fie 

reglementat de normele privind cooperarea 

polițienească și judiciară și să nu aducă 

atingere nivelului ridicat de protecție a 

vieții private și a datelor cu caracter 

personal în conformitate cu Carta, 

Convenția nr. 108 și ECHR.  

__________________ __________________ 

39 JO L 121, 15.5.2009, p. 37. 39 Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 

6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului 

European de Poliție (Europol) (JO L 121, 

15.5.2009, p. 37). 

40 JO L 386, 29.12.2006, p. 89. 40 Decizia-cadru 2006/960/JAI a 

Consiliului din 18 septembrie 2006 

privind simplificarea schimbului de 

informații și date operative între 

autoritățile de aplicare a legii ale statelor 

membre ale Uniunii Europene (JO L 386, 

29.12.2006, p. 89). 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) Ar trebui garantat schimbul de 

informații prin intermediul unui sistem 

securizat al Uniunii de schimburi de date 

PNR între statele membre, precum și între 

statele membre și Europol. 

Responsabilitatea dezvoltării și gestionării 

operaționale a acestui sistem ar putea să îi 

revină Europolului. Ar putea fi înființat 

un ghișeu unic în cadrul acestui sistem, 

pentru înregistrarea și transmiterea 

cererilor de schimburi de informații. 

Autoritatea Europeană pentru Protecția 
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Datelor ar trebui să fie responsabilă cu 

monitorizarea prelucrării datelor cu 

caracter personal efectuate prin 

intermediul acestui sistem al Uniunii de 

schimburi de date PNR cu Europol. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 

trebui să fie proporțională cu scopul 

prevenirii, depistării, cercetării și urmăririi 

penale a infracțiunilor de terorism și a 

infracțiunilor grave. Din cauza naturii 

datelor și scopurilor pentru care acestea 

sunt utilizate, este important ca datele PNR 

să fie păstrate o perioadă de timp suficient 

de îndelungată pentru efectuarea analizei și 

pentru utilizarea în investigații. În vederea 

evitării utilizării disproporționate a datelor, 

este important ca, după o perioadă inițială, 

să li se dea datelor un caracter anonim și 

să acestea fie accesibile numai în condiții 

foarte stricte și limitate. 

(21) Perioada de păstrare a datelor PNR ar 

trebui să fie necesară în scopul prevenirii, 

depistării, cercetării și urmăririi penale a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave transnaționale și proporțională cu 

acest scop. Din cauza naturii datelor și 

scopurilor pentru care acestea sunt 

utilizate, este important ca datele PNR să 

fie păstrate o perioadă de timp suficient de 

îndelungată pentru efectuarea analizei și 

pentru utilizarea în investigații. În vederea 

evitării utilizării disproporționate a datelor, 

este important ca, după o perioadă inițială, 

acestea să fie mascate și să fie accesibile 

numai în condiții foarte stricte și limitate.  

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21a) Datele PNR ar trebui să fie 

prelucrate în cea mai mare măsură 

posibil, fiind mascate, pentru a asigura 

cel mai înalt nivel de protecție a datelor, 

împiedicând posibilitatea ca persoanele 

care au acces la datele respective să 

identifice persoana vizată și să tragă 

concluzii cu privire la persoanele la care 

se referă datele respective. Reidentificarea 

datelor mascate ar trebui să fie posibilă 

doar în condiții care asigură un nivel 
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ridicat de protecție a datelor.  

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 

național, în fiecare stat membru, de către 

unitatea de informații despre pasageri și 

autoritățile competente, ar trebui să facă 

obiectul unui standard de protecție a 

datelor cu caracter personal în temeiul 

legislației lor naționale care este conform 

cu Decizia-cadru 2008/977/JAI din 27 

noiembrie 2008 privind protecția datelor 

cu caracter personal prelucrate în cadrul 

cooperării polițienești și judiciare în 

materie penală41 („Decizia-cadru 

2008/977/JAI”). 

(23) Prelucrarea datelor PNR pe plan 

național, în fiecare stat membru, de către 

unitatea de informații despre pasageri și 

autoritățile competente, ar trebui să facă 

obiectul unui standard de protecție a 

datelor cu caracter personal în temeiul 

legislației lor naționale care este conform 

cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a 

Consiliului41 și cu legislația Uniunii 

privind protecția datelor, inclusiv cu 

cerințele specifice privind protecția 

datelor stabilite în prezenta directivă. 

__________________ __________________ 

41 JO L 350, 30.12.2008. 41 Decizia-cadru 2008/977/JAI a 

Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind 

protecția datelor cu caracter personal 

prelucrate în cadrul cooperării polițienești 

și judiciare în materie penală (JO L 350, 

30.12.2008). 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 

datelor cu caracter personal, drepturile 

subiecților datelor în legătură cu 

prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 

de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 

blocare, precum și drepturile la 

despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar 

trebui să fie conforme cu Decizia-cadru 

2008/977/JAI. 

(24) Ținând cont de dreptul la protecția 

datelor cu caracter personal, drepturile 

subiecților datelor în legătură cu 

prelucrarea acestor date, cum ar fi dreptul 

de acces, dreptul de rectificare, ștergere și 

blocare, precum și drepturile la 

despăgubire și exercitarea căilor de atac, ar 

trebui să fie în conformitate cu Decizia-

cadru 2008/977/JAI, cu legislația Uniunii 
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privind protecția datelor și cu nivelul 

ridicat de protecție prevăzut de Cartă și de 

ECHR. 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Ținând cont de dreptul pasagerilor de 

a fi informați cu privire la prelucrarea 

datelor lor cu caracter personal, statele 

membre ar trebui să garanteze că 

pasagerilor li se oferă informații corecte 

privind colectarea datelor PNR și transferul 

acestora către unitatea de informații despre 

pasageri. 

(25) Ținând cont de dreptul pasagerilor de 

a fi informați cu privire la prelucrarea 

datelor lor cu caracter personal, statele 

membre ar trebui să garanteze că 

pasagerilor li se oferă informații corecte, 

ușor accesibile și ușor de înțeles privind 

colectarea datelor PNR și transferul 

acestora către unitatea de informații despre 

pasageri, precum și privind drepturile lor 

ca persoane vizate.  

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Considerentul 26 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(26) Transferurile de date PNR de către un 

stat membru către țări terțe ar trebui să fie 

permis doar de la caz la caz și în 

conformitate cu Decizia-cadru 

2008/977/JAI. În vederea asigurării 

protecției datelor cu caracter personal, 

aceste transferuri ar trebui să îndeplinească 

cerințe suplimentare referitoare la scopul 

transferului, calitatea autorității care 

primește datele și garanțiile aplicabile 

datelor cu caracter personal transferate în 

țara terță. 

(26) Transferurile de date PNR de către un 

stat membru către țări terțe ar trebui să fie 

permise în temeiul unui acord 

internațional sau de la caz la caz și în 

conformitate deplină cu dispozițiile 

stabilite de statele membre în temeiul 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI. În vederea 

asigurării protecției datelor cu caracter 

personal, aceste transferuri ar trebui să 

îndeplinească cerințe suplimentare 

referitoare la scopul transferului, calitatea 

autorității care primește datele și garanțiile 

aplicabile datelor cu caracter personal 

transferate în țara terță, precum și la 

principiile necesității și proporționalității 

în ceea ce privește transferurile și la 

nivelul ridicat de protecție prevăzut de 

Cartă, Convenția nr. 108 și ECHR. În 
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cazul în care autoritatea națională de 

supraveghere consideră că transferul 

către o țară terță încalcă oricare dintre 

principiile prevăzute în prezenta directivă, 

ar trebui să aibă dreptul de a suspenda 

fluxul de date către țara terță în cauză.  

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Considerentul 28 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(28) Prezenta directivă nu aduce atingere 

posibilității oferite statelor membre de a 

prevedea, în temeiul legislației lor 

naționale, un sistem de colectare și de 

tratare al datelor PNR în alte scopuri 

decât cele prevăzute în prezenta directivă 

sau de a colecta și trata date provenind de 

la alți transportatori decât cei menționați 

în directivă, referitoare la zborurile 

interne, sub rezerva respectării 

dispozițiilor relevante de protecție a 

datelor cu caracter personal, cu condiția 

ca aceste dispoziții ale legislației naționale 

să respecte aquis-ul Uniunii. Problema 

colectării datelor PNR referitoare la 

zborurile interne ar trebui să facă obiectul 

unei reflecții specifice în viitor. 

eliminat 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Considerentul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice 

și tehnice între dispozițiile naționale 

privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal, inclusiv PNR, transportatorii 

aerieni se confruntă și se vor confrunta cu 

obligații diferite referitoare la tipurile de 

informații care trebuie transmise, precum și 

la condițiile în care aceste informații 

(29) Ca o consecință a diferențelor juridice 

și tehnice între dispozițiile naționale 

privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal, inclusiv PNR, transportatorii 

aerieni și operatorii economici care nu 

efectuează zboruri se confruntă și se vor 

confrunta cu obligații diferite referitoare la 

tipurile de informații care trebuie 
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trebuie furnizate autorităților naționale 

competente. Aceste diferențe pot aduce 

atingere cooperării eficace între autoritățile 

naționale competente în scopul prevenirii, 

depistării, cercetării și urmăririi penale a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave. 

transmise, precum și la condițiile în care 

aceste informații trebuie furnizate 

autorităților naționale competente. Aceste 

diferențe pot aduce atingere cooperării 

eficace între autoritățile naționale 

competente în scopul prevenirii, depistării, 

cercetării și urmăririi penale a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave transnaționale. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) În special, domeniul de aplicare a 

directivei este cât de limitat posibil: acesta 

permite păstrarea datelor PNR pentru o 

perioadă care nu depășește 5 ani, după care 

datele trebuie șterse, datelor trebuie să li 

se dea un caracter anonim după o 

perioadă foarte scurtă, colectarea și 

utilizarea datelor sensibile este interzisă. În 

vederea garantării eficacității și a unui 

nivel ridicat de protecție, statele membre 

sunt obligate să asigure că o autoritate de 

supraveghere națională independentă este 

responsabilă de consiliere și de controlul 

modului de prelucrare a datelor PNR. 

Fiecare prelucrare de date PNR trebuie să 

fie luată într-o evidență sau documentată în 

scopul verificării legalității prelucrării 

datelor, autocontrolului și garantării 

integrității și securității adecvate a 

prelucrării datelor. De asemenea, statele 

membre trebuie să se asigure că 

pasagerilor le sunt oferite informații clare 

și precise cu privire la colectarea datelor 

PNR și cu privire la drepturile lor. 

(32) În special, domeniul de aplicare a 

prezentei directive este cât de limitat 

posibil și permite păstrarea datelor PNR 

pentru o perioadă care nu depășește cinci 

ani, după care datele ar trebui șterse, 

datele ar trebui mascate după 30 de zile, 

iar colectarea și utilizarea datelor sensibile 

ar trebui să fie interzisă. În vederea 

garantării eficacității și a unui nivel ridicat 

de protecție, trebuie să se asigure faptul că 

o autoritate de supraveghere națională 

independentă, și îndeosebi responsabilul 

cu protecția datelor din cadrul acesteia, 
este responsabilă de consiliere și de 

controlul modului de prelucrare a datelor 

PNR. Fiecare prelucrare de date PNR ar 

trebui să fie luată într-o evidență sau 

documentată în scopul verificării legalității 

prelucrării datelor, autocontrolului și 

garantării integrității și securității adecvate 

a prelucrării datelor. De asemenea, statele 

membre ar trebui să se asigure că 

pasagerilor le sunt oferite informații clare 

și precise cu privire la colectarea datelor 

PNR și cu privire la drepturile lor.  

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

CAPITOLUL I CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1 Articolul 1 

Obiectul și domeniul de aplicare Obiectul și domeniul de aplicare 

1. Prezenta directivă prevede transferul de 

către transportatorii aerieni a datelor PNR 

ale pasagerilor zborurilor internaționale 

către și dinspre statele membre, precum și 

prelucrarea acestor date, inclusiv 

colectarea, utilizarea și păstrarea acestora 

de către statele membre și schimbul între 

statele membre de aceste date. 

1. Prezenta directivă prevede transferul de 

către transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri al 
datelor PNR ale pasagerilor zborurilor 

internaționale către și dinspre statele 

membre, precum și prelucrarea acestor 

date, inclusiv colectarea, utilizarea și 

păstrarea acestora de către statele membre 

și schimbul de astfel de date între statele 

membre și între statele membre și 

Europol. 

2. Datele PNR colectate în conformitate cu 

prezenta directivă pot fi prelucrate doar în 

următoarele scopuri: 

2. Datele PNR colectate în conformitate cu 

prezenta directivă pot fi prelucrate doar în 

scopul prevenirii, depistării, cercetării și 

urmăririi penale a infracțiunilor de 

terorism și a anumitor tipuri de 

infracțiuni grave transnaționale în 

conformitate cu articolului 4 alineatul (2) 

sau în scopul prevenirii unei amenințări 

imediate și grave la adresa securității 

publice. 

(a) prevenirea, depistarea, cercetarea și 

urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave, 

conform articolului 4 alineatul (2) literele 

(b) și (c); și 

 

(b) prevenirea, depistarea, cercetarea și 

urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave 

transnaționale, conform articolului 4 

alineatul (2) literele (a) și (d). 

 

 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 2 Articolul 2 

Definiții Definiții 

În sensul prezentei directive, se aplică 

următoarele definiții: 

În înțelesul prezentei directive se aplică 

următoarele definiții: 

(a) „transportator aerian” înseamnă o 

întreprindere de transport aerian care deține 

o licență de operare valabilă sau un 

document echivalent valabil care îi permite 

să efectueze activități de transport aerian 

de pasageri; 

(a) „transportator aerian” înseamnă o 

întreprindere de transport aerian care deține 

o licență de operare valabilă sau un 

document echivalent valabil care îi permite 

să efectueze activități de transport aerian 

de pasageri; 

 (aa) „operator economic care nu 

efectuează zboruri” înseamnă un operator 

economic, cum ar fi agențiile de voiaj și 

operatorii de turism, care asigură servicii 

de voiaj, inclusiv rezervări de zboruri 

pentru care colectează și prelucrează 

datele PNR ale pasagerilor; 

(b) „zbor internațional” înseamnă orice 

zbor regulat sau neregulat al unui 

transportator aerian care provine dintr-o 

țară terță și este planificat să aterizeze pe 

teritoriul unui stat membru al Uniunii 

Europene sau care pleacă de pe teritoriul 

unui stat membru și are ca destinație finală 

o țară terță, incluzându-se, în ambele 

cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit; 

(b) „zbor internațional” înseamnă orice 

zbor regulat sau neregulat al unui 

transportator aerian care provine dintr-o 

țară terță și este planificat să aterizeze pe 

teritoriul unui stat membru al Uniunii 

Europene sau care pleacă de pe teritoriul 

unui stat membru și are ca destinație finală 

o țară terță, incluzându-se, în ambele 

cazuri, orice zbor de transfer sau de tranzit; 

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau 

„datele PNR” înseamnă un registru al 

cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, 

care conține toate informațiile necesare 

pentru a permite prelucrarea și controlul 

rezervărilor de către transportatorii aerieni 

care efectuează înregistrarea și de către 

transportatorii aerieni participanți pentru 

fiecare călătorie rezervată de sau în numele 

oricărei persoane, indiferent că este 

conținut în sistemele de rezervare, în 

sistemele de control al plecărilor sau în 

sisteme echivalente care oferă aceleași 

funcționalități; 

(c) „registrul cu numele pasagerilor” sau 

„datele PNR” înseamnă un registru al 

cerințelor de călătorie ale fiecărui pasager, 

care conține toate informațiile necesare 

pentru a permite prelucrarea și controlul 

rezervărilor de către transportatorii aerieni 

care efectuează înregistrarea și de către 

transportatorii aerieni participanți pentru 

fiecare călătorie rezervată de sau în numele 

oricărei persoane, indiferent că este 

conținut în sistemele de rezervare, în 

sistemele de control al plecărilor sau în 

sisteme echivalente care oferă aceleași 

funcționalități; 

(d) „pasager” înseamnă orice persoană, cu 

excepția membrilor echipajului, 

transportată sau care urmează să fie 

transportată într-o aeronavă cu 

(d) „pasager” înseamnă orice persoană, cu 

excepția membrilor echipajului, 

transportată sau care urmează să fie 

transportată într-o aeronavă cu 
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consimțământul transportatorului; consimțământul transportatorului; 

(e) „sisteme de rezervare” înseamnă 

sistemul intern de inventariere al 

transportatorului aerian, în care datele PNR 

sunt colectate pentru tratarea rezervărilor; 

(e) „sisteme de rezervare” înseamnă 

sistemul intern de inventariere al 

transportatorului aerian sau al 

operatorului economic care nu efectuează 

zboruri în care datele PNR sunt colectate 

pentru tratarea rezervărilor;  

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda 

prin care transportatorii aerieni transmit 

datele PNR solicitate către baza de date a 

autorității solicitante; 

(f) „metoda de tip push” înseamnă metoda 

prin care transportatorii aerieni sau 

operatorii economici care nu efectuează 

zboruri transmit datele PNR solicitate 

prezentate în anexă, către baza de date a 

autorității solicitante; 

(g) „infracțiuni de terorism” înseamnă 

infracțiunile prevăzute de legislația 

națională și menționate la articolele 1 - 4 

din Decizia-cadru 2002/475/JAI a 

Consiliului privind combaterea 

terorismului; 

(g) „infracțiuni de terorism” înseamnă 

infracțiunile prevăzute de legislația 

națională și menționate la articolele 1 - 4 

din Decizia-cadru 2002/475/JAI; 

(h) „infracțiuni grave” înseamnă 

infracțiunile prevăzute de legislația 

națională și menționate la articolul 2 

alineatul (2) din Decizia-cadru 

2002/584/JAI a Consiliului, dacă se 

pedepsesc cu închisoarea sau cu o măsură 

de siguranță privativă de libertate pe o 

perioadă maximă de cel puțin trei ani în 

baza legislației naționale a unui stat 

membru. Totuși, statele membre pot 

exclude acele infracțiuni de mică 

gravitate în cazul cărora, ținând cont de 

sistemul lor de justiție penală, prelucrarea 

datelor PNR în temeiul prezentei directive 

nu ar fi conformă cu principiul 

proporționalității; 

 

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 

înseamnă infracțiunile prevăzute de 

legislația națională și menționate la 

articolul 2 alineatul (2) din Decizia-cadru 

2002/584/JAI, dacă se pedepsesc cu 

închisoarea sau cu o măsură de siguranță 

privativă de libertate pe o perioadă maximă 

de cel puțin trei ani în baza legislației 

naționale și în cazul în care: 

(i) „infracțiuni grave transfrontaliere” 

înseamnă următoarele infracțiuni, în 

cazul în care se pedepsesc cu închisoarea 

sau cu o măsură de siguranță privativă de 

libertate pe o perioadă maximă de cel puțin 

trei ani în baza legislației naționale, astfel 

cum se menționează la articolul 2 

alineatul (2) din Decizia-cadru a 

Consiliului 2002/584/JAI: 

 

(i) acestea sunt săvârșite în mai multe 

state; 
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(ii) acestea sunt săvârșite într-un singur 

stat, dar o parte importantă a pregătirii, 

planificării, orchestrării sau controlului 

lor are loc în alt stat; 

 

(iii) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 

implică un grup de criminalitate 

organizată care este implicat în activități 

infracționale în mai multe state; sau 

 

(iv) acestea sunt săvârșite într-un stat, dar 

produc efecte importante în alt stat. 

 

 - participarea la un grup infracțional 

organizat, 

 - traficul de persoane, facilitarea intrării 

și șederii neautorizate, traficul ilicit de 

organe și țesuturi umane, 

 - exploatarea sexuală a copiilor și 

pornografia infantilă, violul, mutilarea 

genitală feminină, 

 - traficul ilicit de stupefiante și substanțe 

psihotrope, 

 - traficul ilicit de arme, muniții și 

materiale explozive, 

 - frauda gravă, frauda împotriva 

intereselor financiare ale UE, spălarea 

sumelor provenite din săvârșirea de 

infracțiuni, spălarea de bani și 

falsificarea de monedă, 

 - omorul, vătămarea corporală gravă, 

răpirea, privarea ilegală de libertate și 

luarea de ostatici, jaful armat, 

 - criminalitatea informatică gravă și 

infracțiunile cibernetice, 

 - infracțiunile împotriva mediului, 

inclusiv traficul ilicit de specii de animale 

pe cale de dispariție și de specii și soiuri 

de plante pe cale de dispariție, 

 - falsificarea de documente administrative 

și traficul cu acestea, traficul ilicit de 

bunuri culturale, inclusiv antichități și 

opere de artă, contrafacerea și piratarea 

produselor, 

 - sechestrarea ilegală de aeronave/nave, 

 - spionajul și trădarea, 
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 - comerțul ilicit și traficul cu materiale 

nucleare sau radioactive și cu precursori 

ai acestora și, în acest sens, infracțiuni 

legate de neproliferare, 

 - infracțiunile de competența Curții 

Penale Internaționale. 

 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 3  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fiecare stat membru înființează sau 

desemnează o autoritate competentă pentru 

prevenirea, depistarea, cercetarea sau 

urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave sau o 

filială a unei astfel de autorități care să 

acționeze ca „unitate de informații despre 

pasageri” a statului respectiv, responsabilă 

pentru colectarea datelor PNR de la 

transportatorii aerieni, stocarea și 

analizarea acestora și transmiterea 

rezultatului analizei autorităților 

competente menționate la articolul 5. 

Membrii personalului acesteia pot fi 

detașați de la autoritățile publice 

competente. 

1. Fiecare stat membru înființează sau 

desemnează o autoritate competentă pentru 

prevenirea, depistarea, cercetarea sau 

urmărirea penală a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave 

transnaționale și pentru prevenirea 

amenințărilor imediate și grave la adresa 

securității public sau o filială a unei astfel 

de autorități care să acționeze ca „unitate 

de informații despre pasageri” a statului 

respectiv. Unitatea de informații despre 

pasageri este responsabilă cu colectarea 

datelor PNR de la transportatorii aerieni și 

de la operatorii economici care nu 

efectuează zboruri, cu stocarea, 

prelucrarea și analizarea acestor date și 

transmiterea rezultatului analizei 

autorităților competente menționate la 

articolul 5. Unitatea de informații despre 

pasageri este responsabilă și de schimbul 

de date PNR sau de rezultate ale 

prelucrării acestora cu unitățile de 

informații despre pasageri din alte state 

membre și cu Europol, în conformitate cu 

articolele 7 și 7a, precum și de efectuarea 

evaluărilor menționate la articolul 4. 

Membrii personalului acesteia pot fi 

detașați de la autoritățile publice 

competente. Statele membre furnizează 

unității de informații despre pasageri 

resurse adecvate în vedere îndeplinirii 

sarcinilor sale.  

2. Două sau mai multe state membre pot 2. Două sau mai multe state membre pot 
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stabili sau desemna aceeași autoritate în 

calitate de unitate de informații despre 

pasageri. Această unitate de informații 

despre pasageri se înființează într-unul 

dintre statele membre participante și este 

considerată ca unitate națională de 

informații despre pasageri a tuturor acestor 

state membre participante. Statele membre 

participante convin asupra normelor 

privind funcționarea unității de informații 

despre pasageri și respectă cerințele 

stabilite în prezenta directivă. 

stabili sau desemna aceeași autoritate în 

calitate de unitate de informații despre 

pasageri. Această unitate de informații 

despre pasageri se înființează într-unul 

dintre statele membre participante și este 

considerată ca unitate națională de 

informații despre pasageri a tuturor acestor 

state membre participante. Statele membre 

participante decid de comun acord asupra 

normelor privind funcționarea unității de 

informații despre pasageri și respectă 

cerințele stabilite în prezenta directivă. 

3. Fiecare stat membru comunică acest 

lucru Comisiei în termen de o lună de la 

înființarea unității de informații despre 

pasageri și își poate actualiza declarația în 

orice moment. Comisia publică aceste 

informații, inclusiv eventualele actualizări 

ale acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

3. Fiecare stat membru comunică acest 

lucru Comisiei în termen de o lună de la 

înființarea unității de informații despre 

pasageri și își actualizează declarația în 

orice moment. Comisia publică aceste 

informații, inclusiv eventualele actualizări 

ale acestora, în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

 

 

Amendamentul 35 

Propunere de directivă 

Articolul 3 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 3a 

 Responsabilul cu protecția datelor în 

cadrul unității de informații despre 

pasageri 

 1. Toți membrii unității de informații 

despre pasageri care au acces la date PNR 

beneficiază de formare specifică privind 

prelucrarea datelor PNR, în conformitate 

deplină cu principiile privind protecția 

datelor și cu drepturile fundamentale. 

 2. Unitatea de informații despre pasageri 

numește un responsabil cu protecția 

datelor pentru monitorizarea prelucrării 

datelor PNR și implementarea garanțiilor 

aferente.  

 3. Statele membre se asigură că 

responsabilul cu protecția datelor este 

desemnat în baza calităților profesionale 
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și, în special, a cunoștințelor de 

specialitate în materie de legislație și 

practici privind protecția datelor și a 

capacității de a îndeplini sarcinile 

prevăzute în prezenta directivă. Statele 

membre se asigură că orice alte îndatoriri 

profesionale ale responsabilului cu 

protecția datelor sunt compatibile cu 

sarcinile și atribuțiile persoanei respective 

ca responsabil cu protecția datelor și nu 

generează un conflict de interese. 

Responsabilul cu protecția datelor  

 (a) sensibilizează și consiliază membrii 

unității de informații despre pasageri cu 

privire la obligațiile lor referitoare la 

protecția datelor cu caracter personal, 

aceasta incluzând formarea personalului 

și atribuirea responsabilități;  

 (b) monitorizează implementarea și 

punerea în aplicare a cerințelor privind 

protecția datelor stabilite de prezenta 

directivă, în special prin efectuarea de 

eșantionări aleatorii ale operațiunilor de 

prelucrare a datelor; 

 (c) se asigură că documentația și 

registrele sunt ținute în conformitate cu 

prezenta directivă, monitorizează 

încălcările prevederilor privind 

documentația, notificarea și comunicarea 

legate de datele cu caracter personal și 

raportează autorităților corespunzătoare 

conduita abuzivă în ceea ce privește 

cerințele de protecție a datelor stabilite de 

prezenta directivă; 

 (d) monitorizează răspunsurile la 

solicitările din partea autorității naționale 

de supraveghere, cooperează cu aceasta, 

în special în chestiuni legate de 

transferurile de date către alte state 

membre sau către țări terțe și are rolul de 

punct de contact pentru autoritatea 

națională de supraveghere în ceea ce 

privește prelucrarea datelor PNR, după 

caz, contactând autoritatea națională de 

supraveghere din proprie inițiativă. 

 Statele membre pun la dispoziția 

responsabililor cu protecția datelor 
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mijloacele necesare pentru ca aceștia să-și 

exercite atribuțiile și sarcinile în 

conformitate cu prezentul articol în mod 

eficient și independent. 

 4. Statele membre se asigură că persoana 

vizată are dreptul de a contacta 

responsabilul cu protecția datelor, ca 

punct unic de contact, cu privire la toate 

aspectele legate de prelucrarea datelor 

PNR ale persoanei vizate. Statele membre 

se asigură că numele și datele de contact 

ale responsabilului cu protecția datelor 

sunt comunicate autorității naționale de 

supraveghere și publicului. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 4 Articolul 4 

Prelucrarea datelor PNR Prelucrarea datelor PNR 

1. Datele PNR transferate de transportatorii 

aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură 

cu zborurile internaționale care sosesc sau 

pleacă de pe teritoriul oricărui stat 

membru sunt colectate de unitatea de 

informații despre pasageri din statul 

membru în cauză. În cazul în care datele 

PNR transferate de transportatorii aerieni 

includ date suplimentare față de cele 

incluse în anexă, unitatea de informații 

despre pasageri șterge aceste date imediat 

după primirea lor. 

1. Datele PNR transferate de transportatorii 

aerieni și de operatorii economici care nu 

efectuează zboruri, în temeiul articolului 6, 

în legătură cu zborurile internaționale care 

sosesc sau pleacă de pe teritoriul unui stat 

membru sunt colectate exclusiv de unitatea 

de informații despre pasageri din statul 

membru respectiv. În cazul în care datele 

PNR transferate de transportatorii aerieni 

sau de operatorii economici care nu 

efectuează zboruri includ date 

suplimentare față de cele incluse în anexă, 

unitatea de informații despre pasageri 

șterge definitiv aceste date imediat după 

primirea lor. 

2. Unitatea de informații despre pasageri 

prelucrează datele PNR doar în 

următoarele scopuri: 

2. Unitatea de informații despre pasageri 

prelucrează datele PNR doar în 

următoarele scopuri:  

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 

înainte de sosirea sau plecarea programată 

a acestora din statul membru, în vederea 

identificării persoanelor care pot fi 

(a) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 

înainte de sosirea programată a acestora în 

statul membru sau înainte de plecarea 

programată din statul membru, în vederea 
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implicate într-o infracțiune de terorism sau 

într-o infracțiune gravă transnațională și 

care necesită o examinare suplimentară de 

către autoritățile competente menționate la 

articolul 5. Pentru efectuarea acestei 

evaluări, unitatea de informații despre 

pasageri poate prelucra datele PNR în 

funcție de criterii predefinite. Statele 

membre se asigură că toate rezultatele 

pozitive obținute printr-o astfel de 

prelucrare automatizată sunt reexaminate 

individual prin mijloace neautomatizate 

pentru a verifica dacă este necesară 

intervenția autorității competente 

menționate la articolul 5; 

identificării persoanelor care pot fi 

implicate într-o infracțiune de terorism sau 

într-o infracțiune gravă transnațională și 

care necesită o examinare suplimentară de 

către autoritățile competente menționate la 

articolul 5 și, după caz, de către Europol, 

în conformitate cu articolul 7a. Pentru 

efectuarea acestei evaluări, unitatea de 

informații despre pasageri poate prelucra 

datele PNR în funcție de criterii 

predefinite, în conformitate cu prezenta 

directivă, și poate confrunta datele PNR 

cu bazele de date relevante, inclusiv cu 

bazele de date internaționale sau 

naționale sau cu copiile naționale „în 

oglindă” ale bazelor de date ale Uniunii, 

în cazul în care aceste baze de date sunt 

create în conformitate cu dreptul Uniunii, 

privind persoanele sau obiectele căutate 

sau care fac obiectul unei alerte, în 

conformitate cu normele Uniunii și cu 

normele internaționale și naționale 

aplicabile fișierelor de această natură, în 

conformitate cu cerințele stabilite la 

alineatul (3). Statele membre se asigură că 

toate rezultatele pozitive obținute printr-o 

astfel de prelucrare automatizată sunt 

reexaminate individual prin mijloace 

neautomatizate pentru a verifica dacă este 

necesară intervenția autorității competente 

menționate la articolul 5; 

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 

înainte de sosirea sau de plecarea 

programată a acestora din statul membru, 

în vederea identificării oricăror persoane 

care pot fi implicate într-o infracțiune de 

terorism sau într-o infracțiune gravă și care 

necesită o examinare suplimentară de către 

autoritățile competente menționate la 

articolul 5. Pentru efectuarea acestei 

evaluări, unitatea de informații despre 

pasageri poate confrunta datele PNR cu 

bazele de date relevante, inclusiv cu bazele 

de date internaționale sau naționale sau cu 

copiile naționale „în oglindă” ale bazelor 

de date ale Uniunii, în cazul în care astfel 

de baze de date sunt create în baza 

dreptului Uniunii pentru persoanele sau 

obiectele căutate sau care fac obiectul unei 

(b) efectuarea unei evaluări a pasagerilor 

înainte de sosirea sau de plecarea 

programată a acestora din statul membru, 

în vederea identificării oricăror persoane 

care pot fi implicate într-o infracțiune de 

terorism sau într-o infracțiune gravă 

transnațională și care necesită o 

examinare suplimentară de către 

autoritățile competente menționate la 

articolul 5. Pentru efectuarea acestei 

evaluări, unitatea de informații despre 

pasageri poate confrunta datele PNR cu 

bazele de date relevante, inclusiv cu bazele 

de date naționale sau cu copiile naționale 

„în oglindă” ale bazelor de date ale 

Uniunii, privind persoanele sau obiectele 

căutate sau care fac obiectul unei 

semnalări, în conformitate cu normele 
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semnalări, în conformitate cu normele 

Uniunii și cu normele internaționale și 

naționale aplicabile fișierelor de această 

natură. Statele membre se asigură că toate 

rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 

de prelucrare automatizată sunt 

reexaminate individual prin mijloace 

neautomatizate pentru a verifica dacă este 

necesară intervenția autorității competente 

menționate la articolul 5; 

Uniunii și cu normele naționale aplicabile 

bazelor de date de această natură în scopul 

prevenirii, depistării, cercetării și 

urmăririi penale a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave 

transnaționale. Pentru efectuarea acestei 

evaluări, unitatea de informații despre 

pasageri poate confrunta datele PNR cu 

Sistemul de informații Schengen și cu 

Sistemul de informații privind vizele. 

Statele membre se asigură că toate 

rezultatele pozitive obținute printr-o astfel 

de prelucrare automatizată sunt 

reexaminate individual prin mijloace 

neautomatizate pentru a verifica dacă este 

necesară intervenția autorității competente 

menționate la articolul 5; 

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz, 

unor cereri temeinic justificate din partea 

autorităților competente vizând obținerea 

de date PNR și prelucrarea acestora în 

cazuri specifice în scopul prevenirii, 

depistării, cercetării și urmăririi penale a 

unei infracțiuni de terorism sau a unei 

infracțiuni grave și comunicarea 

rezultatelor acestei prelucrări autorităților 

competente; și 

(c) oferirea de răspunsuri, de la caz la caz 

și în temeiul unor probe suficiente, unor 

cereri temeinic justificate din partea 

autorităților competente vizând obținerea 

de date PNR și prelucrarea acestora în 

cazuri specifice în scopul prevenirii, 

depistării, cercetării și urmăririi penale a 

unei infracțiuni de terorism sau a unei 

infracțiuni grave transnaționale 

menționate la articolul 2 litera (i) sau în 

scopul prevenirii unei amenințări grave și 

imediate la adresa securității publice și 

comunicarea rezultatelor acestei prelucrări 

autorităților competente și, după caz 

Europolului; și 

(d) analizarea datelor PNR în scopul 

actualizării sau creării de noi criterii pentru 

efectuarea evaluărilor în vederea 

identificării persoanelor care pot fi 

implicate într-o infracțiune de terorism sau 

într-o infracțiune gravă transnațională, 

conform literei (a). 

(d) analizarea datelor PNR în scopul 

actualizării sau creării de noi criterii pentru 

efectuarea evaluărilor în vederea 

identificării persoanelor care pot fi 

implicate într-o infracțiune de terorism sau 

într-o infracțiune gravă transnațională, 

conform literei (a).  

3. Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 

sau de plecarea programată a acestora din 

statul membru menționată la alineatul 2 

litera (a) se realizează în mod 

nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 

evaluare stabilite de unitatea sa de 

informații despre pasageri. Statele membre 

se asigură că unitățile de informații despre 

pasageri stabilesc criterii de evaluare în 

3. Evaluarea pasagerilor înainte de sosirea 

sau de plecarea programată a acestora din 

statul membru menționată la alineatul 2 

litera (a) se realizează în mod 

nediscriminatoriu, pe baza criteriilor de 

evaluare stabilite de unitatea sa de 

informații despre pasageri. Respectivele 

criterii de evaluare trebuie să fie 

direcționate, specifice, justificate, 
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cooperare cu autoritățile competente 

menționate la articolul 5. Criteriile de 

evaluare nu se întemeiază în niciun caz pe 

rasa sau originea etnică a unei persoane, 

convingerile sale religioase sau filozofice, 

opiniile sale politice, apartenența la un 

sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 

sexuală. 

proporționale și bazate pe fapte. O 

revizuire periodică se efectuează cu 

participarea responsabilului cu protecția 

datelor. Statele membre se asigură că 

unitățile de informații despre pasageri 

stabilesc criterii de evaluare în cooperare 

cu autoritățile competente menționate la 

articolul 5 și le revizuiesc periodic. 

Criteriile de evaluare nu se întemeiază în 

niciun caz pe rasa sau originea etnică a 

unei persoane, opiniile sale politice, 

convingerile sale religioase sau filozofice, 

orientarea sexuală sau identitatea de gen, 

apartenența la un sindicat sau activități în 

cadrul acestuia sau pe prelucrarea datelor 

privind starea sa de sănătate sau viața sa 

sexuală. 

4. Unitatea de informații despre pasageri 

transferă datele PNR sau rezultatele 

prelucrării datelor PNR ale persoanelor 

identificate conform alineatului (2) literele 

(a) și (b) autorităților competente ale 

aceluiași stat membru, pentru examinare 

suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 

de la caz la caz. 

4. Unitatea de informații despre pasageri 

transferă datele PNR sau rezultatele 

prelucrării datelor PNR ale persoanelor 

identificate conform alineatului (2) literele 

(a) și (b) autorităților competente ale 

aceluiași stat membru, pentru examinare 

suplimentară. Aceste transferuri se fac doar 

de la caz la caz prin acțiune umană. 

 4a. Statele membre se asigură că 

responsabilul cu protecția datelor are 

acces la toate datele transmise unității de 

informații despre pasageri și la toate 

datele transmise de către unitatea de 

informații despre pasageri unei autorități 

competente în temeiul articolului 5. În 

cazul în care responsabilul cu protecția 

datelor consideră că anumite date nu au 

fost transmise în mod legal, acesta 

sesizează autoritatea națională de 

supraveghere, care are competența de a 

dispune ștergerea respectivelor date de 

către autoritatea competentă care le 

primește.  

 4b. Stocarea, prelucrarea și analiza 

datelor PNR se realizează exclusiv într-un 

loc sigur pe teritoriul statelor membre ale 

Spațiului Economic European. 

 4c. Statele membre suportă costurile 

aferente utilizării, păstrării și schimbului 

de date PNR.  
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Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 5  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 5 Articolul 5 

Autorități competente Autorități competente 

1. Fiecare stat membru adoptă o listă a 

autorităților competente care sunt 

autorizate să primească date PNR sau 

rezultatul prelucrării datelor PNR de la 

unitățile de informații despre pasageri în 

vederea examinării suplimentare a acestor 

informații sau a adoptării măsurilor 

necesare în vederea prevenirii, depistării, 

cercetării și urmăririi penale a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave. 

1. Fiecare stat membru adoptă o listă a 

autorităților competente care sunt 

autorizate să solicite sau să primească date 

PNR mascate sau rezultatul prelucrării 

datelor PNR de la unitățile de informații 

despre pasageri în vederea examinării 

suplimentare a acestor informații sau a 

adoptării măsurilor necesare în scopul 

specific al prevenirii, depistării, cercetării 

și urmăririi penale a infracțiunilor de 

terorism și a infracțiunilor grave 

transnaționale sau în scopul prevenirii 

unei amenințări grave și imediate la 

adresa securității publice. Europol are 

competența de a primi date PNR sau 

rezultatul prelucrării datelor PNR de la 

unitățile de informații despre pasageri din 

statele membre, în limitele mandatului 

său și, după caz, în vederea desfășurării 

activității sale.  

2. Autoritățile competente sunt autoritățile 

abilitate să prevină, să depisteze, să 

cerceteze și să urmărească penal 

infracțiunile de terorism și infracțiunile 

grave. 

2. Autoritățile competente sunt autoritățile 

abilitate să prevină, să depisteze, să 

cerceteze și să urmărească penal 

infracțiunile de terorism și infracțiunile 

grave transnaționale sau să prevină 

amenințările grave și imediate la adresa 

securității publice. 

3. În termen de cel mult douăsprezece luni 

de la data intrării în vigoare a prezentei 

directive, fiecare stat membru notifică lista 

autorităților sale competente Comisiei. 

Statele membre își pot actualiza declarațiile 

în orice moment. Comisia publică aceste 

informații, precum și eventualele 

actualizări ale acestora, în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene. 

3. Până la ...* [12 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive], fiecare stat 

membru notifică lista autorităților sale 

competente Comisiei. Statele membre își 

pot actualiza declarațiile în orice moment. 

Comisia publică aceste informații, precum 

și eventualele actualizări ale acestora, în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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4. Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul 

prelucrării datelor PNR primite de la 

unitatea de informații despre pasageri pot 

face obiectul unei prelucrări ulterioare de 

către autoritățile competente ale statelor 

membre doar în scopul prevenirii, 

depistării, cercetării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave. 

4. Datele PNR ale pasagerilor și rezultatul 

prelucrării datelor PNR primite de la 

unitatea de informații despre pasageri pot 

face obiectul unei prelucrări ulterioare de 

către autoritățile competente ale statelor 

membre doar în scopul specific al 

prevenirii, depistării, cercetării sau 

urmăririi penale a infracțiunilor de terorism 

și a infracțiunilor grave transnaționale, la 

cerere, în conformitate cu articolul 4 

alineatul (2), sau în scopul prevenirii unei 

amenințări grave și imediate la adresa 

securității publice. 

5. Alineatul (4) nu aduce atingere 

competențelor autorităților naționale de 

aplicare a legii sau autorităților judiciare 

naționale în cazul în care alte infracțiuni 

sau indicii privind săvârșirea de infracțiuni 

sunt depistate în cursul aplicării legii, ca 

urmare a acestei prelucrări. 

5. Alineatul (4) nu aduce atingere 

competențelor autorităților naționale de 

aplicare a legii sau autorităților judiciare 

naționale în cazul în care alte infracțiuni 

sau indicii privind săvârșirea de infracțiuni 

sunt depistate în cursul aplicării legii, ca 

urmare a acestei prelucrări în scopul 

prevăzut inițial.  

6. Autoritățile competente nu adoptă doar 

pe baza tratamentului automatizat a datelor 

PNR nicio decizie susceptibilă să producă 

efecte juridice prejudiciabile unei persoane 

sau care afectează o persoană. Astfel de 

decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe 

rasa sau originea etnică a unei persoane, 

convingerile sale religioase sau filozofice, 

opiniile sale politice, apartenența la un 

sindicat, starea sa de sănătate sau viața sa 

sexuală. 

6. Autoritățile competente nu adoptă doar 

pe baza tratamentului automatizat a datelor 

PNR nicio decizie susceptibilă să producă 

efecte juridice prejudiciabile unei persoane 

sau care afectează o persoană. Astfel de 

decizii nu se vor întemeia în niciun caz pe 

date care dezvăluie rasa sau originea etnică 

a unei persoane, opiniile sale politice, 

convingerile sale religioase sau filozofice, 

orientarea sexuală sau identitatea de gen, 
apartenența la un sindicat sau activitățile 

în cadrul acestuia sau pe prelucrarea 

datelor privind starea sa de sănătate sau 

viața sa sexuală. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 6  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 6 Articolul 6 

Obligațiile transportatorilor aerieni Obligațiile transportatorilor aerieni și ale 

operatorilor economici care nu efectuează 

zboruri  
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1. Statele membre adoptă măsurile 

necesare pentru a se asigura că 

transportatorii aerieni transferă („push”) 

datele PNR astfel cum sunt definite la 

articolul 2 litera (c) și menționate în anexă, 

în măsura în care aceștia colectează deja 

aceste date, către baza de date a unității 

naționale privind informațiile despre 

pasageri a statului membru pe teritoriul 

căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 

pleca zborul internațional. Dacă este vorba 

de un zbor al cărui cod este partajat de unul 

sau mai mulți transportatori aerieni, 

obligația de a transfera datele PNR ale 

tuturor pasagerilor aparține 

transportatorului aerian care operează 

zborul. În cazul în care zborul are una sau 

mai multe escale în aeroporturile din state 

membre, transportatorii aerieni transferă 

datele PNR la unitățile de informații despre 

pasageri din toate statele membre în cauză. 

1. Statele membre adoptă măsurile 

necesare pentru a se asigura că 

transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri 
transferă toate datele PNR transmise prin 

metoda „push” definite la articolul 2 litera 

(c) și menționate în anexă, în măsura în 

care aceștia colectează deja aceste date în 

cursul activității lor desfășurate în mod 

obișnuit, către baza de date a unității 

naționale privind informațiile despre 

pasageri a statului membru pe teritoriul 

căruia va sosi sau de pe teritoriul căruia va 

pleca zborul internațional. Dacă este vorba 

de un zbor al cărui cod este partajat de unul 

sau mai mulți transportatori aerieni, 

obligația de a transfera datele PNR ale 

tuturor pasagerilor din zborul în cauză 

aparține transportatorului aerian și 

operatorului economic care nu efectuează 

zboruri care operează zborul. În cazul în 

care zborul are una sau mai multe escale în 

aeroporturile din state membre, 

transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri 
transferă datele PNR la unitățile de 

informații despre pasageri din toate statele 

membre în cauză. 

2. Transportatorii aerieni transferă datele 

PNR prin mijloace electronice utilizând 

protocoalele comune și formate de date 

compatibile, care urmează a fi adoptate 

potrivit procedurii de la articolele 13, 14 

sau, în caz de defecțiune tehnică, prin orice 

alte mijloace adecvate care asigură un nivel 

adecvat de securitate a datelor: 

2. Transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri 
transferă datele PNR prin mijloace 

electronice utilizând protocoalele comune 

și formate de date compatibile, care 

urmează a fi adoptate în conformitate cu 

articolele 13 și 14 sau, în caz de defecțiune 

tehnică, prin orice alte mijloace adecvate 

care asigură un nivel adecvat de securitate 

a datelor: 

(a) cu 24 până la 48 de ore înainte de ora 

programată pentru plecarea aeronavei;  

(a) o dată, cu 24 până la 48 de ore înainte 

de ora programată pentru plecarea 

aeronavei;  

și  și  

(b) imediat după închiderea zborului, adică 

imediat după îmbarcarea pasagerilor în 

aeronava care se pregătește de decolare și 

când niciun alt pasager nu se mai poate 

îmbarca.  

(b) o dată, imediat după închiderea 

zborului, adică imediat după îmbarcarea 

pasagerilor în aeronava care se pregătește 

de decolare și când niciun alt pasager nu se 

mai poate îmbarca. 
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3. Statele membre le pot permite 

transportatorilor aerieni să limiteze 

transferul menționat la alineatul (2) litera 

(b) la actualizări ale transferului menționat 

la alineatul (2) litera (a). 

3. Statele membre le permit 

transportatorilor aerieni și operatorilor 

economici care nu efectuează zboruri să 

limiteze transferul menționat la alineatul 

(2) litera (b) la actualizări ale transferului 

menționat la litera (a) de la alineatul 

respectiv. 

4. De la caz la caz, la cererea unei unități 

de informații despre pasageri efectuată în 

conformitate cu legislația națională, 

transportatorii aerieni transferă date PNR 

atunci când este necesar accesul la date mai 

devreme decât se menționează la alineatul 

(2) litera (a) pentru a contribui la 

contracararea unei amenințări specifice și 

reale legate de infracțiuni de terorism sau 

de infracțiuni grave. 

4. De la caz la caz, la cererea unei unități 

de informații despre pasageri efectuată în 

conformitate cu legislația națională, 

transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri 
transferă date PNR atunci când este 

necesar accesul la date mai devreme decât 

se menționează la alineatul (2) litera (a) 

pentru a contribui la contracararea unei 

amenințări specifice, iminente și reale 

legate de infracțiuni de terorism sau de 

infracțiuni transnaționale grave.  

 4a. transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri 

informează în mod corespunzător 

pasagerii cu privire la tipul de date cu 

caracter personal colectate în scopul 

aplicării legii și cu privire la drepturile lor 

privind datele furnizate în calitate de 

pasageri. Aceste informații sunt furnizate 

pasagerilor în mod proactiv, într-un 

format ușor de înțeles. 

 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 7 Articolul 7 

Schimbul de informații între statele 

membre 

Schimbul de informații între statele 

membre 

1. Statele membre se asigură că, în ceea ce 

privește persoanele identificate de o unitate 

de informații despre pasageri în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 

literele (a) și (b), rezultatul prelucrării 

datelor PNR este transmis de această 

1. Unitățile de informații despre pasageri 

fac în mod automat schimb de date 

privind rezultatele prelucrării datelor 

PNR. Statele membre se asigură că 

rezultatul prelucrării datelor PNR, fie 

informațiile analitice obținute din datele 
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unitate către unitățile de informații despre 

pasageri ale altor state, în cazul în care 

această unitate consideră că acest transfer 

este necesar pentru prevenirea, 

depistarea, investigarea sau urmărirea 

penală a infracțiunilor de terorism sau a 

infracțiunilor grave. Unitățile de 

informații despre pasageri ale statelor 

membre destinatare transmit aceste date 

PNR sau rezultatul prelucrării datelor 

PNR către autoritățile competente ale 

acestor state.  

PNR, fie rezultatele referitoare la 
persoanele identificate de o unitate de 

informații despre pasageri, în conformitate 

cu articolul 4 alineatul (2), care sunt 

transmise autorităților competente 

relevante în vederea unei examinări 

suplimentare, în conformitate cu articolul 

4 alineatul (4), este transmis, în mod 

proactiv și fără întârziere, de o unitate 

către unitățile de informații despre pasageri 

ale altor state membre. Unitățile de 

informații despre pasageri ale statelor 

membre destinatare transmit aceste 

rezultate ale prelucrării datelor PNR către 

autoritățile competente ale acestor state, în 

conformitate cu dispozițiile articolului 4 

alineatul (4). Dacă este cazul, se emite o 

alertă în conformitate cu articolul 36 din 

Decizia Consiliului 2007/533/JAI1a. 

2. Unitatea de informații despre pasageri a 

unui stat membru are dreptul de a solicita, 

dacă este necesar, unității de informații 

despre pasageri a oricărui alt stat membru 

să îi comunice datele PNR care sunt 

păstrate în baza de date a acesteia în 

conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 

precum și, dacă este necesar, rezultatul 

prelucrării datelor PNR. Această solicitare 

poate viza oricare dintre date sau o 

combinație de elemente ale datelor, după 

cum unitatea de informații despre pasageri 

solicitantă consideră necesar într-un caz 

specific de prevenire, depistare, cercetare și 

urmărire penală a infracțiunilor teroriste 

sau a infracțiunilor grave. Unitatea de 

informații despre pasageri comunică datele 

solicitate cât de repede posibil, precum și 

rezultatul prelucrării datelor PNR, dacă 

acesta a fost deja obținut în temeiul 

articolului 4 alineatul (2) literele (a) și 

(b).  

2. Unitățile de informații despre pasageri 

au dreptul de a solicita, dacă este necesar, 

unității de informații despre pasageri a 

oricărui alt stat membru să îi comunice 

datele PNR care sunt păstrate în baza de 

date a acesteia în conformitate cu articolul 

9 alineatul (1) și, dacă este necesar, 

rezultatul prelucrării datelor respective, 

dacă prelucrarea a fost deja efectuată în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (2) 

literele (a) și (b). Solicitarea, motivată 

corespunzător, se limitează strict la datele 

necesare într-un caz specific și poate viza 

oricare dintre date sau o combinație de 

elemente ale datelor, după cum consideră 

necesar unitatea de informații despre 

pasageri solicitantă într-un caz specific de 

prevenire, depistare, cercetare sau urmărire 

penală a infracțiunilor teroriste sau a 

infracțiunilor transnaționale grave sau 

pentru prevenirea unei amenințări grave 

și imediate la adresa securității publice. 

Unitatea de informații despre pasageri 

comunică datele solicitate cât de repede 

posibil, utilizând protocoale comune și 

formate de date compatibile. Solicitarea se 

justifică în scris. 

3. Unitatea de informații despre pasageri a 

unui stat membru are dreptul de a solicita, 

dacă este necesar, unității de informații 

3. Unitățile de informații despre pasageri 

au dreptul de a solicita, dacă este necesar, 

unității de informații despre pasageri a 
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despre pasageri a oricărui alt stat membru 

să îi comunice datele PNR care sunt 

păstrate în baza de date a acesteia în 

conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 

precum și, dacă este necesar, rezultatul 

prelucrării datelor PNR. Unitatea de 

informații despre pasageri nu poate solicita 

accesul la date PNR specifice, în 

integralitatea lor și nemascate, păstrate de 

unitatea de informații despre pasageri a 

unui alt stat membru, decât în situații 

excepționale, ca răspuns la o amenințare 

specifică sau în cadrul unei cercetări sau 

urmăriri penale specifice având ca obiect 

infracțiuni de terorism sau infracțiuni 

grave.  

oricărui alt stat membru să îi comunice 

datele PNR cărora li s-a dat deja un 

caracter anonim și care sunt păstrate în 

baza de date a acesteia în conformitate cu 

articolul 9 alineatul (2) precum și, dacă 

este necesar, rezultatul prelucrării datelor 

PNR. Unitatea de informații despre 

pasageri nu poate solicita accesul la date 

PNR specifice, în integralitatea lor și 

nemascate, păstrate de unitatea de 

informații despre pasageri a unui alt stat 

membru, decât în situații absolut 

excepționale, ca răspuns la o amenințare 

specifică în timp real sau cu privire la 

cercetări sau urmăriri penale specifice, 

având ca obiect infracțiuni de terorism sau 

infracțiuni transnaționale grave, sau 

prevenirea unei amenințări grave și 

imediate la adresa securității publice. 

Accesul la integralitatea datelor PNR este 

autorizat doar de șeful unității de 

informații despre pasageri căreia i-a fost 

adresată solicitarea.  

4. Doar în acele cazuri în care este 

necesar pentru prevenirea unei 

amenințări grave și imediate la adresa 

securității publice, autoritățile competente 

ale unui stat membru pot solicita direct 

unității de informații despre pasageri a 

oricărui alt stat membru să îi comunice 

datele PNR care sunt păstrate în bazele de 

date ale acesteia în conformitate cu 

articolul 9 alineatele (1) și (2). Aceste 

solicitări trebuie să aibă legătură cu o 

cercetare sau urmărire penală specifică 

având ca obiect infracțiuni de terorism 

sau infracțiuni grave și trebuie să fie 

motivate. Unitățile de informații despre 

pasageri răspund cu prioritate acestor 

solicitări. În toate celelalte cazuri, 

autoritățile competente își transmit 

solicitările prin unitățile de informații 

despre pasageri din propriul stat membru. 

 

5. Cu titlu excepțional, în cazul în care 

accesul anticipat la datele PNR este 

necesar pentru a răspunde unei amenințări 

specifice și reale având legătură cu 

infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni 

grave, unitatea de informații despre 

5. Cu titlu excepțional, în cazul în care 

accesul anticipat la datele PNR este 

necesar strict pentru a răspunde unei 

amenințări specifice și reale având legătură 

cu infracțiuni teroriste sau cu infracțiuni 

transnaționale grave sau pentru a preveni 
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pasageri a unui stat membru are dreptul de 

a solicita în orice moment unității de 

informații despre pasageri a unui alt stat 

membru să îi comunice datele PNR ale 

zborurilor având ca destinație teritoriul său 

sau plecând de pe acesta. 

o amenințare gravă și imediată la adresa 

securității publice, unitatea de informații 

despre pasageri a unui stat membru are 

dreptul de a solicita în orice moment 

unității de informații despre pasageri a unui 

alt stat membru să îi comunice datele PNR 

ale zborurilor având ca destinație teritoriul 

său sau plecând de pe acesta, atunci când 

aceste date au fost păstrate. Această 

procedură se referă doar la solicitările de 

date PNR care au fost deja colectate și 

păstrate de unitatea de informații despre 

pasageri căreia i se solicită să furnizeze 

datele.  

6. Schimbul de informații în temeiul 

acestui articol poate avea loc prin 

intermediul tuturor canalelor de cooperare 

internațională care există între autoritățile 

de aplicare a legii. Limba folosită în 

solicitare și în schimbul de informații este 

cea prevăzută pentru utilizarea canalului 

respectiv. Atunci când efectuează notificări 

conform articolului 3 alineatul (3), statele 

membre comunică și Comisiei 

coordonatele punctelor de contact cărora le 

pot fi adresate solicitări în caz de urgență. 

Comisia comunică statelor membre 

notificările primite. 

6. Schimbul de informații în temeiul 

prezentului articol poate avea loc prin 

intermediul tuturor canalelor de cooperare 

internațională și la nivelul Uniunii care 

există între autoritățile de aplicare a legii, 

în special Europol, aplicația de rețea 

pentru schimbul securizat de informații 

din cadrul său (SIENA) și unitățile 

naționale înființate în conformitate cu 

articolul 8 din Decizia 2009/371/JAI. 

Limba folosită în solicitare și în schimbul 

de informații este cea prevăzută pentru 

utilizarea canalului respectiv. Atunci când 

efectuează notificări conform articolului 3 

alineatul (3), statele membre comunică și 

Comisiei coordonatele punctelor de contact 

cărora le pot fi adresate solicitări în caz de 

urgență. Comisia comunică statelor 

membre notificările primite. 

 6a. Atunci când informațiile analitice 

obținute din PNR sunt transferate în 

conformitate cu prezenta directivă, 

garanțiile prevăzute la alineatul (1) sunt 

respectate. 

 __________________ 

 1a Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 

12 iunie 2007 privind înființarea, 

funcționarea și utilizarea Sistemului de 

informații Schengen de a doua generație 

(SIS II) (JO L 205, 7.8.2007, p. 63). 
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Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 7 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 7a 

 Condițiile de acces al Europol la datele 

PNR 

 1. Europol poate adresa unității de 

informații despre pasageri a oricărui stat 

membru, de la caz la caz, în format 

electronic, o cerere justificată 

corespunzător de transmitere a unor date 

PNR specifice sau a rezultatelor 

prelucrării unor date PNR specifice, 

atunci când acest lucru este strict necesar 

pentru sprijinirea și consolidarea acțiunii 

statelor membre în vederea prevenirii, 

depistării și cercetării unei infracțiuni 

specifice de terorism sau a unei 

infracțiuni transnaționale grave, în 

măsura în care această infracțiune intră 

în sfera de competență a Europol, în 

conformitate cu Decizia 2009/371/JAI. 

Cererea justificată conține motive 

rezonabile pe baza cărora Europol 

consideră că transmiterea datelor PNR 

sau a rezultatelor prelucrării datelor PNR 

va contribui în mod substanțial la 

prevenirea, depistarea, cercetarea sau 

urmărirea penală a infracțiunii în cauză. 

 2. La primirea unei cereri din partea 

Europol, o instanță judecătorească sau un 

organism administrativ independent din 

statul membru verifică, în timp util, dacă 

sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute 

la alineatul (1), iar unitatea de informații 

despre pasageri furnizează cât mai curând 

Europol datele solicitate, cu condiția ca 

aceste condiții să fie îndeplinite. 

 3. Europol informează responsabilul 

pentru protecția datelor, numit în 

conformitate cu articolul 28 din 

Decizia 2009/371/JAI, în legătură cu 

schimburile de informații în temeiul 

prezentului articol. 
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 4. Schimbul de informații în temeiul 

acestui articol are loc prin intermediul 

SIENA și în conformitate cu Decizia 

2009/371/JAI. Limba folosită în solicitare 

și în schimbul de informații este cea 

utilizată de SIENA. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 8 Articolul 8 

Transferul datelor către țări terțe Transferul datelor către țări terțe 

Un stat membru poate transfera unei țări 

terțe date PNR și rezultatele prelucrării 

datelor PNR doar de la caz la caz și dacă:  

1. Un stat membru poate transfera unei țări 

terțe date PNR și rezultatele prelucrării 

datelor PNR doar de la caz la caz, cu 

condiția prezentării unei cereri motivate 

corespunzător, bazate pe dovezi suficiente, 

în cazul în care transferul este necesar 

pentru prevenirea, cercetarea, depistarea 

sau urmărirea penală a infracțiunilor, 

prevenirea unei amenințări grave și 

imediate la adresa securității publice sau 

executarea pedepselor, cu condiția ca:  

(a) sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 

articolul 13 din Decizia-cadru 

2008/977/JAI a Consiliului; 

(a) țara terță vizată să asigure un nivel 

corespunzător de protecție, în 

conformitate cu dispozițiile Directivei 

95/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului1a, pentru prelucrarea de date 

avută în vedere, sub rezerva îndeplinirii 

tuturor celorlalte condiții prevăzute în 

prezenta directivă; 

(b) transferul este necesar în scopul 

acestei directive, menționat la articolul 1 

alineatul (2); și 

(b) statul membru de la care au fost 

obținute datele să își fi dat acordul pentru 

transferarea lor, în conformitate cu 

legislația națională; 

(c) țara terță este de acord să transfere 

datele unei alte țări terțe doar în cazul în 

care acest lucru este necesar în scopul 

prezentei directive, specificat la articolul 1 

alineatul (2), și doar cu autorizarea 

expresă a statului membru. 

În situații excepționale, transferurile de 

date PNR fără un acord prealabil, în 

conformitate cu alineatul (1), sunt 

permise numai dacă aceste transferuri 

sunt esențiale pentru prevenirea unei 

amenințări grave și imediate la adresa 

securității publice a unui stat membru sau 
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a unei țări terțe sau pentru a proteja 

interesele fundamentale ale unui stat 

membru, iar consimțământul prealabil nu 

poate fi acordat în timp util. Autoritatea 

responsabilă de acordarea 

consimțământului este informată fără 

întârziere, iar transferul este înregistrat în 

mod corespunzător și face obiectul unei 

verificări ulterioare. 

 Prin derogare de la primul paragraf, 

transferurile de date sunt autorizate în 

mod sistematic în urma încheierii unui 

acord internațional între o țară terță și 

Uniune. 

 2. Statele membre transferă date PNR 

autorităților competente din țările terțe 

numai în condițiile prevăzute de prezenta 

directivă și numai după ce se asigură că 

destinatarii intenționează să utilizeze 

datele PNR în conformitate cu condițiile 

și garanțiile respective. 

 3. Transferurile de date către alte țări 

terțe este interzisă.  

 4. În cazul în care datele PNR referitoare 

la un cetățean sau un rezident al unui alt 

stat membru sunt transferate către o țară 

terță, autoritățile competente din statul 

membru respectiv sunt informate cu 

privire la aceasta cât mai curând posibil.  

 5. Responsabilul cu protecția datelor este 

informat de fiecare dată când un stat 

membru transferă date PNR în temeiul 

prezentului articol. Responsabilul cu 

protecția datelor informează în mod 

regulat autoritatea națională de 

supraveghere cu privire la transmiterea de 

date în temeiul prezentului articol. 

 __________________ 

 1a Directiva 95/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 24 

octombrie 1995 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date (JO L 

281, 23.11.1995, p. 31). 
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Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9 Articolul 9 

Perioada de păstrare a datelor Perioada de păstrare a datelor 

1. Statele membre se asigură că datele PNR 

furnizate de transportatorii aerieni unității 

de informații despre pasageri sunt păstrate 

într-o bază de date la unitatea de informații 

despre pasageri pentru o perioadă de 30 de 

zile după transferul lor către unitatea de 

informații despre pasageri a primului stat 

membru pe teritoriul căruia sosește sau de 

pe teritoriul căruia pleacă zborul 

internațional. 

1. Statele membre se asigură că datele PNR 

furnizate de transportatorii aerieni și de 

către operatorii economici care nu 

efectuează zboruri unității de informații 

despre pasageri, în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (2), sunt păstrate într-

o bază de date la unitatea de informații 

despre pasageri pentru o perioadă de 30 de 

zile după transferul lor către unitatea de 

informații despre pasageri a primului stat 

membru pe teritoriul căruia sosește sau de 

pe teritoriul căruia pleacă zborul 

internațional.  

2. La expirarea perioadei de 30 de zile de 

la transferul datelor PNR către unitatea de 

informații despre pasageri menționată la 

alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 

pentru informații despre pasageri pentru o 

perioadă suplimentară de cinci ani. În 

cursul acestei perioade, tuturor elementelor 

de date care ar putea servi la identificarea 

pasagerului la care se referă datele li se va 

da un caracter anonim. Aceste date PNR 

cărora li s-a dat un caracter anonim nu 

sunt accesibile decât unui număr limitat de 

membri ai personalului unității de 

informații despre pasageri, autorizați în 

mod special să efectueze analize ale datelor 

PNR și să elaboreze criterii de evaluare 

conform articolului 4 alineatul (2) litera 

(d). Accesul la integralitatea datelor PNR 

este autorizat doar de către șeful unității 

de informații despre pasageri în scopul 

articolului 4 alineatul (2) litera (c) și doar 

în cazul în care se poate considera în mod 

rezonabil că accesul este necesar pentru 

desfășurarea unei anchete sau pentru a 

răspunde unui risc sau unei amenințări 

specifice și reale sau unei cercetări sau 

2. La expirarea perioadei de 30 de zile de 

la transferul datelor PNR către unitatea de 

informații despre pasageri menționată la 

alineatul (1), datele sunt păstrate la unitatea 

pentru informații despre pasageri pentru o 

perioadă suplimentară de cinci ani. În 

cursul acestei perioade, tuturor elementelor 

de date care ar putea servi la identificarea 

pasagerului la care se referă datele li se va 

da un caracter anonim. Aceste date PNR 

mascate nu sunt accesibile decât unui 

număr limitat de membri ai personalului 

unității de informații despre pasageri, 

autorizați în mod special să efectueze 

analize ale datelor PNR și să elaboreze 

criterii de evaluare conform articolului 4 

alineatul (2) litera (d).  



 

 

 PE579.755/ 40 

 RO 

urmăriri penale specifice. 

 2a. După consultarea responsabilului cu 

protecția datelor, în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (2) litera (b), 

autoritatea națională de supraveghere 

autorizează reidentificarea datelor PNR 

mascate și accesul la integralitatea datelor 

PNR în cazul în care se poate considera 

în mod rezonabil că această reidentificare 

este necesară pentru desfășurarea unei 

anchete ca urmare a unui risc sau a unei 

amenințări specifice și reale legate de 

infracțiuni de terorism sau pentru a 

desfășura cercetări sau urmăriri penale 

specifice legate de o infracțiune 

transnațională gravă sau pentru a preveni 

o amenințare imediată și gravă la adresa 

securității publice. Acest acces la datele 

complete este permis pentru o perioadă de 

patru ani după ce datele au fost mascate, 

în cazurile referitoare la infracțiunile 

transnaționale grave, și pentru întreaga 

perioadă de cinci ani, menționată la 

alineatul (2), în cazurile referitoare la 

infracțiunile de terorism.  

În scopul prezentei directive, elementele de 

date care ar putea servi la identificarea 

pasagerului la care se referă datele PNR și 

care ar trebui filtrate și ar trebui să li se dea 

un caracter anonim sunt: 

În scopul prezentei directive, elementele de 

date care ar putea servi la identificarea 

pasagerului la care se referă datele PNR și 

care ar trebui filtrate și ar trebui să li se dea 

un caracter anonim sunt:  

– numele, inclusiv numele altor pasageri 

menționați în PNR precum și numărul 

pasagerilor care călătoresc împreună și care 

figurează în PNR; 

– numele, inclusiv numele altor pasageri 

menționați în PNR precum și numărul 

pasagerilor care călătoresc împreună și care 

figurează în PNR;  

– adresa și informațiile de contact; – adresa și informațiile de contact;  

– mențiuni cu caracter general, în măsura 

în care acestea conțin informații care ar 

putea servi la identificarea pasagerului la 

care se referă datele PNR; și 

– mențiuni cu caracter general, în măsura 

în care acestea conțin informații care ar 

putea servi la identificarea pasagerului la 

care se referă datele PNR; și 

– orice informații prealabile despre 

pasageri colectate. 

– orice informații prealabile despre 

pasageri colectate.  

3. Statele membre asigură ștergerea datelor 

PNR după expirarea perioadei menționate 

la alineatul (2). Această obligație nu aduce 

atingere cazurilor în care date PNR 

specifice au fost transferate unei autorități 

3. Statele membre asigură ștergerea 

definitivă a datelor PNR după expirarea 

perioadei menționate la alineatul (2). 

Această obligație nu aduce atingere 

cazurilor în care date PNR specifice au fost 
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competente și sunt utilizate în contextul 

unor cercetări sau urmăriri penale 

specifice; în aceste cazuri, păstrarea acestor 

date de către autoritatea competentă este 

reglementată prin legislația națională a 

statului membru. 

transferate unei autorități competente și 

sunt utilizate în contextul unor cercetări 

sau urmăriri penale specifice; în aceste 

cazuri, păstrarea acestor date de către 

autoritatea competentă este reglementată 

prin legislația națională a statului membru.  

4. Rezultatul confruntărilor menționate la 

articolul 4 alineatul (2) litera (a) este 

păstrat de unitatea de informații despre 

pasageri numai pentru perioada necesară 

pentru informarea autorităților competente 

cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 

care rezultatul unei operațiuni de 

comparare automatizată s-a dovedit, după 

o reexaminare individuală 

neautomatizată, a fi negativ, acesta va fi, 

totuși, stocat, pentru o perioadă de 

maximum trei ani, pentru a se evita viitoare 

răspunsuri pozitive „false”, numai dacă 

datele de bază nu au fost deja șterse 

conform alineatului (3) la expirarea celor 

cinci ani, înregistrarea urmând să fie 

păstrată până la ștergerea datelor de bază. 

4. Rezultatul confruntărilor menționate la 

articolul 4 alineatul (2) literele (a) și (b) 

este păstrat de unitatea de informații despre 

pasageri numai pentru perioada necesară 

pentru informarea autorităților competente 

cu privire la un rezultat pozitiv. În cazul în 

care rezultatul unei operațiuni de 

comparare automatizată s-a dovedit, în 

urma intervenției umane a unui membru 

al personalului unității de informații 

despre pasageri, a fi negativ, acesta este 

totuși stocat, pentru o perioadă de 

maximum trei ani, pentru a se evita viitoare 

răspunsuri pozitive „false”, numai dacă 

datele de bază nu au fost deja șterse 

conform alineatului (3) la expirarea celor 

cinci ani, înregistrarea urmând să fie 

păstrată până la ștergerea datelor de bază. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 10 Articolul 10 

Sancțiuni împotriva transportatorilor 

aerieni 

Sancțiuni împotriva transportatorilor 

aerieni și a operatorilor economici care nu 

efectuează zboruri 

Statele membre se asigură că, în 

conformitate cu legislația lor națională, 

sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace 

și proporționale, inclusiv penalități 

financiare, împotriva transportatorilor 

aerieni care nu transmit datele solicitate în 

temeiul prezentei directive, în măsura în 

care le colectează deja, sau nu fac acest 

lucru în formatul cerut sau încalcă în alt 

mod dispozițiile naționale adoptate în 

temeiul prezentei directive.  

1. Statele membre se asigură că, în 

conformitate cu legislația lor națională, 

sunt prevăzute sancțiuni disuasive, eficace 

și proporționale, inclusiv sancțiuni 

financiare, împotriva transportatorilor 

aerieni și a operatorilor economici care nu 

efectuează zboruri care nu transmit datele 

solicitate în temeiul prezentei directive, în 

măsura în care le colectează deja, sau nu 

fac acest lucru în formatul cerut sau nu 

prelucrează datele în conformitate cu 
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normele privind protecția datelor 

prevăzute de prezenta directivă, sau 
încalcă în alt mod dispozițiile naționale 

adoptate în temeiul prezentei directive.  

 1a. Toate datele deținute de 

transportatorii aerieni și de operatorii 

economici care nu efectuează zboruri sunt 

păstrate într-o bază de date sigură, într-un 

sistem informatic acreditat din punct de 

vedere al securității care fie îndeplinește, 

fie depășește normele internaționale în 

materie. 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11 Articolul 11 

Protecția datelor cu caracter personal Protecția datelor cu caracter personal 

1. Fiecare stat membru se asigură că, în 

ceea ce privește toate prelucrările de date 

cu caracter personal în temeiul prezentei 

directive, fiecare pasager are același drept 

de acces, rectificare, ștergere sau blocare, 

același drept de a fi despăgubit sau de a 

exercita o cale de atac precum cele 

adoptate în temeiul legislației naționale în 

aplicarea articolelor 17, 18, 19 și 20 din 

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. 

Dispozițiile articolelor 17, 18, 19 și 20 din 

Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
sunt, prin urmare, aplicabile. 

1. Fiecare stat membru se asigură că, în 

ceea ce privește toate prelucrările de date 

cu caracter personal în temeiul prezentei 

directive, fiecare pasager are același drept 

de protecție a datelor sale cu caracter 

personal, de acces, rectificare, ștergere sau 

blocare, același drept de a fi despăgubit și 

de a exercita o cale de atac, în 

conformitate cu legislația națională și 

europeană și în aplicarea articolelor 17, 

18, 19 și 20 din Decizia-cadru 

2008/977/JAI a Consiliului. Articolele 

respective sunt, prin urmare, aplicabile.  

2. Fiecare stat membru se asigură că 

dispozițiile adoptate în temeiul legislației 

naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 

din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 

Consiliului privind confidențialitatea 

prelucrării și securitatea datelor se aplică, 

de asemenea, tuturor prelucrărilor de date 

cu caracter personal în temeiul prezentei 

directive. 

2. Fiecare stat membru se asigură că 

dispozițiile adoptate în temeiul legislației 

naționale în aplicarea articolelor 21 și 22 

din Decizia-cadru 2008/977/JAI privind 

confidențialitatea prelucrării și securitatea 

datelor se aplică, de asemenea, tuturor 

prelucrărilor de date cu caracter personal în 

temeiul prezentei directive. 

 2a. În cazul în care dispozițiile adoptate în 

temeiul dreptului național în vederea 
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punerii în aplicare a Directivei 95/46/CE 

conferă pasagerilor mai multe drepturi în 

ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu 

caracter personal decât prezenta directivă, 

se aplică dispozițiile respective. 

3. Se interzice orice prelucrare de date 

PNR care dezvăluie rasa sau originea 

etnică a unei persoane, convingerile sale 

religioase sau filozofice, opiniile sale 

politice, apartenența la un sindicat, starea 

sa de sănătate sau viața sa sexuală. În 

situația în care unitatea de informații 

despre pasageri primește date PNR care 

dezvăluie astfel de informații, acestea sunt 

șterse imediat. 

3. Statele membre interzic prelucrarea 

datelor PNR care dezvăluie rasa sau 

originea etnică a unei persoane, opiniile 

politice, religia sau convingerile filozofice, 

orientarea sexuală sau identitatea de gen, 

apartenența la un sindicat sau activitățile 

desfășurate în cadrul acestuia, precum și 

prelucrarea datelor privind sănătatea sau 

viața sexuală. În situația în care unitatea de 

informații despre pasageri primește date 

PNR care dezvăluie astfel de informații, 

acestea sunt șterse imediat.  

 3a. Statele membre se asigură că unitatea 

de informații despre pasageri păstrează 

documentația referitoare la toate 

sistemele și procedurile de prelucrare 

aflate în responsabilitatea sa. Această 

documentație conține cel puțin: 

 (a) numele și datele de contact ale 

organizației și ale personalului unității de 

informații despre pasageri care are 

sarcina de a prelucra datele PNR, 

diferitele niveluri de autorizare a 

accesului și personalul care deține o astfel 

de autorizare; 

 (b) solicitările autorităților competente și 

ale unităților de informații despre 

pasageri din alte state membre și 

destinatarii datelor PNR prelucrate; 

 (c) toate solicitările și transferurile de 

date către o țară terță, identificarea acelei 

țări terțe și temeiurile juridice pe baza 

cărora datele sunt transferate; 

 (d) termenele-limită pentru păstrarea și 

ștergerea diferitelor categorii de date. 

 La cerere, unitatea de informații despre 

pasageri pune toată documentația la 

dispoziția autorității naționale de 

supraveghere. 

 3b. Statele membre se asigură că unitățile 

de informații despre pasageri păstrează 
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înregistrările cel puțin pentru 

următoarele operațiuni de prelucrare: 

colectare, modificare, consultare, 

dezvăluire, combinare sau ștergere. 

Înregistrările operațiunilor de consultare 

și de dezvăluire indică, în special, scopul, 

data și ora acestor operațiuni și, în 

măsura în care este posibil, identitatea 

persoanei care a consultat sau a dezvăluit 

datele PNR și identitatea destinatarilor 

acestor date. Înregistrările sunt utilizate 

exclusiv în scopul verificării, al 

autosupravegherii și pentru a garanta 

integritatea și securitatea datelor sau în 

vederea realizării unui audit. La cerere, 

unitatea de informații despre pasageri 

pune toate înregistrările la dispoziția 

autorității naționale de supraveghere. 

 Persoanele care efectuează controalele de 

securitate, au acces la datele PNR, 

analizează aceste date și operează 

jurnalele de date, dețin un certificat de 

securitate și au urmat o formare în 

domeniul securității. Ei au un profil care 

le stabilește și le limitează accesul la 

înregistrările pe care sunt autorizați să le 

acceseze în conformitate cu natura 

activității lor, rolul și dreptul lor legal. 

 Înregistrările sunt păstrate pentru o 

perioadă de patru ani. Totuși, în cazul în 

care, în conformitate cu articolul 9 

alineatul (3), datele relevante nu au fost 

încă șterse la sfârșitul acestei perioade de 

patru ani, înregistrările sunt păstrate 

până ce datele relevante sunt șterse. 

 3c. Statele membre se asigură că unitatea 

lor de informații despre pasageri pune în 

aplicare măsurile și procedurile tehnice și 

organizatorice adecvate pentru a garanta 

un nivel ridicat de securitate, adaptat la 

riscurile reprezentate de prelucrare și de 

natura datelor PNR care trebuie protejate.  

 3d. Statele membre se asigură că, dacă un 

caz de încălcare a securității datelor cu 

caracter personal ar putea afecta negativ 

protecția datelor cu caracter personal sau 

viața privată a persoanei vizate, unitatea 

de informații despre pasageri comunică 
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fără întârziere această încălcare 

persoanei vizate și autorității pentru 

protecția datelor de la nivel național.  

4. Toate prelucrările de date PNR de către 

transportatorii aerieni, toate transferurile de 

date PNR de către unitățile de informații 

despre pasageri și toate solicitările 

formulate de autoritățile competente sau de 

unitățile de informații despre pasageri din 

alte state sau din țări terțe, chiar dacă au 

fost refuzate, sunt luate în evidență sau 

documentate de către unitatea de informații 

despre pasageri și de autoritățile 

competente în scopul verificării legalității 

prelucrării datelor, al autocontrolului și 

garantării integrității și securității adecvate 

a prelucrării datelor. Aceste înregistrări se 

păstrează pentru o perioadă de cinci ani 

dacă datele de bază nu au fost șterse deja în 

conformitate cu articolul 9 alineatul (3) la 

expirarea celor cinci ani, înregistrările 

păstrându-se până la ștergerea datelor de 

bază. 

 

5. Statele membre se asigură că 

transportatorii aerieni, agenții acestora sau 

alți vânzători de bilete pentru transportul 

pasagerilor prin intermediul serviciilor 

aeriene oferă pasagerilor zborurilor 

internaționale, la rezervarea unui bilet și la 

cumpărarea biletului, informații clare și 

precise privind comunicarea datelor PNR 

către unitatea de informații despre 

pasageri, scopul prelucrării acestor date, 

perioada păstrării datelor, posibila utilizare 

a acestora în scopul prevenirii, depistării, 

cercetării și urmăririi penale a 

infracțiunilor de terorism și a infracțiunilor 

grave, posibilitatea schimbului și partajării 

acestor date și drepturile pasagerilor la 

protecția datelor, în special dreptul de a 

depune o plângere la o autoritate națională 

de supraveghere a protecției datelor aleasă 

de aceștia. Aceleași informații sunt puse 

de către statele membre la dispoziția 

publicului. 

5. Statele membre se asigură că 

transportatorii aerieni și operatorii 

economici care nu efectuează zboruri le 
oferă pasagerilor zborurilor internaționale, 

la rezervarea unui bilet și la cumpărarea 

biletului, informații clare și precise privind 

comunicarea datelor PNR către unitatea de 

informații despre pasageri, scopul 

prelucrării acestor date, perioada păstrării 

datelor, posibila utilizare a acestora în 

scopul prevenirii, depistării, cercetării și 

urmăririi penale a infracțiunilor de terorism 

și a infracțiunilor transnaționale grave, 

posibilitatea schimbului și partajării acestor 

date și drepturile pasagerilor la protecția 

datelor, cum ar fi dreptul de acces, de 

corectare, de ștergere și de blocare a 

datelor și, în special, dreptul de a depune o 

plângere la o autoritate națională de 

supraveghere aleasă de aceștia.  

 5a. Statele membre se asigură, de 

asemenea, că unitatea lor de informații 

despre pasageri comunică persoanei 
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vizate informații privind drepturile 

menționate la alineatul (5) și modalitatea 

de exercitare a acestor drepturi.  

6. Se interzice orice transfer de date PNR 

de către unitățile de informații despre 

pasageri și autoritățile competente către 

persoane particulare dintr-un stat 

membru sau o țară terță. 

 

7. Fără a aduce atingere articolului 10, 

statele membre adoptă măsuri adecvate 

pentru a asigura aplicarea integrală a 

dispozițiilor prezentei directive și, în 

special, stabilesc sancțiuni eficace, 

proporționale și disuasive, care să fie 

aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor 

adoptate în temeiul prezentei directive. 

7. Fără a aduce atingere articolului 10, 

statele membre adoptă măsuri adecvate 

pentru a asigura aplicarea integrală a 

tuturor dispozițiilor prezentei directive și, 

în special, stabilesc sancțiuni eficace, 

proporționale și disuasive, care să fie 

aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor 

adoptate în temeiul prezentei directive. 

Autoritățile naționale de supraveghere iau 

măsuri disciplinare împotriva persoanelor 

responsabile pentru orice încălcare 

intenționată a vieții private, după caz, 

inclusiv interzicerea accesului în sistem, 

avertismentele oficiale, suspendarea, 

retrogradarea sau demiterea din funcție. 

 7a. Se interzice orice transfer de date 

PNR de către autoritățile competente sau 

unitățile de informații despre pasageri 

către persoane particulare dintr-un stat 

membru sau o țară terță. Orice 

comportament abuziv se sancționează.  

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 12 Articolul 12 

Autoritatea națională de supraveghere Autoritatea națională de supraveghere 

Fiecare stat membru prevede că autoritatea 

națională de supraveghere înființată în 

aplicarea articolului 25 din Decizia-cadru 

2008/977/JAI este, de asemenea, 

responsabilă de consilierea și controlul 

privind aplicarea pe teritoriul său a 

dispozițiilor adoptate de statele membre în 

Fiecare stat membru prevede că autoritatea 

națională de supraveghere înființată în 

aplicarea articolului 25 din Decizia-cadru 

2008/977/JAI este responsabilă de 

consilierea și controlul privind aplicarea pe 

teritoriul său a dispozițiilor adoptate de 

statele membre în temeiul prezentei 
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temeiul prezentei directive. Celelalte 

dispoziții ale articolului 25 din Decizia-

cadru 2008/977/JAI a Consiliului sunt 

aplicabile. 

directive. Celelalte dispoziții ale articolului 

25 din Decizia-cadru 2008/977/JAI a 

Consiliului sunt aplicabile. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 12 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 12a 

 Îndatoririle și competențele autorității 

naționale de supraveghere 

 1. Autoritatea națională de supraveghere 

din fiecare stat membru este responsabilă 

de monitorizarea punerii în aplicare a 

dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 

directive și de asigurarea punerii sale în 

aplicare coerente în întreaga Uniune, 

pentru a proteja drepturile fundamentale 

legate de procesarea datelor cu caracter 

personal. Fiecare autoritate națională de 

supraveghere are următoarele sarcini:  

 (a) înregistrează plângerile depuse de 

orice persoană care face obiectul 

colectării datelor, anchetează cazul și 

informează persoanele respective cu 

privire la evoluția și rezultatul plângerilor 

lor într-o perioadă de timp rezonabilă, în 

special în cazul în care este necesară 

realizarea de anchete suplimentare sau 

coordonarea cu o altă autoritate națională 

de supraveghere; aceste plângeri pot fi 

depuse de orice persoană, indiferent de 

naționalitate, țara de origine sau locul de 

reședință; 

 (b) exercită competențe efective de 

supraveghere, anchetă, intervenție și 

verificare și are competența de a sesiza 

instanța cu privire la încălcări ale legii 

legate de prezenta directivă în vederea 

urmăririi penale sau a luării unor măsuri 

disciplinare, după caz;  

 (c) verifică legalitatea procesării datelor, 
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organizează anchete, inspecții și audituri 

în conformitate cu dreptul național, fie 

din proprie inițiativă, fie pe baza unei 

plângeri, și informează într-o perioadă de 

timp rezonabil persoana care face obiectul 

colectării datelor, dacă ea este cea care a 

adresat plângerea, cu privire la rezultatul 

anchetei;  

 (d) monitorizează evoluțiile care prezintă 

interes, în măsura în care acestea au 

incidență asupra protecției datelor cu 

caracter personal, în special evoluția 

tehnologiilor informației și 

comunicațiilor;  

 Statele membre permit formularea unei 

căi de atac de către persoanele care 

consideră că îmbarcarea într-o aeronavă 

comercială le-a fost amânată sau interzisă 

din cauză că au fost identificate în mod 

incorect ca reprezentând o amenințare. 

 2. Fiecare autoritate națională de 

supraveghere consiliază, la cerere, orice 

persoană care face obiectul colectării 

datelor în vederea exercitării drepturilor 

prevăzute în dispozițiile adoptate în 

conformitate cu prezenta directivă și, dacă 

este cazul, cooperează cu autoritățile 

naționale de supraveghere din alte state 

membre în acest scop.  

 3. Pentru reclamațiile menționate la 

alineatul (1) litera (a), autoritatea 

națională de supraveghere pune la 

dispoziție un formular de depunere a 

reclamației, care poate fi completat prin 

mijloace electronice, fără a exclude alte 

mijloace de comunicare. 

 4. Statele membre se asigură că 

îndeplinirea sarcinilor de către 

autoritățile lor naționale de supraveghere 

nu implică costuri pentru persoana care 

face obiectul colectării datelor. Totuși, în 

cazul în care cererile sunt într-un număr 

excesiv de mare, în special din cauza 

naturii lor repetitive, autoritatea națională 

de supraveghere poate percepe o taxă 

rezonabilă.  
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 5. Fiecare stat membru se asigură că 

autoritatea sa națională de supraveghere 

dispune de resursele umane, tehnice și 

financiare corespunzătoare, precum și de 

infrastructura și spațiile necesare pentru 

îndeplinirea eficace a sarcinilor și 

competențelor sale.  

 6. Fiecare stat membru se asigură că 

autoritatea sa de supraveghere dispune de 

personal propriu, numit de șeful 

autorității naționale de supraveghere și 

care răspunde în fața acestuia.  

 7. În îndeplinirea sarcinilor lor, membrii 

autorității naționale de control nu solicită 

și nu acceptă instrucțiuni din partea 

nimănui și își mențin deplina 

independență și imparțialitate. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 13 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 13 Articolul 13 

Protocoale comune și formate de date 

compatibile 

Protocoale comune și formate de date 

compatibile 

1. Toate transferurile de date de către 

transportatorii aerieni către unitățile de 

informații despre pasageri în scopul 

prezentei directive sunt efectuate prin 

mijloace electronice sau, în caz de 

defecțiune tehnică, prin orice alte mijloace 

adecvate, pentru o perioadă de un an de la 

adoptarea protocoalelor comune și a 

formatelor de date compatibile conform 

articolului 14.  

1. Toate transferurile de date PNR de către 

transportatorii aerieni și de către operatorii 

economici care nu efectuează zboruri 

către unitățile de informații despre pasageri 

în scopul prezentei directive sunt efectuate 

prin mijloace electronice, acest lucru 

oferind garanții suficiente în ceea ce 

privește măsurile de securitate tehnică și 

organizatorice care reglementează 

prelucrarea ce urmează a fi efectuată. În 
caz de defecțiune tehnică, datele PNR sunt 

transferate prin orice alte mijloace 

adecvate, menținându-se totodată același 

nivel de securitate și respectând pe deplin 

legislația Uniunii în materie de protecție a 

datelor.  

2. La expirarea perioadei de un an de la 

data adoptării protocoalelor comune și a 

2. La expirarea perioadei de un an de la 

data adoptării protocoalelor comune și a 
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formatelor de date compatibile, toate 

transferurile de date PNR de către 

transportatorii aerieni către unitățile de 

informații despre pasageri în sensul 

prezentei directive sunt efectuate 

electronic, prin utilizarea de metode 

securizate sub forma unor protocoale 

comune acceptate, care sunt comune 

tuturor transferurilor, pentru a asigura 

securitatea datelor în timpul transferului, și 

într-un format de date compatibil, pentru a 

asigura posibilitatea citirii datelor de către 

toate părțile implicate. Toți transportatorii 

aerieni sunt obligați să selecționeze și să îi 

precizeze unității de informații despre 

pasageri protocolul comun și formatul de 

date pe care intenționează să le utilizeze 

pentru transferurile către aceasta.  

formatelor de date compatibile, toate 

transferurile de date PNR de către 

transportatorii aerieni și de către operatorii 

economici care nu efectuează zboruri 

către unitățile de informații despre pasageri 

în sensul prezentei directive sunt efectuate 

electronic, prin utilizarea de metode 

securizate sub forma unor protocoale 

comune acceptate, care sunt comune 

tuturor transferurilor, pentru a asigura 

securitatea datelor în timpul transferului, și 

într-un format de date compatibil, pentru a 

asigura posibilitatea citirii datelor de către 

toate părțile implicate. Toți transportatorii 

aerieni sunt obligați să selecționeze și să îi 

precizeze unității de informații despre 

pasageri protocolul comun și formatul de 

date pe care intenționează să le utilizeze 

pentru transferurile către aceasta.  

3. Lista protocoalelor comune și a 

formatelor de date compatibile acceptate 

este stabilită și, dacă este cazul, adaptată 

de către Comisie în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 14 

alineatul (2). 

3. Comisia este împuternicită să adopte 

acte delegate în conformitate cu articolul 

14 în vederea adoptării și, dacă este cazul, 

a adaptării unei liste a protocoalelor 

comune și a formatelor de date 

compatibile. 

4. Atât timp cât protocoalele comune și 

formatele de date compatibile acceptate 

menționate la alineatele (2) și (3) nu sunt 

disponibile, alineatul (1) continuă să se 

aplice. 

4. Atât timp cât protocoalele comune și 

formatele de date compatibile acceptate 

menționate la alineatele (2) și (3) nu sunt 

disponibile, alineatul (1) continuă să se 

aplice.  

5. Fiecare stat membru asigură adoptarea 

modificărilor tehnice necesare pentru a 

putea utiliza protocoalele comune și 

formatele de date în termen de un an de la 

data adoptării protocoalelor comune și a 

formatelor de date compatibile. 

5. Fiecare stat membru asigură adoptarea 

modificărilor tehnice necesare pentru a 

putea utiliza protocoalele comune și 

formatele de date în termen de un an de la 

data adoptării protocoalelor comune și a 

formatelor de date compatibile. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 14 Articolul 14 

Procedura comitetelor Acte delegate 
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1. Comisia este asistată de un comitet 

(denumit în continuare „comitetul”). Este 

vorba de un comitet în sensul 

Regulamentului […/2011/UE] din 16 

februarie 2011.  

1. Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

2. Acolo unde se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 

Regulamentul […/2011/UE] din 16 

februarie 2011. 

2. Competența de adopta acte delegate 

menționată la articolul 13 alineatul (3) 

este conferită Comisiei pentru o perioadă 

de [X] ani de la…* [data intrării în 

vigoare a prezentei directive]. Comisia 

prezintă un raport privind delegarea de 

competențe cel târziu cu nouă luni înainte 

de încheierea perioadei de [X] ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opun 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 2a. Delegarea de competențe menționată 

la articolul 13 alineatul (3) poate fi 

revocată în orice moment de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificată în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

care urmează datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară menționată în 

decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 

delegate care sunt deja în vigoare. 

 2b. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 2c. Un act delegat adoptat în conformitate 

cu articolul 13 alineatul (3) intră în 

vigoare numai dacă Parlamentul 

European sau Consiliul nu a formulat 

nicio obiecțiune în termen de două luni de 

la notificarea acestuia către Parlamentul 

European și Consiliu sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, 

atât Parlamentul European cât și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecțiuni. Respectivul termen se 
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prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 16 eliminat 

Dispoziții tranzitorii  

La data menționată la articolul 15 

alineatul (1), și anume la doi ani după 

intrarea în vigoare a prezentei directive, 

statele membre se asigură că sunt 

colectate datele PNR de la cel puțin 30% 

din toate zborurile menționate la articolul 

6 alineatul (1). În termen de doi ani de la 

data menționată la articolul 15, statele 

membre se asigură că sunt colectate 

datele PNR de la cel puțin 60 % din toate 

zborurile menționate la articolul 6 

alineatul (1). Statele membre se asigură 

că, după cu patru ani de la data 

menționată la articolul 15, sunt colectate 

datele PNR de la toate zborurile 

menționate la articolul 6 alineatul (1). 

 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 17 Articolul 17 

Reexaminare Reexaminare 

Pe baza informațiilor furnizate de statele 

membre, Comisia: 

Pe baza informațiilor furnizate de statele 

membre, Comisia revizuiește funcționarea 

prezentei directive și prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului în 

termen de ...* [patru ani de la data 

transpunerii, menționată la articolul 15 

alineatul (1)]. Revizuirea va avea în 
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vedere toate elementele din prezenta 

directivă. 

(a) reexaminează fezabilitatea și 

necesitatea includerii zborurilor interne 

în domeniul de aplicare a prezentei 

directive, în lumina experienței dobândite 

de acele state membre care colectează 

date PNR privind zborurile interne. 

Comisia prezintă un raport Parlamentului 

European și Consiliului în termen de doi 

ani de la data menționată la articolul 15 

alineatul (1). 

 

(b) reexaminează funcționarea prezentei 

directive și prezintă un raport 

Parlamentului European și Consiliului în 

termen de patru ani de la data menționată 

la articolul 15 alineatul (1). Această 

reexaminare ia în considerare toate 

elementele prezentei directive, acordând o 

atenție specială conformității cu 

standardele de protecție a datelor cu 

caracter personal, duratei perioadei de 

păstrare a datelor și calității evaluărilor. Va 

conține, de asemenea, informații statistice 

culese în temeiul articolului 18. 

În realizarea acestei revizuiri, Comisia 

acordă o atenție deosebită respectării 

standardelor de protecție a datelor cu 

caracter personal, necesității și 

proporționalității colectării și prelucrării 

datelor PNR pentru fiecare dintre 

scopurile menționate, duratei perioadei de 

păstrare a datelor și calității evaluărilor, 

precum și eficacității partajării datelor 

între statele membre și calității evaluării, 

inclusiv în ceea ce privește informațiile 

statistice colectate în conformitate cu 

articolul 18. Va conține, de asemenea, 

informații statistice culese în temeiul 

articolului 18. 

 După consultarea agențiilor relevante din 

cadrul Uniunii, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului, 

până la …* [doi ani de la data 

transpunerii prezentei directive, 

menționată la articolul 15 alineatul (1)] 

un raport inițial de evaluare. 

 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 18 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 18 Articolul 18 

Date statistice Date statistice 

1. Statele membre compilează o serie de 1. Statele membre compilează o serie de 
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informații statistice privind datele PNR 

furnizate unităților de informații despre 

pasageri. Aceste statistici ar trebui să 

indice cel puțin pe transportator aerian și 

pe destinație numărul de identificări de 

persoane care pot fi implicate într-o 

infracțiune de terorism sau într-o 

infracțiune gravă în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (2) și numărul de 

acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 

implicat utilizarea datelor PNR. 

informații statistice privind datele PNR 

furnizate unităților de informații despre 

pasageri. Aceste statistici indică, cel puțin 

pe transportator aerian și pe destinație, 

numărul de identificări de persoane care 

pot fi implicate într-o infracțiune de 

terorism sau într-o infracțiune 

transnațională gravă în conformitate cu 

articolul 4 alineatul (2) și numărul de 

acțiuni ulterioare de aplicare a legii care au 

implicat utilizarea datelor PNR, inclusiv 

numărul de anchete și de condamnări 

care au rezultat în urma colectării datelor 

PNR în fiecare stat membru. 

2. Statisticile de acest fel nu conțin date 

cu caracter personal și sunt prezentate 

anual Comisiei. 

2. Aceste statistici nu conțin date cu 

caracter personal. Ele sunt transmise 

Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei o dată la doi ani. 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 19 Articolul 19 

Relația cu alte instrumente Relația cu alte instrumente 

1. Statele membre pot continua să aplice 

acordurile sau înțelegerile bilaterale sau 

multilaterale între acestea privind schimbul 

de informații între autoritățile competente 

în vigoare la data adoptării prezentei 

directive, în măsura în care aceste acorduri 

sau înțelegeri sunt compatibile cu prezenta 

directivă. 

1. Statele membre pot continua să aplice 

acordurile sau înțelegerile bilaterale sau 

multilaterale între acestea privind schimbul 

de informații între autoritățile competente 

în vigoare la data adoptării prezentei 

directive, în măsura în care aceste acorduri 

sau înțelegeri sunt compatibile cu prezenta 

directivă.  

 1a. Prezenta directivă se aplică fără a 

aduce atingere Deciziei-cadru 

2008/977/JAI. 

2. Prezenta directivă nu aduce atingere 

altor obligații și angajamente ale Uniunii în 

temeiul unor acorduri bilaterale și/sau 

multilaterale cu țări terțe. 

2. Prezenta directivă nu aduce atingere 

altor obligații și angajamente ale Uniunii în 

temeiul unor acorduri bilaterale și/sau 

multilaterale cu țări terțe. 

 


