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ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

--------------------------------------------------------- 

ΟΓΗΓΙΑ (EΔ) 2016/…  

ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ζσεηικά με ηη σπήζη ηυν δεδομένυν πος πεπιέσονηαι ζηιρ καηαζηάζειρ ονομάηυν 

επιβαηών (PNR) για ηην ππόλητη, ανίσνεςζη, διεπεύνηζη και δίυξη ηπομοκπαηικών και 

ζοβαπών εγκλημάηυν 

                                                 
*
  Σξνπνινγίεο: ην λέν ή ην ηξνπνπνηεκέλν θείκελν ζεκεηψλεηαη κε έληνλνπο πιάγηνπο 

ραξαθηήξεο· νη δηαγξαθέο ζεκεηψλνληαη κε ην ζχκβνιν ▌. 
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ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηδίσο ην άξζξν 

82 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν δ) θαη ην άξζξν 87 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α), 

Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Επξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Μεηά ηε δηαβίβαζε ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο
1
, 

Αθνχ δήηεζε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, 

▌ 

Δλεξγψληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
2
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 218 ηεο 23.7.2011, ζ. 107. 

2
  Θέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο ... (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκα ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα) θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο … 
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Δθηηκψληαο ηα εμήο: 

(1) ηηο 6 Ννεκβξίνπ 2007 ε Δπηηξνπή εμέδσζε πξφηαζε απφθαζεο-πιαηζίνπ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο νλνκάησλ επηβαηψλ 

(PNR) κε ζθνπφ ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. Δληνχηνηο, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2009, ε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ε 

νπνία δελ είρε εγθξηζεί απφ ην πκβνχιην κέρξη ηφηε, θαηέζηε παξσρεκέλε. 

(2) Με ην «Πξφγξακκα ηεο ηνθρφικεο — Μηα αλνηθηή θαη αζθαιήο Δπξψπε πνπ 

εμππεξεηεί θαη πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο»
1
 ε Δπηηξνπή θιήζεθε λα ππνβάιεη 

πξφηαζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ PNR γηα ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε, 

δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. 

(3) Η Δπηηξνπή, ζηελ αλαθνίλσζή ηεο 21εο επηεκβξίνπ 2010 κε ηίηιν «Γεληθή 

πξνζέγγηζε γηα ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο κε ηα νλφκαηα ησλ 

επηβαηψλ (PNR) ζε ηξίηεο ρψξεο» πεξηέγξαςε έλαλ αξηζκφ βαζηθψλ ζηνηρείσλ κηαο 

πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

(4) Η νδεγία 2004/82/EΚ ηνπ πκβνπιίνπ
2
 δηέπεη ηε δηαβίβαζε εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζπιιεγφκελσλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο επηβάηεο (ΑΡΙ) απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο πξνο 

ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο βειηίσζεο ησλ ειέγρσλ ζηα ζχλνξα 

θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. 

                                                 
1
 ΔΔ C 115 ηεο 4.5.2010, ζ. 1. 

2
 Οδεγία 2004/82/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε ησλ κεηαθνξέσλ λα θνηλνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ησλ επηβαηψλ (ΔΔ L 261 ηεο 

6.8.2004, ζ. 24). 
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(5) ηφρνη ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε αζθάιεηα, ε πξνζηαζία ηεο 

δσήο θαη αζθαιείαο ησλ πξνζψπσλ θαη ε δεκηνπξγία λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ PNR φηαλ ηα επεμεξγάδνληαη νη αξκφδηεο αξρέο. 

(6) Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε δεδνκέλσλ PNR, πρ κέζσ ηεο αληηπαξαβνιήο 

δεδνκέλσλ PNR κε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα αλαδεηνχκελα πξφζσπα θαη 

αληηθείκελα, είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε, αλίρλεπζε, 

δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ θαη ηελ θαη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο, κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ εμεχξεζε ζπλεξγψλ θαη ηελ 

εμάξζξσζε εγθιεκαηηθψλ θπθισκάησλ. 

(7) Η αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ PNR επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε πξνζψπσλ γηα ηα νπνία 

▌ δελ ππήξραλ ππνςίεο εκπινθήο ζε ηξνκνθξαηηθή πξάμε ή ζνβαξφ έγθιεκα πξηλ 

ηελ αμηνιφγεζε, θαη πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα εμεηαζζνχλ πεξαηηέξσ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο. Με ηε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ PNR κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ε 

απεηιή ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή 

γσλία, πέξαλ εθείλεο πνπ πξνζθέξεη ε επεμεξγαζία άιισλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Δληνχηνηο, πξνθεηκέλνπ ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR 

▌λα είλαη πεξηνξηζκέλε ζην απνιχησο αλαγθαίν, ε ζέζπηζε θαη ε εθαξκνγή 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηελ ηξνκνθξαηία θαη ζηα ζνβαξά 

εγθιήκαηα φπνπ ε ρξήζε ηέηνησλ θξηηεξίσλ έρεη λφεκα. Επηπιένλ, ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα νξίδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε ην ζχζηεκα λα ηαπηνπνηεί 

φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξνπο αζψνπο. 

▌ 

(8) Οη αεξνκεηαθνξείο ζπιιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη ήδε δεδνκέλα PNR ησλ 

επηβαηψλ ηνπο γηα δηθή ηνπο εκπνξηθή ρξήζε. Η παξνχζα νδεγία δελ ζα πξέπεη λα 

επηβάιιεη θακία ππνρξέσζε ζηνπο αεξνκεηαθνξείο λα ζπιιέγνπλ ή λα δηαηεξνχλ 

νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία απφ ηνπο επηβάηεο νχηε λα 

ππνρξεψλεη ηνπο επηβάηεο λα παξέρνπλ θαη άιια δεδνκέλα πέξαλ εθείλσλ πνπ 

έρνπλ ήδε δνζεί ζηνπο αεξνκεηαθνξείο. 
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(9) Οξηζκέλνη αεξνκεηαθνξείο δηαηεξνχλ ηα δεδνκέλα API πνπ ελδερνκέλσο 

ζπιιέγνπλ σο κέξνο ησλ δεδνκέλσλ PNR, ελψ θάπνηνη άιινη φρη. Η ρξήζε ησλ 

δεδνκέλσλ PNR απφ θνηλνχ κε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ΑΡΙ έρεη πξνζηηζέκελε 

αμία, θαζψο βνεζά ηα θξάηε κέιε θαηά ηελ επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο πξνζψπσλ 

επαπμάλνληαο ηελ αμία ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ γηα ζθνπνχο επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

θαη ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν δηελέξγεηαο ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ζε αζψνπο. Είλαη 

ζπλεπψο ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί φηη, φηαλ νη αεξνκεηαθνξείο ζπιιέγνπλ 

δεδνκέλα API, ηα δηαβηβάδνπλ, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ δηαηεξνχλ ηα δεδνκέλα 

API κε δηαθνξεηηθά ηερληθά κέζα, ελ ζπγθξίζεη κε ηα άιια δεδνκέλα PNR. 

(10) Γηα ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ 

εγθιεκάησλ, είλαη αλαγθαίν λα ζεζπηζηνχλ απφ φια ηα θξάηε κέιε δηαηάμεηο πνπ ζα 

ππνρξεψλνπλ ηνπο αεξνκεηαθνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πηήζεηο εθηφο ΕΕ λα 

δηαβηβάδνπλ ηα ζπιιερζέληα δεδνκέλα PNR, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα API. Σα 

θξάηε κέιε ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπλ απηή ηελ 

ππνρξέσζε ζε αεξνκεηαθνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πηήζεηο εληφο ηεο ΕΕ. Οη ελ 

ιφγσ δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ νδεγία 2004/82/ΕΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

▌ 

(11) Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε 

πξνο ηνπο εηδηθνχο ζθνπνχο αζθάιεηαο πνπ επηδηψθεη ε παξνχζα νδεγία. 

(12) Ο θαηά ηελ παξνχζα νδεγία νξηζκφο ησλ ηξνκνθξαηηθψλ εγθιεκάησλ πξέπεη λα 

είλαη ίδηνο κε εθείλνλ ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
1
. Ο 

νξηζκφο ησλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο. 

                                                 
1
 Απφθαζε-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). 
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(13) Σα δεδνκέλα PNR ζα πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη απνθιεηζηηθά ζε κία θαη κφλε κνλάδα 

ζηνηρείσλ επηβαηψλ («ΜΔ») ζην ζρεηηθφ θξάηνο κέινο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ζαθήλεηα θαη λα κεηψλνληαη νη δαπάλεο ησλ αεξνκεηαθνξέσλ. Η ΜΕ κπνξεί λα 

έρεη δηάθνξα ηκήκαηα ζε έλα θξάηνο κέινο ελψ ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ επίζεο λα 

ζπζηήζνπλ κηα θνηλή κνλάδα. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο κέζσ δηθηχσλ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

αιιεινελεκέξσζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

(14) Σν θφζηνο γηα ηε ρξήζε, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ PNR 

επηβαξχλεη ηα θξάηε κέιε. 

(15) Ο θαηάινγνο δεδνκέλσλ PNR πνπ δεηά κηα ΜΔ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο 

ζεκηηέο αμηψζεηο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ γηα ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε θαη 

δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ ;ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ηεο Έλσζεο θαη ηε δηαθχιαμε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

ησλ πξνζψπσλ, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

πςειά πξφηππα ζχκθσλα κε ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο («Υάξηε»), ηε χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

(«ζχκβαζε αξηζ. 108») θαη ηελ Επξσπατθή χκβαζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ («ΕΔΑ»). Οη 

θαηάινγνη απηνί δελ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηε θπιή ή ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή, 

ην ζξήζθεπκα ή ηηο πεπνηζήζεηο, ηα πνιηηηθά ή άιια θξνλήκαηα, ηε ζπκκεηνρή ζε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ▌ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηελ ζεμνπαιηθή δσή ή ην 

γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ πξνζψπνπ. ▌Σα δεδνκέλα PNR ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ κφλν ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηηο θξαηήζεηο ησλ επηβαηψλ θαη ηα 

δξνκνιφγηά ηνπο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα εληνπίδνπλ επηβάηεο 

πηήζεσλ νη νπνίνη ζπληζηνχλ απεηιή γηα ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα. 
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(16) Τπάξρνπλ δχν πηζαλέο κέζνδνη δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ: ε κέζνδνο ηεο «άληιεζεο» 

(«pull method»), βάζεη ηεο νπνίαο νη αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ δεηεί 

ηα δεδνκέλα PNR κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζην ζχζηεκα θξάηεζεο ησλ 

αεξνκεηαθνξέσλ θαη λα αληιήζνπλ αληίγξαθν ησλ δεδνκέλσλ PNR πνπ ρξεηάδνληαη 

θαη ε κέζνδνο ηεο «πξνψζεζεο» («push method»), βάζεη ηεο νπνίαο νη 

αεξνκεηαθνξείο πξνσζνχλ ηα δεδνκέλα PNR ζηελ αξρή πνπ ηα έρεη δεηήζεη, 

γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνπο αεξνκεηαθνξείο λα έρνπλ ηνλ έιεγρν φισλ ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ δηαβηβάδνληαη. Η κέζνδνο ηεο «πξνψζεζεο» («push») ζεσξείηαη φηη 

πξνζθέξεη πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο αεξνκεηαθνξείο. 

(17) Η Δπηηξνπή ππνζηεξίδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΓΟΠΑ) ζρεηηθά κε ηηο PNR νη νπνίεο ζα πξέπεη επνκέλσο 

λα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ππνζηεξηδφκελσλ κνξθφηππσλ 

δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο πξνο ηα 

θξάηε κέιε. Γηα λα δηαζθαιηζζνχλ εληαίνη φξνη γηα ηε ρξήζε ππνζηεξηδφκελσλ 

κνξθφηππσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνπ ζα ξπζκίδνπλ ηελ 

πξνψζεζε δεδνκέλσλ απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο, ζα πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζηελ 

Δπηηξνπή εθηειεζηηθέο εμνπζίεο. Οη εμνπζίεο απηέο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ
1
. 

(18) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ιάβνπλ θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα επηηξέςνπλ ζηνπο 

αεξνκεηαθνξείο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρνπλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα νδεγία. Κπξψζεηο απνηειεζκαηηθέο,αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ, ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη απφ ηα 

θξάηε κέιε θαηά ησλ αεξνκεηαθνξέσλ πνπ αζεηνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πεξί ηε 

δηαβίβαζε δεδνκέλσλ PNR ▌. 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ηξφπνπο ειέγρνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή (ΕΕ L 55 ηεο 28.2.2011, ζ. 13). 
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(19) Κάζε θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αμηνιφγεζε ελδερφκελσλ 

απεηιψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξνκνθξαηηθά θαη ζνβαξά εγθιήκαηα. 
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(20) Με πιήξε ζεβαζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, δελ ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη απφθαζε κε δπζκελείο λνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή 

πνπ ζίγεη ζνβαξά ην ελ ιφγσ πξφζσπν κε κφλν ιφγν ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 21 ηνπ 

Υάξηε, θακία ηέηνηα απφθαζε δελ ζα πξέπεη λα πξνθαιεί δηαθξίζεηο γηα νηνδήπνηε 

ιφγν φπσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, ▌ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο 

κεηνλφηεηαο, πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Όηαλ ε Επηηξνπή επαλεμεηάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

νδεγίαο, ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο ελ ιφγσ αξρέο. 

(21) Σα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR δελ ζα πξέπεη πνηέ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα θξάηε κέιε γηα λα παξαθάκςνπλ ηηο δηεζλείο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε ηεο 28εο Ινπιίνπ 1951 ζρεηηθά 

κε ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην πξσηφθνιιν ηεο 

31εο Ιαλνπαξίνπ 1967, νχηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνχληαη γηα λα ζηεξνχλ απφ 

ηνπο αηηνχληεο άζπιν αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο λφκηκεο νδνχο εηζφδνπ ζην 

έδαθνο ηεο Έλσζεο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα δηεζλή 

πξνζηαζία. 
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(22) Λακβαλνκέλσλ πιήξσο ππφςε ησλ αξρψλ πνπ εθπνξεχνληαη εθ ηεο πξφζθαηεο 

ζρεηηθήο λνκνινγίαο ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ε εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη πιήξσο ηελ ηήξεζε ησλ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή θαζψο θαη ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίδεη νπζηαζηηθά ηηο αξρέο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο πνπ αλαγλσξίδεη ε Έλσζε θαη ππεξάζπηζεο ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ησλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. Θα πξέπεη ε εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε ελψ ζα πξέπεη επίζεο λα 

ζεζπηζηνχλ ηα αλαγθαία κέηξα δηαζθάιηζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ην 

ζχλλνκνλ νπνηαζδήπνηε απνζήθεπζεο, αλάιπζεο, κεηαθνξάο ή ρξήζεο 

δεδνκέλσλ PNR. 

(23) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα αληαιιάζζνπλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ Επξσπφι ηα 

δεδνκέλα PNR ηα νπνία ιακβάλνπλ, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ πξφιεςε, 

αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. Οη ΜΕ 

ζα πξέπεη, φηαλ ρξεηάδεηαη, λα δηαβηβάδνπλ ακειιεηί ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR ζηηο ΜΕ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζα πξέπεη λα ηεινχλ ππφ ηελ 

επηθχιαμε άιισλ πξάμεσλ ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη άιισλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ θαη ησλ 

δηθαζηηθψλ αξρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθαζεο 2009/371/ΓΔΤ
1
 θαη ηεο 

απφθαζεο-πιαηζίνπ 2006/960/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
2
. Μηα ηέηνηα αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ PNR πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πεξί αζηπλνκηθήο θαη 

δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη λα κελ ππνλνκεχεη ην πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο 

ηδησηηθήο δσήο θαη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απαηηεί ν 

Υάξηεο, ε χκβαζε αξηζ. 108 θαη ε ΕΑΔ. 

                                                 
1
 Απφθαζε 2009/371/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο Απξηιίνπ 2009, γηα ηελ ίδξπζε 

Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο Τπεξεζίαο (Δπξσπφι) (ΕΕ L 121 ηεο 15.5.2009, ζ. 37). 
2
 Απφθαζε-πιαίζην 2006/960/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα 

ηελ απινχζηεπζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ αξρψλ επηβνιήο 

ηνπ λφκνπ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ L 386 ηεο 29.12.2006, ζ. 89). 



 

AM\1091639EL.doc 11/57 PE579.755v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

(24) Η κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ αζθαιήο αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

δεδνκέλα PNR ζα πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ δηαχισλ ζπλεξγαζίαο 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπο, ελψ κε ηελ Επξσπφι κέζσ ηεο αζθαινχο εθαξκνγήο 

δηθηχνπ αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ (SIENA) ηεο Επξσπφι. 

(25) Η πεξίνδνο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ PNR ζα πξέπεη λα είλαη ε αλαγθαία θαη 

αλάινγε πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο 

ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. Λφγσ ηνπ ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ θαη 

ησλ ρξήζεψλ ηνπο, είλαη απαξαίηεην λα δηαηεξνχληαη ηα δεδνκέλα PNR γηα αξθεηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

πιαίζην εξεπλψλ. Μεηά ηελ αξρηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο, ηα δεδνκέλα PNR, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί δπζαλάινγε ρξήζε ηνπο, ζα πξέπεη λα θαζίζηαληαη 

αλψλπκα απνθξχπηνληαο δηάθνξα ζηνηρεία. Γηα λα δηαζθαιηζζεί ην πςειφηεξν 

επίπεδν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ε πξφζβαζε ζηα πιήξε δεδνκέλα PNR πνπ 

επηηξέπεη ηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

επηηξέπεηαη κφλνλ ππφ πνιχ απζηεξνχο θαη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο κεηά ηελ 

πάξνδν ηεο αξρηθήο απηήο πεξηφδνπ. 
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(26) Όηαλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα PNR έρνπλ δηαβηβαζηεί ζε αξκφδηα αξρή θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο πνηληθήο έξεπλαο ή δίσμεο, ε δηάξθεηα 

δηαηήξεζήο ηνπο απφ ηελ ελ ιφγσ αξρή ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ ην εζληθφ 

δίθαην, αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζεζκίεο δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία. 

(27) Η επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε θξάηνο κέινο απφ ηε 

ΜΔ θαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε πξφηππν πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ην νπνίν λα 

είλαη ζχκθσλν κε ηελ απφθαζε-πιαίζην 2008/977/ ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
1
, θαη κε 

ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ παξνχζα 

νδεγία. Οη παξαπνκπέο ζηελ απφθαζε-πιαίζην 2008/977/ΔΕΤ πξέπεη λα λννχληαη 

σο παξαπνκπέο ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο επίζεο θαη ζηε κειινληηθή 

λνκνζεζία πνπ ζα ηελ αληηθαηαζηήζεη. 

(28) Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ηα δηθαηψκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ σο πξνο ηελ 

επεμεξγαζία ησλ νηθείσλ δεδνκέλσλ PNR, φπσο ην δηθαίσκα πξφζβαζεο, 

δηφξζσζεο, δηαγξαθήο θαη πεξηνξηζκνχ, θαη ηα δηθαηψκαηα απνδεκίσζεο θαη 

δηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα ηφζν κε ηελ απφθαζε-πιαίζην 

2008/977/ΓΔΤ φζν θαη κε ην πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

Υάξηε θαη ηελ ΕΑΔ. 

                                                 
1
 Απφθαζε πιαίζην 2008/977/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2008, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην 

ηεο αζηπλνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο (ΕΕ L 350 ηεο 

30.12.2008, ζ. 60). 
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(29) Λακβάλνληαο ππφςε ην δηθαίσκα ησλ επηβαηψλ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ νηθείσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε λα παξέρνληαη ζηνπο επηβάηεο αθξηβείο, εχθνια 

πξνζβάζηκεο θαη θαηαλνεηέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

PNR θαη ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηε ΜΔ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ 

έρνπλ σο ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ. 

(30) Η παξνχζα νδεγία ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηα επίζεκα έγγξαθα. 

(31) Οη δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR απφ θξάηε κέιε ζε ηξίηεο ρψξεο ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνληαη κφλνλ θαηά πεξίπησζε θαη κε πιήξε ζεβαζκφ ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

ζεζπίδνπλ ηα θξάηε κέιε δπλάκεη ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2008/977/ΓΔΤ. Γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, απηέο νη 

δηαβηβάζεηο ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ζπκπιεξσκαηηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ζθνπφ ηεο δηαβίβαζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ππφθεηληαη ζηηο αξρέο ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη λα παξέρνπλ ην πςειφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Υάξηε θαη απφ ηελ ΕΑΔ. 

(32) Η εζληθή επνπηηθή αξρή ε νπνία έρεη ζπζηαζεί θαη’ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο-

πιαηζίνπ 2008/977/ΓΔΤ ζα πξέπεη επίζεο λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ▌ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνπλ ηα θξάηε 

κέιε δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 



 

AM\1091639EL.doc 14/57 PE579.755v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

(33) Η παξνχζα νδεγία δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα πξνβιέπνπλ ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ηνπο έλα ζχζηεκα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR απφ 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ είλαη κεηαθνξείο, φπσο ηαμηδησηηθά γξαθεία θαη 

δηνξγαλσηέο ηαμηδηψλ πνπ παξέρνπλ ζρεηηδφκελεο κε ηαμίδηα ππεξεζίεο - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ πηήζεσλ - γηα ηηο νπνίεο ζπιιέγνπλ θαη 

επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα PNR, ή απφ κεηαθνξείο άιινπο πιελ εθείλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία, ▌εθφζνλ ε ζπγθεθξηκέλε εζληθή λνκνζεζία 

είλαη ζχκθσλε κε ηε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο. ▌ 

(34) Η παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο Έλσζεο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ νχηε ηνπο θαλφλεο ηεο Έλσζεο 

πνπ ξπζκίδνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν απφ ηελ επηθξάηεηα ηεο Έλσζεο. 

(35) Δμαηηίαο ησλ πθηζηάκελσλ λνκηθψλ θαη ηερληθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

δηαηάμεσλ φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ PNR, νη αεξνκεηαθνξείο ζα ζπλερίδνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα είδε πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. Οη ελ ιφγσ 

δηαθνξέο κπνξεί λα είλαη επηδήκηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

αξκνδίσλ εζληθψλ αξρψλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο 

θαη δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. Είλαη επνκέλσο απαξαίηεηε ε 

ζέζπηζε ζε επίπεδν Έλσζεο ελφο θνηλνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ δηαβίβαζεο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR. 
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(36) Η παξνχζα νδεγία ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο αξρέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ Υάξηε, ηδηαίηεξα ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ην δηθαίσκα ηδησηηθήο δσήο θαη ην δηθαίσκα ζηε κε 

δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, φπσο πξνζηαηεχνληαη απφ ηα άξζξα 8, 7 θαη 21 ηνπ Υάξηε 

θαη ζα πξέπεη επνκέλσο λα εθαξκφδεηαη αλάινγα. Η παξνχζα νδεγία είλαη ζπκβαηή 

κε ηηο αξρέο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη νη δηαηάμεηο ηεο επζπγξακκίδνληαη κε ηελ 

απφθαζε-πιαίζην 2008/977/ΓΔΤ. Δπηπιένλ, γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ε παξνχζα νδεγία, ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, πξνβιέπεη θαλφλεο 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ απζηεξφηεξνπο απφ εθείλνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

απφθαζε-πιαίζην 2008/977/ΓΔΤ. 

(37) Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο είλαη φζν ην δπλαηφλ πην πεξηνξηζκέλν, 

θαζψο επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ PNR ζηηο ΜΕ γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηα πένηε έηε, κεηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα 

δηαγξάθνληαη, πξνβιέπεη φηη ηα δεδνκέλα ζα αλσλπκνπνηνχληαη κέζσ θάιπςεο 

ζηνηρείσλ ησλ δεδνκέλσλ κεηά απφ κηα αξρηθή πεξίνδν έμη κελψλ, θαη απαγνξεχεη 

ηε ζπιινγή θαη ρξήζε επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη κηα αλεμάξηεηε εζληθή επνπηηθή αξρή θαη, 

εηδηθφηεξα, έλαο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, είλαη αξκφδηνο γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ PNR. Κάζε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ή λα ηεθκεξηψλεηαη γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο εμαθξίβσζεο ηεο λνκηκφηεηάο ηεο, ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπο ▌. Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη επηβάηεο είλαη 

ζαθψο θαη επαθξηβψο ελεκεξσκέλνη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ PNR θαη γηα ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο. 

(38) Γεδνκέλνπ φηη νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο νδεγίαο, δειαδή ε εθ κέξνπο ησλ 

κεηαθνξέσλ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ PNR θαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ κε 

ζθνπφ ηελ πξφιεςε, απνθάιπςε, έξεπλα θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ θαη 

ζνβαξψλ εγθιεκάησλ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε 

αιιά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε επίπεδν Έλσζεο, ε Έλσζε κπνξεί λα 
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ζεζπίζεη κέηξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπσο δηαηππψλεηαη ζην 

άξζξν 5 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, φπσο δηαηππψλεηαη ζην ίδην άξζξν, ε παξνχζα νδεγία δελ 

ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 
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(39) χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ πξσηνθφιινπ αξηζ. 21 γηα ηε ζέζε ηνπ Ηλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ θαη ηεο Ιξιαλδίαο φζνλ αθνξά ηνλ ρψξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη 

δηθαηνζχλεο πνπ πξνζαξηάηαη ζηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε 

πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε 

θνηλνπνίεζαλ ηελ πξφζεζή ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έθδνζε θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

(40) χκθσλα κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ πξσηνθφιινπ (αξηζ. 22) ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο 

Γαλίαο πνπ πξνζαξηάηαη ζηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε πλζήθε 

γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Γαλία δελ ζπκκεηέρεη ζηελ έθδνζε 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη δελ δεζκεχεηαη απφ απηήλ νχηε ππφθεηηαη ζηελ εθαξκνγή 

ηεο. 

(41) χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, δεηήζεθε ε γλψκε ηνπ Δπξσπαίνπ 

Δπφπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, ν νπνίνο θαη γλσκνδφηεζε ζηηο 25 Μαξηίνπ 2011, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΗΓΙΑ: 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (ΔΔ L 8 ηεο 

12.1.2001, ζ. 1). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 1 

Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο 

1. Η παξνχζα νδεγία πξνβιέπεη: 

α) ηε δηαβίβαζε, απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο, δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο νλνκάησλ επηβαηψλ (PNR) ζε πηήζεηο εθηφο ηεο ΔΔ, 

β) ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζηνηρείνπ α), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

ζπιινγήο, ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο δηαηήξεζήο ηνπο απφ ηα θξάηε κέιε 

θαη ηεο αληαιιαγήο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

2. Σα δεδνκέλα PNR πνπ ζπιιέγνληαη βάζεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο πθίζηαληαη 

επεμεξγαζία κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο 

ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία α), β) θαη γ). 

▌ 



 

AM\1091639EL.doc 19/57 PE579.755v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Άξζξν 2 

Εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζε πηήζεηο εληφο ηεο ΕΕ 

1. Εάλ έλα θξάηνο κέινο απνθαζίζεη λα εθαξκφζεη ηελ παξνχζα νδεγία ζε πηήζεηο 

εληφο ηεο ΕΕ, νθείιεη λα ην αλαθνηλψζεη εγγξάθσο ζηελ Επηηξνπή. Σα θξάηε 

κέιε δχλαληαη λα πξνβνχλ ζε ηέηνηα αλαθνίλσζε, ή λα ηελ αλαθαιέζνπλ, αλά 

πάζα ζηηγκή. Η Επηηξνπή δεκνζηεχεη ηελ ελ ιφγσ αλαθνίλσζε θαη ηπρφλ 

αλάθιεζε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.  

2. ε πεξίπησζε αλαθνίλσζεο αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο πηήζεηο εληφο 

ηεο ΕΕ θαη ζηα δεδνκέλα PNR απφ ηηο πηήζεηο απηέο εθαξκφδεηαη ην ζχλνιν ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο σο λα επξφθεηην αληηζηνίρσο γηα πηήζεηο εθηφο 

ηεο ΕΕ θαη γηα δεδνκέλα PNR απφ πηήζεηο εθηφο ηεο ΕΕ. 

3. Έλα θξάηνο κέινο κπνξεί λα εθαξκφζεη ηελ παξνχζα νδεγία κφλνλ ζε επηιεγκέλεο 

πηήζεηο εληφο ηεο ΕΕ. Όηαλ ιακβάλνπλ ηελ απφθαζε απηή, ηα θξάηε κέιε 

επηιέγνπλ ηηο πηήζεηο πνπ ζεσξνχλ αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα αιιάμνπλ ηηο 

επηιερζείζεο πηήζεηο εληφο ηεο ΕΕ. 
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Άξζξν 3 

Οξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

1) «αεξνκεηαθνξέαο»: επηρείξεζε αεξνκεηαθνξψλ κε έγθπξε άδεηα εθκεηάιιεπζεο ή 

ηζνδχλακν απηήο πνπ επηηξέπεη ηελ αεξνπνξηθή κεηαθνξά επηβαηψλ, 

2) «πηήζε εθηφο ηεο ΕΕ»: θάζε ηαθηηθή ή κε ηαθηηθή πηήζε εθηεινχκελε απφ 

αεξνκεηαθνξέα πνπ αλαρσξεί απφ ηξίηε ρψξα θαη πξνβιέπεηαη λα πξνζγεησζεί ζην 

έδαθνο θξάηνπο κέινπο ή αλαρσξεί απφ ην έδαθνο θξάηνπο κέινπο θαη πξνβιέπεηαη 

λα πξνζγεησζεί ζε ηξίηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζε ακθφηεξεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ▌πηήζεσλ κε ηπρφλ ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζην έδαθνο θξαηψλ κειψλ ή 

ηξίησλ ρσξψλ, 

3) «πηήζε εληφο ηεο ΕΕ»: θάζε ηαθηηθή ή κε ηαθηηθή πηήζε εθηεινχκελε απφ 

αεξνκεηαθνξέα, ε νπνία αλαρσξεί απφ ην έδαθνο θξάηνπο κέινπο θαη 

πξνβιέπεηαη λα πξνζγεησζεί ζην έδαθνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα ινηπά 

θξάηε κέιε, ρσξίο ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζην έδαθνο ηξίηεο ρψξαο, 

4) «επηβάηεο»: θάζε πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ κεηεπηβηβαδφκελσλ θαη 

δηεξρφκελσλ επηβαηψλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο, πνπ 

κεηαθέξεηαη ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί κε αεξνζθάθνο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

αεξνκεηαθνξέα, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ηνπ επηβάηε ζηνλ 

θαηάινγν επηβαηψλ, 

5) «θαηάζηαζε νλνκάησλ επηβαηψλ» ή «PNR»: ηαμηδησηηθφο θάθεινο θάζε επηβάηε, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηνλ έιεγρν ησλ θξαηήζεσλ απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ 

θξάηεζε ή ζπκκεηέρνπλ ζηε κεηαθνξά γηα θάζε ηαμίδη γηα ην νπνίν γίλεηαη θξάηεζε 

απφ ην ίδην ην άηνκν ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν θάθεινο 

πεξηιακβάλεηαη ζε ζπζηήκαηα θξάηεζεο,ζε ζπζηήκαηα ειέγρνπ αλαρσξήζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν επηβαηψλ πξηλ επηβηβαζζνχλ ζην αεξνπιάλν ή ζε 

ηζνδχλακα ζπζηήκαηα κε ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο, 
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6) «ζπζηήκαηα θξάηεζεο»: ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ηνπ αεξνκεηαθνξέα, ζην νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη δεδνκέλα PNR γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θξαηήζεσλ, 

7) «κέζνδνο πξνψζεζεο» («push method»): ε κέζνδνο βάζεη ηεο νπνίαο νη 

αεξνκεηαθνξείο δηαβηβάδνπλ δεδνκέλα PNR πνπ απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Ι 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο αξρήο πνπ ηα έρεη δεηήζεη, 

8) «ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα»: νη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1 έσο 4 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ, 

9) «ζνβαξά εγθιήκαηα»: νη εγθιεκαηηθέο πξάμεηο πνπ απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα ΙΙ, οι οποίερ ηηκσξνχληαη, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην ελφο θξάηνπο 

κέινπο, κε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή ή ζηεξεηηθφ ηεο ειεπζεξίαο κέηξν 

αζθάιεηαο αλψηαηεο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ ▌, 

▌ 

10) «αλσλπκνπνίεζε κέζσ θάιπςεο ησλ δεδνκέλσλ»: νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ 

δεδνκέλσλ εθείλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαζίζηαληαη αφξαηα ζηνπο ρξήζηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ II 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΜΔΛΩΝ 

Άξζξν 4 

Μνλάδα ζηνηρείωλ επηβαηώλ 

1. Κάζε θξάηνο κέινο ηδξχεη ή νξίδεη κηα αξρή αξκφδηα γηα ηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε, 

δηεξεχλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ ή ηκήκα κηαο 

ηέηνηαο αξρήο, ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο ε νηθεία «κνλάδα ζηνηρείσλ επηβαηψλ» 

(«ΜΕ»). 

2. Η ΜΕ είλαη αξκφδηα: 

α) γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ PNR απφ αεξνκεηαθνξείο, ηελ απνζήθεπζε, ηελ 

επεμεξγαζία θαη δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο ζηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7, 

β) γηα ηελ αληαιιαγή ηφζν δεδνκέλσλ PNR φζν θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ κε ηηο ΜΕ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη 

κε ηελ Επξσπφι ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 10. 

3. Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΔ κπνξνχλ λα απνζπψληαη απφ αξκφδηεο αξρέο. Σα 

θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηηο ΜΕ επαξθείο πφξνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

4. Γχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε (ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε) δχλαληαη λα 

ζπζηήζνπλ ή λα νξίζνπλ ηελ ίδηα αξρή ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο ε θνηλή ηνπο ΜΔ. 

Η ελ ιφγσ ΜΔ εγθαζίζηαηαη ζε έλα απφ ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε θαη 

ζεσξείηαη σο εζληθή ΜΔ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ. Σα 

ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε ζπκθσλνχλ ηνπο ιεπηνκεξείο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ΜΔ θαη ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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5. Δληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ίδξπζεο ηεο νηθείαο ΜΕ, θάζε θξάηνο κέινο 

πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη 

ηελ θνηλνπνίεζε απηή αλά πάζα ζηηγκή. Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηελ θνηλνπνίεζε 

θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο. 

Άξζξν 5 

Τπεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ εληφο ηεο ΜΕ 

1. Η ΜΕ νξίδεη ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα ηελ επνπηεία ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαζθαιίζεσλ. 

2. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ ζηνπο ππεχζπλνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηα κέζα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αλεμάξηεηε εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

θαζεθφλησλ ηνπο θαηά ην παξφλ άξζξν. 

3. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα 

λα επηθνηλσλεί κε ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, σο εληαίν ζεκείν επαθήο, 

ζρεηηθά κε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επεμεξγαζία ησλ νηθείσλ 

δεδνκέλσλ PNR. 
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Άξζξν 6 

Επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ PNR 

1. Σα δεδνκέλα PNR πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο ζπιιέγνληαη απφ ηε 

ΜΔ ηνπ ζρεηηθνχ θξάηνπο κέινπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8. ηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δεδνκέλα PNR πνπ δηαβηβάδνληαη απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη άιια δεδνκέλα πιελ εθείλσλ ηνπ παξαξηήκαηνο I, ε ΜΔ 

δηαγξάθεη ακέζσο θαη κνλίκσο απηά ηα δεδνκέλα κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο. 

2. Η ΜΔ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα PNR κφλν γηα ηνπο αθφινπζνπο ζθνπνχο: 

α) αμηνιφγεζε ησλ επηβαηψλ πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηδφκελε άθημή ηνπο ζην 

θξάηνο κέινο ή αλαρψξεζή ηνπο απφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα ηαπηνπνηεζνχλ 

▌ηα πξφζσπα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ιεπηνκεξέζηεξα απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, απφ ηελ 

Επξσπφι, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, επεηδή ελδέρεηαη λα εκπιέθνληαη ζε 

ηξνκνθξαηηθφ ή ζνβαξφ έγθιεκα, 
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▌ 

β) απάληεζε, θαηά πεξίπησζε, ζε κηα δεφλησο αηηηνινγεκέλε αίηεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε επαξθείο ιφγνπο, ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, 

γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, πξνο ην ζθνπφ ηεο πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη 

δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, θαη γλσζηνπνίεζε ζηηο 

αξκφδηεο αξρέο ή, θαηά πεξίπησζε, ζηελ Επξσπφι ησλ απνηειεζκάησλ 

απηήο ηεο επεμεξγαζίαο, 

γ) αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ PNR κε ζθνπφ ηελ επηθαηξνπνίεζε ή ηε δεκηνπξγία 

λέσλ θξηηεξίσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν β) ηεο παξαγξάθνπ 3 κε ζθνπφ ηελ 

ηαπηνπνίεζε θάζε πξνζψπνπ δπλακέλνπ λα εκπιέθεηαη ζε ηξνκνθξαηηθφ ή 

ζνβαξφ ▌έγθιεκα ▌. 

3.  Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζηνηρείνπ α) ηεο παξαγξάθνπ 2, ε ΜΔ 

κπνξεί: 

α) λα αληηπαξαβάιεη ηα δεδνκέλα PNR κε βάζεηο δεδνκέλσλ ζρεηηθέο κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο 

ηξνκνθξαηηθψλ θαη ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα πξφζσπα ή αληηθείκελα πνπ αλαδεηνχληαη ή γηα ηα 

νπνία ππάξρεη ζρεηηθή θαηαρψξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Έλσζεο θαη 

ηηο δηεζλείο θαη εζληθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηέηνηεο βάζεηο δεδνκέλσλ, ή 

β) λα επεμεξγαζηεί ηα δεδνκέλα PNR ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. 
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4. Πάζα αμηνιφγεζε ησλ επηβαηψλ πξηλ απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε άθημή ηνπο ζην 

θξάηνο κέινο ή ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ απηφ ζχκθσλα κε ηα πξνθαζνξηζκέλα 

θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ζηνηρείν β) πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Σα 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα πξέπεη λα είλαη ζηνρνζεηεκέλα, αλαινγηθά θαη εηδηθά. 

Σα θξάηε κέιε θξνληίδνπλ ψζηε ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα λα θαζνξίδνληαη απφ ηηο ΜΔ 

θαη λα επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7. Σα θξηηήξηα δελ πξέπεη πνηέ λα βαζίδνληαη ζηε θπιεηηθή 

ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ζηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο 

πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο, ζηε ζεμνπαιηθή δσή ή ζην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ ελφο αηφκνπ. 

5.  Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη θάζε ζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ ιακβάλεηαη απφ 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 2 

ζηνηρείν α) ειέγρεηαη κεκνλσκέλα κε κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα γηα λα 

εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ είλαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7, ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην. 
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6. Η ΜΔ ελφο θξάηνπο κέινπο δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα PNR ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ 

ηαπηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ή ηα απνηειέζκαηα 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε ζηηο ▌αλαθεξφκελεο 

ζην άξζξν 7 αξκφδηεο αξρέο ηνπ ηδίνπ θξάηνπο κέινπο. Απηέο νη δηαβηβάζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν θαηά πεξίπησζε θαη φηαλ έρεη γίλεη απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ PNR έπεηηα απφ κεκνλσκέλε επαλεμέηαζε κε κε 

απηνκαηνπνηεκέλα κέζα. 

7. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ν ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ έρεη 

πξφζβαζε ζε φια ηα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδεηαη ε ΜΕ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ζεσξεί φηη ε επεμεξγαζία νπνησλδήπνηε 

δεδνκέλσλ δελ ήηαλ λφκηκε, κπνξεί λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηελ εζληθή επνπηηθή 

αξρή. 

8. Η δηαηήξεζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ PNR απφ ηε ΜΕ 

πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε αζθαιή ρψξν ή ρψξνπο εληφο ηεο επηθξάηεηαο 

ησλ θξαηψλ κειψλ. 

9. Οη ζπλέπεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν α) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ αμηνινγήζεσλ ησλ επηβαηψλ δελ ζίγνπλ ην δηθαίσκα εηζφδνπ πξνζψπσλ 

πνπ απνιαχνπλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζην 

έδαθνο ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο, φπσο πξνβιέπεη ε νδεγία 2004/38/ΕΚ ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
. Επηπξνζζέησο, εθφζνλ 

δηελεξγνχληαη αμηνινγήζεηο ζε ζρέζε κε πηήζεηο εληφο ηεο ΕΕ κεηαμχ θξαηψλ 

κειψλ φπνπ εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο (ΕΚ) αξηζ. 562/2006 ηνπ Επξσπατθνχ 

                                                 
1
 Οδεγία 2004/38/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο 

Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο λα θπθινθνξνχλ θαη λα δηακέλνπλ ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηψλ 

κειψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1612/68 θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

νδεγηψλ 64/221/ΔΟΚ, 68/360/ΔΟΚ, 72/194/ΔΟΚ, 73/148/ΔΟΚ, 75/34/ΔΟΚ, 75/35/ΔΟΚ, 

90/364/ΔΟΚ, 90/365/ΔΟΚ θαη 93/96/ΔΟΚ (ΕΕ L 158 ηεο 30.4.2004, ζ. 77). 
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Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
, νη ζπλέπεηεο ησλ αμηνινγήζεσλ απηψλ πξέπεη 

λα ζπλάδνπλ κε ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 562/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ θνηλνηηθνχ θψδηθα ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο 

δηέιεπζεο πξνζψπσλ απφ ηα ζχλνξα (θψδηθαο ζπλφξσλ ηνπ έλγθελ) (ΕΕ L 105 ηεο 

13.4.2006, ζ. 1). 
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Άξζξν 7 

Αξκόδηεο αξρέο 

1. Κάζε θξάηνο κέινο θαηαξηίδεη έλαλ θαηάινγν ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ λα δεηνχλ ή λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα PNR ή ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ ηηο ΜΔ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδνπλ 

πεξαηηέξσ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξφιεςεο, 

αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ.  

2. Αξρέο ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη εθείλεο πνπ είλαη αξκφδηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο, 

ηεο αλίρλεπζεο, ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ 

εγθιεκάησλ. 

3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 3, θάζε θξάηνο κέινο θνηλνπνηεί ηνλ 

θαηάινγν ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ ζηελ Δπηηξνπή έσο … [12 κήλεο απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο] θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεί ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ αλά 

πάζα ζηηγκή. Η Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ηελ θνηλνπνίεζε θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο. 
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4. Σα δεδνκέλα PNR ▌θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

πνπ ιακβάλνληαη απφ ηε ΜΔ κπνξνχλ λα ππνζηνχλ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ κφλν γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο 

πξφιεςεο, ηεο αλίρλεπζεο, ηεο δηεξεχλεζεο ή ηεο δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ ή 

ζνβαξψλ εγθιεκάησλ. 

5. Η παξάγξαθνο 4 ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ αξρψλ επηβνιήο 

ηνπ λφκνπ ή ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ φηαλ, ζην πιαίζην κέηξσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

πνπ ειήθζεζαλ κεηά ην πέξαο απηήο ηεο επεμεξγαζίαο, δηαπηζηψλνληαη άιιεο 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ή ππάξρνπλ ζρεηηθέο ελδείμεηο. 

6. Οη αξκφδηεο αξρέο δελ ιακβάλνπλ πνηέ απφθαζε πνπ έρεη δπζκελείο λνκηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή ην ζίγεη ζεκαληηθά απιά θαη κφλν ιφγσ ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR. Οη απνθάζεηο απηέο δελ 

ιακβάλνληαη κε βάζε ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, 

ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε, ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ηε ζεμνπαιηθή δσή ή ην γελεηήζην 

πξνζαλαηνιηζκφ ελφο αηφκνπ. 
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Άξζξν 8 

Υπνρξεώζεηο ηωλ αεξνκεηαθνξέωλ όζνλ αθνξά ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλωλ 

1. Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη 

αεξνκεηαθνξείο δηαβηβάδνπλ κε ηε κέζνδν ηεο «πξνψζεζεο» ηα δεδνκέλα PNR, 

φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα I, ζην κέηξν πνπ νη αεξνκεηαθνξείο απηνί έρνπλ 

ήδε ζπγθεληξψζεη ηα δεδνκέλα απηά θαηά ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο, 

ζηε ▌βάζε δεδνκέλσλ ηεο ΜΔ ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ ζα 

πξνζγεησζεί θαη/ή απφ ην έδαθνο ηνπ νπνίνπ ζα απνγεησζεί ην αεξνζθάθνο. Όηαλ ε 

πηήζε εθηειείηαη κε θνηλφ θσδηθφ κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αεξνκεηαθνξέσλ, ε 

ππνρξέσζε δηαβίβαζεο ησλ δεδνκέλσλ PNR φισλ ησλ επηβαηψλ ηεο πηήζεο βαξχλεη 

ηνλ αεξνκεηαθνξέα πνπ εθηειεί ηελ πηήζε. Όηαλ κηα πηήζε εθηφο ηεο ΕΕ 

πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ελδηάκεζεο ζηάζεηο ζηα αεξνδξφκηα δηαθνξεηηθψλ 

θξαηψλ κειψλ, νη αεξνκεηαθνξείο δηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα PNR φισλ ησλ 

επηβαηψλ ζηηο ΜΔ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θξαηψλ κειψλ. Απηφ ηζρχεη επίζεο 

θαη φηαλ κηα πηήζε εληφο ηεο ΕΕ πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ελδηάκεζεο 

ζηάζεηο ζηα αεξνδξφκηα δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ κειψλ, αιιά κφλνλ φζνλ αθνξά 

θξάηε κέιε ηα νπνία ζπιιέγνπλ δεδνκέλα PNR γηα πηήζεηο εληφο ηεο ΕΕ. 

2. Αλ νη αεξνκεηαθνξείο έρνπλ ζπιιέμεη εθ ησλ πξνηέξσλ δεδνκέλα γηα ηνπο 

επηβάηεο (API) πνπ απαξηζκνχληαη ζην ζεκείν 18 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι, αιιά δελ 

δηαηεξνχλ ηα δεδνκέλα απηά κε ηα ίδηα ηερληθά κέζα φπσο γηα ηα άιια δεδνκέλα 

PNR, ηα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη 

αεξνκεηαθνξείο δηαβηβάδνπλ επίζεο κε ηε κέζνδν ηεο «πξνψζεζεο» ηα δεδνκέλα 

απηά ζηελ ΜΕ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο παξαγξάθνπ 1. ε πεξίπησζε δηαβίβαζεο 

ηέηνησλ δεδνκέλσλ, φιεο νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο εθαξκφδνληαη επί 

ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ API. 
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3. Οη αεξνκεηαθνξείο δηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα PNR κε ειεθηξνληθά κέζα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα θνηλά πξσηφθνιια θαη ηνπο ππνζηεξηδφκελνπο κνξθφηππνπο 

δεδνκέλσλ πνπ ζα ζεζπηζηνχλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ άξζξνπ 17 

παξάγξαθνο 2 ή, ζε πεξίπησζε ηερληθήο βιάβεο, κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν πνπ 

εμαζθαιίδεη θαηάιιειν επίπεδν αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, σο εμήο: 

α) ε δηαβίβαζε γίλεηαη 24 έσο 48 ψξεο πξηλ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν 

αλαρψξεζεο ηεο πηήζεο, θαη 

β) ε δηαβίβαζε γίλεηαη ακέζσο κεηά ην θιείζηκν ηεο πηήζεο, δειαδή αθνχ 

επηβηβαζηνχλ νη επηβάηεο ζην αεξνζθάθνο πνπ εηνηκάδεηαη λα αλαρσξήζεη θαη 

δελ είλαη πιένλ δπλαηή ε επηβίβαζε ή απνβίβαζε επηβαηψλ. 

4. Σα θξάηε κέιε επηηξέπνπλ ζηνπο αεξνκεηαθνξείο, θαηά ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ 

παξάγξαθν 3 ζηνηρείν β) δηαβίβαζε, λα πεξηνξίδνληαη ζε επηθαηξνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ δηαβηβάζηεθαλ ζχκθσλα κε ην ζηνηρείν α) ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ 

▌. 

5. Όηαλ ε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα PNR είλαη αλαγθαία γηα λα αληηκεησπηζηεί 

ζπγθεθξηκέλε θαη πξαγκαηηθή απεηιή ζρεηηδνκέλε κε ηξνκνθξαηηθά ή ζνβαξά 

εγθιήκαηα, νη αεξνκεηαθνξείο, θαηά πεξίπησζε, θαη θαηφπηλ αίηεζεο ΜΔ 

ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, δηαβηβάδνπλ δεδνκέλα PNR θαη ζε άιιεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3. 



 

AM\1091639EL.doc 33/57 PE579.755v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Άξζξν 9 

Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κεηαμύ θξαηώλ κειώλ 

1. Σα θξάηε κέιε θξνληίδνπλ ψζηε, φηαλ πξφθεηηαη γηα πξφζσπα ηαπηνπνηεκέλα απφ 

ΜΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2, φια ηα ζπλαθή θαη αλαγθαία 

δεδνκέλα PNR ή ην απνηέιεζκα ηπρφλ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ λα 

δηαβηβάδνληαη απφ ηελ ελ ιφγσ ΜΔ ζηηο αληίζηνηρεο ΜΕ ησλ άιισλ θξαηψλ 

κειψλ. Οη ΜΔ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηηο δηαβηβάδνπλ 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 6. 

2. Η ΜΔ ελφο θξάηνπο κέινπο δηθαηνχηαη, αλ ρξεηαζζεί, λα δεηήζεη απφ ηελ 

αληίζηνηρε ΜΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο λα ηεο γλσζηνπνηήζεη δεδνκέλα PNR πνπ 

δηαηεξεί ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο θαη πνπ δελ έρνπλ αθφκα αλσλπκνπνηεζεί κέζσ 

θάιπςεο ζηνηρείσλ ησλ δεδνκέλσλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 12 παξάγξαθνο 2 θαζψο 

επίζεο, αλ ρξεηάδεηαη, ην απνηέιεζκα επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, εάλ έρεη 

ήδε γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α). Μηα ηέηνηα αίηεζε 

γλσζηνπνίεζεο αηηηνινγείηαη δεφλησο. Μπνξεί λα ζεκειηψλεηαη ζε νπνηνδήπνηε 

κεκνλσκέλν ζηνηρείν δεδνκέλσλ ή ζε ζπλδπαζκφ ηέηνησλ ζηνηρείσλ, αλάινγα κε 

απηφ πνπ ε αηηνχζα ΜΔ θξίλεη απαξαίηεην ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε 

πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο ή δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ 

εγθιεκάησλ. Οη ΜΔ παξέρνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ ▌. Εάλ ηα δεηνχκελα δεδνκέλα έρνπλ αλσλπκνπνηεζεί κέζσ θάιπςεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 2, ε ΜΕ γλσζηνπνηεί ηα πιήξε δεδνκέλα 

κφλνλ εθφζνλ εθηηκάηαη εχινγα φηη είλαη αλαγθαίν γηα ην ζθνπφ ηνπ άξζξνπ 6 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) θαη κφλνλ εθφζνλ εμνπζηνδνηεζεί απφ αξκφδηα αξρή 

φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 12 παξάγξαθνο 3. 
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3. Οη αξκφδηεο αξρέο ελφο θξάηνπο κέινπο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απεπζείαο απφ ηε 

ΜΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο λα ηνπο γλσζηνπνηήζεη δεδνκέλα PNR πνπ δηαηεξεί 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο κφλνλ φηαλ απαηηείηαη ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο 

θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2. Οη αηηήζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

είλαη αηηηνινγεκέλεο. Αληίγξαθν ηεο αηηήζεσο απνζηέιιεηαη πάληνηε ζηε ΜΕ 

ηνπ αηηνχληνο θξάηνπο κέινπο. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, νη αξκφδηεο αξρέο 

ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο κέζσ ηεο ΜΔ ηνπ δηθνχ ηνπο θξάηνπο κέινπο. 

4. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ε πξφζβαζε ζε δεδνκέλα PNR είλαη αλαγθαία γηα 

λα αληηκεησπηζηεί ζπγθεθξηκέλε θαη πξαγκαηηθή απεηιή πνπ έρεη ζρέζε κε 

ηξνκνθξαηηθά ή ζνβαξά εγθιήκαηα, ε ΜΔ ελφο θξάηνπο κέινπο έρεη ην δηθαίσκα 

λα δεηήζεη απφ ηε ΜΔ άιινπ θξάηνπο κέινπο λα ιάβεη δεδνκέλα PNR ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 5 θαη λα ηα δψζεη ζηε ΜΕ πνπ ηα έρεη δεηήζεη. 

5. Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα δηεμάγεηαη κε 

ηε ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαχισλ ▌ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ. Η γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αίηεζε θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ επηιεγφκελν 

δίαπιν. Σα θξάηε κέιε, φηαλ ππνβάιινπλ ηηο θνηλνπνηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 4 παξάγξαθνο 5, γλσζηνπνηνχλ επίζεο ζηελ Δπηηξνπή ηα ζηνηρεία ησλ 

ζεκείσλ επαθήο ζηα νπνία κπνξνχλ λα απνζηέιινληαη νη αηηήζεηο ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. Η Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ζηα θξάηε κέιε ηηο ιεπηνκέξεηεο απηέο. 
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Άξζξν 10 

Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ηεο Επξσπφι ζε δεδνκέλα PNR 

1. Η Επξσπφι έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δεδνκέλα PNR, ή ην απνηέιεζκα ηεο 

επεμεξγαζίαο απηψλ, απφ ηηο ΜΕ ησλ θξαηψλ κειψλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο θαη γηα ηε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 

2. Η Επξσπφι κπνξεί λα ππνβάιεη, θαηά πεξίπησζε, δεφλησο αηηηνινγεκέλε 

ειεθηξνληθή αίηεζε ζηε ΜΕ νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο, κέζσ ηεο εζληθήο 

κνλάδαο ηεο Επξσπφι, γηα ηε δηαβίβαζε ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ PNR ή ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο επεμεξγαζίαο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ. Η Επξσπφι δχλαηαη λα 

ππνβάιεη κηα ηέηνηα αίηεζε φηαλ ε δηαβίβαζε απηή είλαη απνιχησο απαξαίηεηε 

γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δξάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ 

πξφιεςε, ηελ αλίρλεπζε ή ηε δηεξεχλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηξνκνθξαηηθνχ ή 

ζνβαξνχ εγθιήκαηνο, εθφζνλ ην ελ ιφγσ έγθιεκα εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Επξσπφι δπλάκεη ηεο απφθαζεο 2009/371/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ. Η αίηεζε 

αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Επξσπφι ζεσξεί φηη ε δηαβίβαζε 

δεδνκέλσλ PNR ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ PNR ζα 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξφιεςε, αλίρλεπζε ή δηεξεχλεζε ηεο ζρεηηθήο 

αμηφπνηλεο πξάμεο.  

3. Η Επξσπφι ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ν νπνίνο δηνξίδεηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηεο απφθαζεο 2009/371/ΔΕΤ, ζρεηηθά κε θάζε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

4. Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηεμάγεηαη κέζσ ηεο 

SIENA θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2009/371/ΔΕΤ. Η γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αίηεζε θαη θαηά ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη εθείλε 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε SIENA. 
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Άξζξν 11 

Δηαβίβαζε δεδνκέλωλ ζε ηξίηεο ρώξεο 

1. Έλα θξάηνο κέινο κπνξεί λα δηαβηβάζεη ζε ηξίηε ρψξα δεδνκέλα PNR θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ηα νπνία έρνπλ απνζεθεπζεί 

απφ ηε ΜΕ ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, κφλν θαηά πεξίπησζε θαη εθφζνλ: 

α) πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 

2008/977/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

β) ε δηαβίβαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2,  

γ) ε ηξίηε ρψξα ζπκθσλεί λα δηαβηβάζεη δεδνκέλα ζε άιιε ηξίηε ρψξα κφλνλ 

εθφζνλ απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νδεγίαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 θαη κφλν κε ηε ξεηή έγθξηζε ηνπ 

θξάηνπο κέινπο, θαη 

δ) πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξάγξαθνο 2. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 13 παξάγξαθνο 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2008/977/ΓΔΤ, νη δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ 

θξάηνπο κέινπο εθ ηνπ νπνίνπ ειήθζεζαλ επηηξέπεηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

θαη κφλν εθφζνλ: 

α) νη δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ είλαη αλαγθαίεο γηα λα αληηκεησπηζηεί 

ζπγθεθξηκέλε θαη πξαγκαηηθή απεηιή ζρεηηδνκέλε κε ηξνκνθξαηηθά ή 

ζνβαξά εγθιήκαηα εληφο ελφο θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο, θαη 

β) ε πξνεγνχκελε έγθξηζε δελ είλαη δπλαηφλ λα ιεθζεί εγθαίξσο.  

Η αξκφδηα γηα ηελ παξνρή ηεο έγθξηζεο αξρή ελεκεξψλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

θαη ε δηαβίβαζε θαηαγξάθεηαη δεφλησο θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε εθ ησλ 

πζηέξσλ έιεγρν. 
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3. Σα θξάηε κέιε δηαβηβάδνπλ δεδνκέλα PNR ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ 

κφλν ζχκθσλα κε φξνπο πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ παξνχζα νδεγία θαη κφλνλ αθνχ 

βεβαησζνχλ φηη ε ζθνπνχκελε ρξήζε PNR απφ ηνπο παξαιήπηεο ζπλάδεη κε ηνπο 

φξνπο απηνχο θαη ηηο εγγπήζεηο. 

4. Ο ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο ΜΕ ηνπ θξάηνπο κέινπο πνπ έρεη 

δηαβηβάζεη ηα δεδνκέλα PNR ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά πνπ ην θξάηνο κέινο 

δηαβηβάδεη δεδνκέλα PNR ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν. 

Άξζξν 12 

Πεξίνδνο δηαηήξεζεο ηωλ δεδνκέλωλ θαη απνπξνζωπνπνίεζε 

1. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα δεδνκέλα PNR πνπ δηαβηβάδνπλ νη 

αεξνκεηαθνξείο ζηε ΜΔ δηαηεξνχληαη ζε βάζε δεδνκέλσλ ζηε ΜΔ γηα πεξίνδν 

πέληε εηψλ απφ ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηε ΜΔ ηνπ ▌θξάηνπο κέινπο ζην έδαθνο ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη ην ζεκείν άθημεο ή αλαρψξεζεο ηεο ▌πηήζεο. 
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2. Έμη κήλεο απφ ηε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ PNR θαηά ηελ παξάγξαθν 1, φια ηα 

δεδνκέλα PNR αλσλπκνπνηνχληαη κε ηελ θάιπςε ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ πξνο άκεζε ηαπηνπνίεζε ηνπ επηβάηε ζηνλ νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα PNR ▌: 

α) φλνκα (νλφκαηα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νλνκάησλ άιισλ επηβαηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ θάθειν PNR θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ επηβαηψλ πνπ 

ζπληαμηδεχνπλ, νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν PNR, 

β) δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, 

γ) φια ηα ζηνηρεία πιεξσκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεχζπλζεο ρξέσζεο, 

ζην κέηξν πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ 

πξνο άκεζε ηαπηνπνίεζε ηνπ επηβάηε ζηνλ νπνίνλ αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα 

PNR, ή άιισλ πξνζψπσλ, 

δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηαθηηθνχ επηβάηε, 

ε) γεληθέο παξαηεξήζεηο, ζην κέηξν πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ άκεζε ηαπηνπνίεζε ηνπ επηβάηε ζηνλ 

νπνίνλ αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα PNR, 

ζη) νπνηαδήπνηε δεδνκέλα API έρνπλ ζπιιερζεί. 
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3. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ έμη κελψλ θαηά ηελ παξάγξαθν 2, ε θνηλνιφγεζε ησλ 

πιήξσλ δεδνκέλσλ PNR εγθξίλεηαη κφλνλ εθφζνλ: 

α) εθηηκάηαη εχινγα φηη είλαη αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 6 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β), θαη 

β) εγθξηζεί απφ: 

i) δηθαζηηθή αξρή, ή 

ii) άιιε εζληθή αξρή αξκφδηα δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ λα ειέγρεη ηελ 

ηήξεζε ησλ φξσλ θνηλνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ, ππφ ηνλ φξν φηη ν 

ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο ΜΕ ζα ελεκεξσζεί γηα ηελ 

έγθξηζε, ηελ νπνία θαη ειέγρεη εθ ησλ πζηέξσλ. 

4. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ηα δεδνκέλα PNR δηαγξάθνληαη κνλίκσο κεηά ηε 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Η ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε 

εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ δηαβίβαζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

δεδνκέλσλ PNR ζε αξκφδηα αξρή, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην 

ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο γηα ην ζθνπφ ηεο πξφιεςεο, αλίρλεπζεο, δηεξεχλεζεο ή 

δίσμεο ηξνκνθξαηηθψλ ή ζνβαξψλ εγθιεκάησλ, νπφηε ε δηαηήξεζε απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή δηέπεηαη απφ ην εζληθφ δίθαην. 
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5. Σν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο θαηά ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) 

δηαηεξείηαη απφ ηε ΜΔ κφλν γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην γηα λα 

ελεκεξσζνχλ νη αξκφδηεο αξρέο θαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1, γηα λα 

ελεκεξσζνχλ νη ΜΕ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ χπαξμε ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Αλ, έπεηηα απφ κεκνλσκέλε επαλεμέηαζε κε κε απηνκαηνπνηεκέλα 

κέζα, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 5, ην απνηέιεζκα κηαο 

απηνκαηνπνηεκέλεο επεμεξγαζίαο απνδεηρζεί αξλεηηθφ, ην απνηέιεζκα απηφ κπνξεί 

παξά ηαχηα λα απνζεθεπζεί, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ζην κέιινλ «ςεπδψο 

ζεηηθά» απνηειέζκαηα, γηα φζν δηάζηεκα δελ έρνπλ αθφκε δηαγξαθεί ηα ζρεηηθά 

δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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Άξζξν 13 

Πξνζηαζία δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα 

1. Κάζε θξάηνο κέινο θξνληίδεη ψζηε, ζε νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο, φινη νη επηβάηεο λα έρνπλ ην 

ίδην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, ην ίδην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, δηαγξαθήο θαη πεξηνξηζκνχ, θαζψο θαη ην ίδην δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο θαη δηθαζηηθήο πξνζθπγήο, κε ηα δηθαηψκαηα πνπ εηέζεζαλ δηα ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 17, 18, 19 θαη 20 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2008/977/ΓΔΤ. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

άξζξα απηά ηπγράλνπλ εθαξκνγήο. 

2. Κάζε θξάηνο κέινο εμαζθαιίδεη φηη νη δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ην 

εζληθφ δίθαην θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 

2008/977/ΓΔΤ, πνπ αθνξνχλ ηνλ απφξξεην ραξαθηήξα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ, εθαξκφδνληαη επίζεο θαη ζε θάζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία. 

3. Η παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 95/46/EK ηνπ Επξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο θαη ηδίσο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο λα 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 

ε αζθάιεηα θαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

                                                 
1
 Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ 

(ΕΕ L 281 ηεο 23.11.1995, ζ. 31). 
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4. Σα θξάηε κέιε απαγνξεχνπλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR πνπ απνθαιχπηνπλ 

ηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή 

θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηελ πγεία, ηε 

ζεμνπαιηθή δσή ή ην γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ ελφο αηφκνπ. Αλ παξαιεθζνχλ 

απφ ηε ΜΔ δεδνκέλα PNR πνπ απνθαιχπηνπλ ηέηνηνπο είδνπο πιεξνθνξίεο, απηά 

δηαγξάθνληαη αμέζυρ. 

▌ 

5. Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ φηη ε ΜΕ δηαηεξεί ηεθκεξίσζε φισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ επεμεξγαζίαο πνπ ηεινχλ ππφ ηελ επζχλε ηεο. Η 

ηεθκεξίσζε απηή πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 

α) ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο ΜΕ πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ PNR 

θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα άδεηαο πξφζβαζεο, 

β) ηα αηηήκαηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ησλ ΜΕ άιισλ θξαηψλ κειψλ, 

γ) φιεο ηηο αηηήζεηο θαη ηηο δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR πξνο ηξίηε ρψξα. 

Η ΜΕ θαζηζηά φιε ηελ ηεθκεξίσζε δηαζέζηκε, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηελ εζληθή 

επνπηηθή αξρή. 
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6. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη ε ΜΕ ηεξεί αξρεία ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο 

αθφινπζεο πξάμεηο επεμεξγαζίαο: ζπιινγή, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, 

θνηλνιφγεζε θαη δηαγξαθή. Σα αξρεία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη 

θνηλνιφγεζεο αλαγξάθνπλ εηδηθφηεξα ηνλ ζθνπφ, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα 

ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ θαη, ζηνλ βαζκφ ηνπ εθηθηνχ, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ αλαδήηεζε πιεξνθνξίεο ή θνηλνπνίεζε ηα δεδνκέλα απηά, θαζψο θαη ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ απνδεθηψλ ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ. Σα αξρεία ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο εμαθξίβσζεο, απηνειέγρνπ θαη θαηνρχξσζεο ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ή γηα ζθνπνχο ειέγρνπ. Καηφπηλ 

αηηήκαηνο, ε ΜΕ θαζηζηά ηα αξρεία δηαζέζηκα ζηελ εζληθή επνπηηθή αξρή. 

Σα αξρεία απηά θπιάζζνληαη επί πέληε έηε. 

7. Κάζε θξάηνο κέινο εμαζθαιίδεη φηη ε ΜΕ ηνπ εθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα θαη δηαδηθαζίεο ψζηε λα δηαζθαιίδεη ην πςειφηεξν επίπεδν 

πξνζηαζίαο θαηάιιειν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ε επεμεξγαζία θαη 

ε θχζε ησλ δεδνκέλσλ PNR. 

8. Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη, φηαλ κηα παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ελδέρεηαη λα ελέρεη ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ή 

λα ζίμεη ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ηνπο, ε ΜΕ γλσζηνπνηεί ηελ 

παξαβίαζε ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ εζληθή επνπηηθή αξρή ρσξίο 

αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε. 

▌ 
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Άξζξν 14 

Κπξώζεηο 

Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ θαλφλεο πεξί θπξψζεσλ νη νπνίεο επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε 

παξάβαζεο ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία θαη 

ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα δηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ζα εθαξκνζηνχλ.  

Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηδίσο θαλφλεο πεξί θπξψζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ, νη νπνίεο επηβάιινληαη έλαληη αεξνκεηαθνξέσλ πνπ δελ δηαβηβάδνπλ δεδνκέλα 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8, ή δελ ηα δηαβηβάδνπλ κε ηελ απαηηνπκέλε κνξθή. 

Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο.  

Άξζξν 15 

Εζληθή επνπηηθή αξρή 

1. Κάζε θξάηνο κέινο πξνβιέπεη φηη ε εζληθή επνπηηθή αξρή πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 25 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2008/977/ΓΔΤ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ζην έδαθφο ηνπ ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία. Οη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 25 ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2008/977/ΓΔΤ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο. 
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2. Απηέο νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο εξγάδνληαη θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1 κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

3. Κάζε εζληθή επνπηηθή αξρή: 

α) ρεηξίδεηαη ηηο θαηαγγειίεο πνπ ππνβάιινληαη απφ θάζε ππνθείκελν 

δεδνκέλσλ, εξεπλά ηελ ππφζεζε θαη ελεκεξψλεη ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ έθβαζε ηεο θαηαγγειίαο εληφο εχινγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

β) ειέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, δηεμάγεη έξεπλεο, 

επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην, είηε 

απηεπαγγέιησο είηε βάζεη θαηαγγειίαο θαηά ην ζηνηρείν α)  

4. Κάζε εζληθή επνπηηθή αξρή ζπκβνπιεχεη, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη δπλάκεη ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ III 

ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

Άξζξν 16 

Κνηλά πξωηόθνιια θαη ππνζηεξηδόκελνη κνξθόηππνη δεδνκέλωλ 

1. Όιεο νη δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR απφ αεξνκεηαθνξείο ζηηο ΜΔ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο γίλεηαη ειεθηξνληθά, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ 

παξέρνληαη επαξθείο εγγπήζεηο φζνλ αθνξά ηα κέηξα ηερληθήο αζθάιεηαο θαη 

νξγάλσζεο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί. ε πεξίπησζε ηερληθήο 

βιάβεο, ηα δεδνκέλα PNR κπνξνχλ λα δηαβηβαζζνχλ κε νπνηνδήπνηε άιιν 

πξφζθνξν κέζν εθφζνλ δηαηεξείηαη ην ίδην επίπεδν αζθάιεηαο θαη ππάξρεη πιήξεο 

ζπκκφξθσζε κε ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. 
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2. Μεηά παξέιεπζε ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζέζπηζεο γηα πξψηε θνξά ησλ 

θνηλψλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ ππνζηεξηδφκελσλ κνξθνηχπσλ δεδνκέλσλ απφ ηελ 

Επηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, φιεο νη δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ PNR πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αεξνκεηαθνξείο πξνο ηηο ΜΔ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο γίλνληαη ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε αζθαιψλ κεζφδσλ ζπκθψλσλ 

πξνο ηα ελ ιφγσ θνηλά πξσηφθνιια. Σα πξσηφθνιια απηά είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο 

δηαβηβάζεηο, ψζηε λα θαηνρπξψλεηαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ PNR θαηά ηε 

δηαβίβαζε. Σα δεδνκέλα PNR δηαβηβάδνληαη κε ππνζηεξηδφκελν κνξθφηππν 

δεδνκέλσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αλαγλσζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απφ φινπο 

ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Όινη νη αεξνκεηαθνξείο είλαη ππνρξεσκέλνη λα επηιέγνπλ 

θαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηε ΜΔ ην θνηλφ πξσηφθνιιν θαη ηνλ κνξθφηππν δεδνκέλσλ 

πνπ πξνηίζεληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηηο δηαβηβάζεηο ηνπο. 

3. Ο θαηάινγνο ησλ θνηλψλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ ππνζηεξηδνκέλσλ κνξθνηχπσλ 

δεδνκέλσλ θαηαξηίδεηαη θαη, αλ ρξεηαζηεί, αλαπξνζαξκφδεηαη κε εθηειεζηηθέο 

πξάμεηο. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

εμέηαζεο ηνπ άξζξνπ 17 παξάγξαθνο 2. 
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4. Η παξάγξαθνο 1 παξακέλεη ζε εθαξκνγή γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ είλαη 

δηαζέζηκα ηα θνηλά πξσηφθνιια θαη νη ππνζηεξηδφκελνη κνξθφηππνη δεδνκέλσλ νη 

νπνίνη πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3. 

5. Δληφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ζέζπηζεο ησλ θνηλψλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ 

εγθεθξηκέλσλ κνξθνηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, θάζε 

θξάηνο κέινο θξνληίδεη ψζηε λα ζεζπηζηνχλ ηα απαξαίηεηα ηερληθά κέηξα γηα λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ελ ιφγσ θνηλά πξσηφθνιια θαη νη κνξθφηππνη 

δεδνκέλσλ. 

Άξζξν 17 

Δηαδηθαζία επηηξνπήο 

1. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ επηηξνπή. Η ελ ιφγσ επηηξνπή απνηειεί 

επηηξνπή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 182/2011.  

2. Οζάθηο γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 182/2011. 

Εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί γλψκε απφ ηελ επηηξνπή, ε Επηηξνπή δελ εγθξίλεη ην 

ζρέδην εθηειεζηηθήο πξάμεο, θαη εθαξκφδεηαη ην ηξίην εδάθην ηνπ άξζξνπ 5 

παξάγξαθνο 4 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 182/2011. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV 

ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άξζξν 18 

Μεηαθνξά ζην εζληθό δίθαην 

1. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

δηαηάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα νδεγία έσο … 

[δχν έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο]. Κνηλνπνηνχλ ακέζσο ζηελ 

Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ ▌. 

Όηαλ ηα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηα ελ ιφγσ κέηξα, απηά πεξηέρνπλ παξαπνκπή ζηελ 

παξνχζα νδεγία ή ζπλνδεχνληαη απφ ηελ παξαπνκπή απηή θαηά ηελ επίζεκε 

δεκνζίεπζή ηνπο. Ο ηξφπνο ηεο παξαπνκπήο θαζνξίδεηαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

2. Σα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ κέηξσλ 

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ηηο νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα 

νδεγία. 

▌ 
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Άξζξν 19 

Επαλεμέηαζε 

1. Βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ άξζξνπ 20 

παξάγξαθνο 2, ε Δπηηξνπή δηελεξγεί έσο ... [ηέζζεξα έηε απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο νδεγίαο], επαλεμέηαζε ηεο εθαξκνγήο φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ππνβάιιεη θαη παξνπζηάδεη έθζεζε ζην 

Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην πκβνχιην.  

2. Καηά ηελ επαλεμέηαζε, ε Επηηξνπή δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή: 

α) ζηε ζπκκφξθσζε κε ηα εθαξκνζηέα πξφηππα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα,  

β) ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη αλαινγηθφηεηα ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ PNR γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, 

γ) ζηε δηάξθεηα δηαηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ,  

δ) ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, θαη 

ε) ζηελ πνηφηεηα ησλ αμηνινγήζεσλ κεηαμχ άιισλ ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 20. 

▌ 
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3. Η έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 πεξηιακβάλεη επίζεο επαλεμέηαζε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ππαγσγήο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο ηεο ππνρξεσηηθήο 

ζπιινγήο θαη δηαβίβαζεο δεδνκέλσλ PNR πνπ αθνξνχλ φιεο ή επηιεγκέλεο 

πηήζεηο εληφο ΕΕ Η Επηηξνπή ζπλεθηηκά ηελ θηεζείζα πείξα ησλ θξαηψλ κειψλ, 

ηδίσο δε εθείλσλ ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ παξνχζα νδεγία γηα ηηο πηήζεηο εληφο 

ηεο ΕΕ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2. Η έθζεζε εμεηάδεη επίζεο ηελ αλάγθε λα 

ππαρζνχλ νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ είλαη αεξνκεηαθνξείο, φπσο ηαμηδησηηθά 

πξαθηνξεία θαη ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηα 

ηαμίδηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο ζέζεσλ ζε πηήζε, ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

4. Εάλ απαηηείηαη βάζεη ηεο επαλεμέηαζεο πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ 

άξζξν, ε Επηηξνπή ππνβάιιεη λνκνζεηηθή πξφηαζε ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θαη ζην πκβνχιην κε ζθνπφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Άξζξν 20 

Σηαηηζηηθά δεδνκέλα 

1. Σα θξάηε κέιε παξέρνπλ θάζε ρξφλν ζηελ Επηηξνπή κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ γηα ηα δεδνκέλα PNR πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηηο ΜΔ. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δελ πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

2. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ επηβαηψλ ζρεηηθά κε ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ θαη 

αληαιιάρζεθαλ δεδνκέλα PNR, 

β) ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ ηαπηνπνηήζεθαλ γηα πεξαηηέξσ έιεγρν. 
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Άξζξν 21 

Σρέζε κε άιιεο πξάμεηο 

1. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο ή ξπζκίζεηο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

αξκφδησλ αξρψλ, νη νπνίεο ίζρπαλ ζηηο … [εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο], εθφζνλ νη ελ ιφγσ ζπκθσλίεο ή ξπζκίζεηο ζπλάδνπλ κε ηελ 

παξνχζα νδεγία. 

2. Η παξνχζα νδεγία δελ ζίγεη ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 95/46/ΕΚ ζηελ 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ εθ κέξνπο αεξνκεηαθνξέσλ. 

3. Η παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ή ηεο Έλσζεο πνπ απνξξένπλ απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρψξεο. 
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Άξζξν 22 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα κεηά ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο. 

Η παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο. 

..., 

Γηα ην Επξωπαϊθό Κνηλνβνύιην Γηα ην Σπκβνύιην 

Ο Πξόεδξνο  Ο Πξόεδξνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

Γεδομένα πος πεπιέσονηαι ζηιρ καηαζηάζειρ ονομάηυν επιβαηών ζηο μέηπο πος έσοςν 

ζςλλεσθεί από ηοςρ αεπομεηαθοπείρ 

1. Κσδηθφο αλεχξεζεο θαθέινπ PNR 

2. Ηκεξνκελία θξάηεζεο/έθδνζεο εηζηηεξίνπ 

3. Πξνβιεπφκελε/εο εκεξνκελία/εο ηαμηδίνπ 

4. Όλνκα/ηα 

5. Γηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (αξηζκφο ηειεθψλνπ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ) 

6. Όια ηα ζηνηρεία πιεξσκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεχζπλζεο ρξέσζεο 

7. Πιήξεο δξνκνιφγην γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν θάθειν PNR 

8. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ηαθηηθνχ επηβάηε 

9. Σαμηδησηηθφ πξαθηνξείν/ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο 

10. Σαμηδησηηθφ ηζηνξηθφ ηνπ επηβάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβεβαηψζεσλ 

θξάηεζεο, ηνπ ειέγρνπ εηζηηεξίσλ, πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε κε εκθάληζε ηνπ 

επηβάηε ή κε ηελ αγνξά εηζηηεξίνπ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ρσξίο θξάηεζε 
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11. Γηαρσξηζκέλεο/θαηαλεκεκέλεο πιεξνθνξίεο PNR 

12. Γεληθέο πιεξνθνξίεο (φιεο νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο γηα αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο 

θάησ ησλ 18 εηψλ, φπσο φλνκα θαη θχιν ηνπ αλειίθνπ, ειηθία, γιψζζα ή γιψζζεο 

πνπ νκηιεί, νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θεδεκφλα θαηά ηελ 

αλαρψξεζε θαη ζρέζε κε ηνλ αλήιηθν, νλνκαηεπψλπκν θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

θεδεκφλα θαηά ηε άθημε θαη ζρέζε κε ηνλ αλήιηθν, πξάθηνξαο αλαρψξεζεο θαη 

άθημεο) 

13. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκφ 

εηζηηεξίνπ, ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, ηα εηζηηήξηα απιήο κεηάβαζεο θαη ηα πεδία 

απηφκαηεο αλαγξαθήο λαχινπ (Automated Ticket Fare Quote) 

14. Αξηζκφο ζέζεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζέζε 

15. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε θνηλνχ θσδηθνχ 

16. Όιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο απνζθεπέο 

17. Αξηζκφο θαη άιια νλφκαηα ηαμηδησηψλ ηνπ θαθέινπ PNR 

18 Σπρφλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζπιιερζέληα δεδνκέλα γηα ηνπο επηβάηεο (API) (κεηαμχ 

άιισλ είδνο εγγξάθνπ, αξηζκφο εγγξάθνπ, ρψξα έθδνζεο, εκεξνκελία ιήμεσο 

ηζρχνο ηνπ εγγξάθνπ ηαπηφηεηνο, ηζαγέλεηα, επψλπκν, φλνκα, θχιν, εκεξνκελία 

γέλλεζεο, αεξνπνξηθή εηαηξεία, αξηζκφο πηήζεο, εκεξνκελία αλαρψξεζεο, 

εκεξνκελία άθημεο, αεξνιηκέλαο αλαρψξεζεο, αεξνιηκέλαο άθημεο, ψξα 

αλαρψξεζεο θαη ψξα άθημεο) 

19. Ιζηνξηθφ φισλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ δεδνκέλσλ PNR πνπ απαξηζκνχληαη ζηα ζεκεία 

1 έσο 18. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Καηάινγνο ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 9  

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, 

2. εκπνξία αλζξψπσλ, 

3. ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ θαη παηδηθή πνξλνγξαθία, 

4. παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, 

5. παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ, ππξνκαρηθψλ θαη εθξεθηηθψλ, 

6. δσξνδνθία 

7. απάηε, κεηαμχ άιισλ ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, 

8. λνκηκνπνίεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο θαη παξαράξαμε/θηβδειεία λνκίζκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επξψ 

9. ειεθηξνληθφ έγθιεκα / έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν 

10. εγθιήκαηα θαηά ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξάλνκνπ 

εκπνξίνπ απεηινπκέλσλ δσηθψλ εηδψλ θαη ηνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ απεηινπκέλσλ 

θπηηθψλ εηδψλ θαη θπηηθψλ πνηθηιηψλ, 
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11. παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ παξάλνκε είζνδν θαη δηακνλή, 

12. αλζξσπνθηνλία εθ πξνζέζεσο, βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, 

13. παξάλνκν εκπφξην αλζξσπίλσλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ, 

14. απαγσγή, παξάλνκε θαηαθξάηεζε θαη πεξηαγσγή ζε νκεξία, 

15. νξγαλσκέλε θαη έλνπιε ιεζηεία, 

16. παξάλνκε δηαθίλεζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ αξραηνηήησλ θαη 

έξγσλ ηέρλεο, 

17. παξάλνκε απνκίκεζε θαη πεηξαηεία πξντφλησλ, 

18. πιαζηνγξάθεζε θαη δηαθίλεζε δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, 

19. ιαζξεκπφξην νξκνληθψλ νπζηψλ θαη άιισλ απμεηηθψλ παξαγφλησλ, 

20. ιαζξεκπφξην ππξεληθψλ θαη ξαδηελεξγψλ νπζηψλ, 

21. βηαζκφο 

22. εγθιήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ Δηεζλνχο Πνηληθνχ Δηθαζηεξίνπ, 

23. αεξνπεηξαηεία θαη πεηξαηεία, 

24. δνιηνθζνξά, 

25. εκπνξία θιεκκέλσλ νρεκάησλ, 

26. βηνκεραληθή θαηαζθνπία. 

 

Or. en 

 


