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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. PNR данните, предавани от 

въздушните превозвачи съгласно член 6 

във връзка с международни полети, 

които пристигат на територията на 

държава членка или отпътуват от нея, се 

събират от звеното за данни за 

пътниците на съответната държава 

членка. В случай че PNR данните, 

предавани от въздушните превозвачи, 

включват данни освен тези, изброени в 

приложението, звеното за данни за 

пътниците заличава тези данни веднага 

след получаването им. 

1. PNR данните, предавани от 

въздушните превозвачи съгласно член 6 

във връзка с международни полети, 

които пристигат на територията на 

държава членка или отпътуват от нея, се 

събират от звеното за данни за 

пътниците на съответната държава 

членка. Държавите членки приемат 

необходимите мерки, за да 

гарантират, че тяхното звено за 

данни за пътниците може да изисква 

от въздушните превозвачи в 

съответствие с член 6 да: 

 а) предават чрез метода „push“ PNR 

данни за всички пътници, 

пристигащи или заминаващи от тази 

държава членка, в анонимен формат; 

 б) предават чрез метода „push“ PNR 

данни за дадено лице, свързани с име, 

информация за връзка или начин на 

плащане, свързани с конкретен случай 

на предотвратяване, разкриване, 

разследване и наказателно 

преследване на престъпление, 

свързано с тероризъм, или на тежко 

транснационално престъпление; 

 в) предават чрез метода „push“ PNR 

данни за всички пътници на 

определени полети, когато оценка на 

риска на звеното за данни за 
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пътниците доказва висок конкретен 

риск, че с тези полети пътуват лица, 

свързани с конкретен случай на 

предотвратяване, разкриване, 

разследване и наказателно 

преследване на престъпление, 

свързано с тероризъм, или на тежко 

транснационално престъпление. 

 Обработването на PNR данни може 

да бъде разпоредено само с решение на 

компетентен съд на дадена държава 

членка по искане на звеното за данни 

на пътниците. Само когато звеното 

за данни за пътниците установи 

опасност от забавянето („periculum 

in mora“), и по-специално спешна 

необходимост да се предотвратят 

сериозни последици за живота, 

свободата или физическата 

неприкосновеност на дадено лице, 

самото звено за данни за пътниците 

може да разпореди такова 

обработване, като това му решение 

подлежи на контрол от съд в 

рамките на 48 часа. 

 В случай че PNR данните, предавани от 

въздушните превозвачи, включват 

данни освен тези, изброени в 

приложение І, звеното за данни за 

пътниците заличава тези данни веднага 

и трайно след получаването им. 
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