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 Άρθρο 4 – παράγραθος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Tα δεδνκέλα PNR πνπ δηαβηβάδνληαη 

από ηνπο αεξνκεηαθνξείο, ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 6, ζε ζρέζε κε δηεζλείο πηήζεηο πνπ 

έρνπλ ωο ζεκείν πξνζγείωζεο ή 

απνγείωζεο ην έδαθνο νπνηνπδήπνηε 

θξάηνπο κέινπο ζπιιέγνληαη από ηε 

κνλάδα ζηνηρείωλ επηβαηώλ ηνπ ζρεηηθνύ 

θξάηνπο κέινπο. Αλ ηα δεδνκέλα PNR πνπ 

δηαβηβάδνληαη από ηνπο αεξνκεηαθνξείο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα άιια πιελ 

εθείλωλ πνπ απαξηζκνύληαη ζην 

παξάξηεκα, ε κνλάδα ζηνηρείωλ επηβαηώλ 

δηαγξάθεη ακέζωο απηά ηα δεδνκέλα κεηά 

ηελ παξαιαβή ηνπο. 

1. Tα δεδνκέλα PNR πνπ δηαβηβάδνληαη 

από ηνπο αεξνκεηαθνξείο, ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 6, ζε ζρέζε κε δηεζλείο πηήζεηο πνπ 

έρνπλ ωο ζεκείν πξνζγείωζεο ή 

απνγείωζεο ην έδαθνο νπνηνπδήπνηε 

θξάηνπο κέινπο ζπιιέγνληαη από ηε 

κνλάδα ζηνηρείωλ επηβαηώλ ηνπ ζρεηηθνύ 

θξάηνπο κέινπο. Τα θξάηε κέιε 

ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ όηη νη κνλάδεο ζηνηρείσλ 

επηβαηώλ κπνξνύλ λα δεηήζνπλ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 6, από ηνπο 

αεξνκεηαθνξείο: 

 (α) ηε δηαβίβαζε («κέζνδνο πξνώζεζεο» 

(push)) όισλ ησλ δεδνκέλσλ PNR όισλ 

ησλ επηβαηώλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζην ελ 

ιόγσ θξάηνο κέινο ή αλαρσξνύλ από 

απηό ζε αλώλπκε κνξθή· 

 (β) ηε δηαβίβαζε («κέζνδνο πξνώζεζεο» 

(push)) ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ PNR 

ελόο πξνζώπνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

όλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ή ηε 

κέζνδν πιεξσκήο ζε ζπλάξηεζε κε 

ζπγθεθξηκέλε ππόζεζε πξόιεςεο, 

αλίρλεπζεο, δηεξεύλεζεο ή δίσμεο 

ηξνκνθξαηηθώλ πξάμεσλ ή άιισλ 

ζνβαξώλ δηεζληθώλ εγθιεκάησλ· 

 (γ) ηε δηαβίβαζε («κέζνδνο πξνώζεζεο» 

(push)) δεδνκέλσλ PNR όισλ ησλ 
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επηβαηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πηήζεηο, όηαλ 

από ηνλ έιεγρν πνπ έρεη δηελεξγήζεη ε 

κνλάδα ζηνηρείσλ επηβαηώλ πξνθύπηεη 

πςειόο ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο όηη 

άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε 

ππόζεζε πξόιεςεο, αλίρλεπζεο, 

δηεξεύλεζεο ή δίσμεο ηξνκνθξαηηθώλ 

πξάμεσλ ή άιισλ ζνβαξώλ δηεζληθώλ 

εγθιεκάησλ ηαμηδεύνπλ ζηηο ελ ιόγσ 

πηήζεηο. 

 Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ PNR 

κπνξεί λα εγθξίλεηαη κόλν κε εληνιή 

αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ θξάηνπο κέινπο 

θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο κνλάδαο 

ζηνηρείσλ επηβαηώλ PNR. Μόλν ζε 

πεξίπησζε θηλδύλνπ κε εθηέιεζεο 

(«periculum in mora»), θαη δε όηαλ 

ππάξρεη επείγνπζα αλάγθε λα 

απνηξαπνύλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε 

δσή, ηελ ειεπζεξία ή ηε ζσκαηηθή 

αθεξαηόηεηα πξνζώπνπ, είλαη δπλαηόλ λα 

εγθξίλεηαη ε επεμεξγαζία από ηελ ίδηα ηε 

κνλάδα ζηνηρείσλ επηβαηώλ, κε ηελ 

επηθύιαμε επαλεμέηαζεο από δηθαζηήξην 

εληόο 48 σξώλ. 

 Αλ ηα δεδνκέλα PNR πνπ δηαβηβάδνληαη 

από ηνπο αεξνκεηαθνξείο 

ζπκπεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα άιια πιελ 

εθείλωλ πνπ απαξηζκνύληαη ζην 

παξάξηεκα Ι, ε κνλάδα ζηνηρείωλ 

επηβαηώλ δηαγξάθεη ακέζωο θαη ζε κόληκε 

βάζε απηά ηα δεδνκέλα κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπο. 
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