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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 

PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 

skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 

teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 

valstybės narės informacijos apie keleivius 

skyrius. Jeigu oro vežėjų perduoti PNR 

duomenys apima daugiau duomenų, nei 

nurodyta priede, tokius duomenis gavęs 

informacijos apie keleivius skyrius juos 

iškart ištrina. 

1. Oro vežėjų pagal 6 straipsnį perduotus 

PNR duomenis, susijusius su tarptautiniais 

skrydžiais į kiekvienos valstybės narės 

teritoriją ar iš jos, renka atitinkamos 

valstybės narės informacijos apie keleivius 

skyrius. Valstybės narės priima 

reikalingas priemones, kad užtikrintų, jog 

jų informacijos apie keleivius skyrius 

pagal 6 straipsnį gali paprašyti oro vežėjų: 

 a) perduoti (eksporto metodu) į tą valstybę 

narę atvykstančių arba iš jos išvykstančių 

visų keleivių anonimizuotus visus PNR 

duomenis; 

 b) perduoti (eksporto metodu) konkrečius 

asmens PNR duomenis, susijusius su jo 

vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis 

ar mokėjimo metodu ir susijusius su 

teroristinio nusikaltimo ar konkretaus 

sunkaus tarpvalstybinio nusikaltimo 

konkrečiu prevencijos, nustatymo, tyrimo 

ar patraukimo už juos baudžiamojon 

atsakomybėn atveju; 

 c) perduoti (eksporto metodu) visų 

konkrečiais skrydžiais keliaujančių 

keleivių PNR duomenis, jei informacijos 

apie keleivius skyriaus rizikos vertinime 

nustatyta didelė konkreti rizika, kad 

asmenys, susiję su konkrečiais teroristinių 

nusikaltimų ar sunkių tarpvalstybinių 
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nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 

tyrimo ir patraukimo už juos 

baudžiamojon atsakomybėn atvejais, 

keliauja tais skrydžiais. 

 Duoti leidimą tvarkyti PNR duomenis 

informacijos apie keleivius skyriaus 

prašymu gali tik kompetentingas valstybės 

narės teismas. Tik informacijos apie 

keleivius skyriui nustačius, kad PNR 

duomenų tvarkymą atidėjus gali kilti 

pavojus (lot. periculum in mora), ypač kai 

reikia nedelsiant užkirsti kelią sunkioms 

pasekmėms, kurios gali kilti asmens 

gyvybei, laisvei arba fizinei neliečiamybei, 

informacijos apie keleivius skyrius gali 

pats leisti tvarkyti šiuos duomenis, o šį 

leidimą per 48 valandas turi peržiūrėti 

teismas. 

 Jeigu oro vežėjų perduoti PNR duomenys 

apima daugiau duomenų, nei nurodyta 

I priede, tokius duomenis gavęs 

informacijos apie keleivius skyrius juos 

iškart ištrina visam laikui. 

Or. en 

 

 


