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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 

nosūtītos PDR datus attiecībā uz 

starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 

katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 

vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 

informācijas nodaļa. Ja gaisa pārvadātāju 

nosūtītie PDR dati ietver datus, kas nav 

uzskaitīti pielikumā, Pasažieru 

informācijas nodaļas šādus datus dzēš 

tūlīt pēc saņemšanas. 

1. Saskaņā ar 6. pantu gaisa pārvadātāju 

nosūtītos PDR datus attiecībā uz 

starptautiskiem lidojumiem, kas ielido 

katras dalībvalsts teritorijā vai izlido no tās, 

vāc attiecīgās dalībvalsts Pasažieru 

informācijas nodaļa. Dalībvalstis veic 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu, ka Pasažieru informācijas 

nodaļa var pieprasīt, lai gaisa pārvadātāji 

saskaņā ar 6. pantu: 

 (a) anonimizētā formātā nosūta (“push”) 

visus PDR datus par pasažieriem, kuri 

ielido attiecīgajā dalībvalstī vai izlido no 

tās; 

 (b) nosūta (“push”) konkrētus PDR datus 

par personu, kas saistīta ar vārdu, 

kontaktinformāciju vai maksājuma 

metodi, kura attiecas uz konkrētu 

gadījumu teroristu nodarījuma vai 

konkrēta smaga starptautiska nozieguma 

novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 

saukšanai pie atbildības par tiem; 

 (c) nosūta (“push”) visu to pasažieru PDR 

datus, kuri lidojuši konkrētos lidojumos, 

ja Pasažieru informācijas nodaļas veikts 

novērtējums liecina, ka pastāv konkrēts 

augsts risks, ka šajos lidojumos lido 

personas, kas saistītas ar konkrētu 

gadījumu teroristu nodarījuma vai 

konkrēta smaga starptautiska nozieguma 
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novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai 

saukšanai pie atbildības par tiem. 

 PDR datu apstrādi drīkst atļaut tikai ar 

dalībvalsts kompetentas tiesas rīkojumu, 

saņemot iesniegumu no Pasažieru 

informācijas nodaļas. Tikai tad, ja 

Pasažieru informācijas nodaļa uzskata, ka 

kavēšanās var būt bīstama (periculum in 

mora), īpaši saistībā ar steidzamu 

nepieciešamību novērst smagas sekas 

personas dzīvībai, brīvībai vai fiziskajai 

integritātei, tā pati drīkst atļaut šādu 

apstrādi, ja tiesa pēc tam 48 stundu laikā 

to pārskata. 

 Ja gaisa pārvadātāju nosūtītie PDR dati 

ietver datus, kas nav uzskaitīti 

I pielikumā, pasažieru informācijas 

nodaļa šādus datus dzēš tūlīt un 

neatgriezeniski pēc saņemšanas. 

Or. en 

 

 


