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Propunere de directivă 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Datele PNR transferate de transportatorii 

aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură 

cu zborurile internaționale care sosesc sau 

pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru 

sunt colectate de unitatea de informații 

despre pasageri din statul membru în 

cauză. În cazul în care datele PNR 

transferate de transportatorii aerieni includ 

date suplimentare față de cele incluse în 

anexă, unitatea de informații despre 

pasageri șterge aceste date imediat după 

primirea lor. 

1. Datele PNR transferate de transportatorii 

aerieni, în temeiul articolului 6, în legătură 

cu zborurile internaționale care sosesc sau 

pleacă de pe teritoriul oricărui stat membru 

sunt colectate de unitatea de informații 

despre pasageri din statul membru în 

cauză. Statele membre adoptă măsurile 

necesare pentru a se asigura că unitatea 

lor de informații despre pasageri poate 

solicita transportatorilor aerieni, în 

conformitate cu articolul 6: 

 (a) să transfere („push”) sub formă 

anonimă toate datele PNR privind toți 

pasagerii care sosesc în statul membru în 

cauză sau pleacă din acesta; 

 (b) să transfere („push”) date PNR 

specifice privind o anumită persoană 

asociată unui nume, detaliu de contact 

sau modalitate de plată și referitoare la un 

caz specific de prevenire, depistare, 

cercetare sau urmărire penală a unei 

infracțiuni de terorism sau a unei 

anumite infracțiuni grave transnaționale; 

 (c) să transfere („push”) date PNR 

privind toți pasagerii în cazul anumitor 

zboruri pentru care evaluarea de risc 

efectuată de unitatea de informații despre 

pasageri a dovedit că există un risc ridicat 

concret ca anumite persoane asociate 

unui caz specific de prevenire, depistare, 
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cercetare sau urmărire penală a unei 

infracțiuni de terorism sau a unei 

anumite infracțiuni grave transnaționale 

să fie pasageri ai acestor zboruri. 

 Prelucrarea datelor PNR poate fi 

autorizată doar printr-o hotărâre a unei 

instanțe judecătorești competente dintr-un 

stat membru la cererea unității de 

informații despre pasageri. Unitatea de 

informații despre pasageri poate autoriza 

ea însăși această prelucrare doar dacă 

identifică un pericol în caz de întârziere 

(„periculum in mora”), în special 

necesitatea imperioasă de a evita 

consecințe grave pentru viața, libertatea 

sau integritatea fizică a unei persoane, cu 

condiția ca autorizarea să fie verificată de 

o instanță judecătorească în termen de 48 

de ore. 

 În cazul în care datele PNR transferate de 

transportatorii aerieni includ date 

suplimentare față de cele incluse în anexa 

I, unitatea de informații despre pasageri 

șterge aceste date imediat și definitiv după 

primirea lor. 

Or. en 

 

 


