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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

Cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Javaslat: Javaslat: 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS IRÁNYELVE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS IRÁNYELVE 

az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) 

felhasználásáról a terrorista 

bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

érdekében 

az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) 

felhasználásáról a terrorista 

bűncselekmények és súlyos nemzetközi 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

érdekében 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Ezen irányelv célja a biztonság 

garantálása, a lakosság életének és 
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biztonságának védelme, továbbá a 

tagállamok és a bűnüldöző szervek közötti 

PNR-adatcsere és -adatvédelem jogi 

keretének létrehozása.  

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A PNR-adatok a terrorista 

bűncselekmények és a súlyos 

bűncselekmények hatékony megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása érdekében, és így a belső 

biztonság növelése érdekében szükségesek.  

(5) A PNR-adatok a terrorista 

bűncselekmények és a súlyos nemzetközi 

bűncselekmények hatékony megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása érdekében, és így a belső 

biztonság növelése érdekében szükségesek. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A PNR-adatok elősegítik azt, hogy a 

bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 

felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 

súlyos bűncselekményeket, ide értve a 

terrorista bűncselekményeket is, a körözött 

személyeket és tárgyakat tartalmazó 

különböző adatbázisok ellenőrzésével, 

bizonyítékok összegyűjtése és adott 

esetben a bűntársak leleplezése és a 

bűnözői hálózatok felgöngyölítése 

érdekében. 

(6) A PNR-adatok elősegíthetik azt, hogy a 

bűnüldöző hatóságok megelőzzék, 

felderítsék, nyomozzák és üldözzék a 

súlyos nemzetközi bűncselekményeket, ide 

értve a terrorista bűncselekményeket is, a 

körözött személyeket és tárgyakat 

tartalmazó különböző adatbázisok 

ellenőrzésével, szükséges bizonyítékok 

feltárása és adott esetben a bűntársak 

leleplezése és a bűnözői hálózatok 

felgöngyölítése érdekében. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A PNR-adatok képessé teszik a (7) A PNR-adatok képessé tehetik a 
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bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 

azonosítsák azokat a személyeket, akik 

korábban számukra „ismeretlenek” voltak, 

azaz olyan személyeket, akikről korábban 

nem gyanították, hogy súlyos 

bűncselekményben vagy terrorista 

bűncselekményben érintettek, de akik 

tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy 

ilyen bűncselekményben érintettek 

lehetnek, és akiket ezért az illetékes 

hatóságok általi további vizsgálatnak kell 

alávetni. A PNR-adatok felhasználása 

lehetővé teszi a bűnüldöző hatóságok 

számára, hogy a súlyos bűncselekmények 

és a terrorizmus fenyegetését a személyes 

adatok más kategóriáinak feldolgozásától 

eltérő, más szempontból közelítsék meg. 

Azonban annak érdekében, hogy az 

ártatlan és nem gyanúsított személyek 

adatainak feldolgozásával kapcsolatos 

aggodalmak a lehető legkisebb mértékben 

merüljenek fel, tovább kell szűkítetni a 

PNR-adatok felhasználásának az 

értékelési kritériumok létrehozását és 

alkalmazását érintő vonatkozásait. Erre 

csak olyan súlyos bűncselekmények 

esetében kerülhet sor, amelyek 

egyszersmind nemzetközi jellegűek is, 

vagyis szorosan kapcsolódnak az 

utazáshoz, és így az ilyen típusú adatok 

feldolgozásához.  

bűnüldöző hatóságokat arra, hogy 

azonosítsák azokat a személyeket, akik 

korábban számukra „ismeretlenek” voltak, 

azaz olyan személyeket, akikről korábban 

nem gyanították, hogy súlyos nemzetközi 

bűncselekményben vagy terrorista 

bűncselekményben érintettek, de akik 

tekintetében az adatelemzés arra utal, hogy 

ilyen bűncselekményben érintettek 

lehetnek, és akiket ezért az illetékes 

hatóságok általi további vizsgálatnak kell 

alávetni.  

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A személyes adatok feldolgozásának 

arányosnak kell lennie az ezen irányelv 

által kitűzött egyedi biztonsági céllal. 

(8) A személyes adatok feldolgozásának 

szükségesnek és arányosnak kell lennie az 

ezen irányelv által kitűzött egyedi céllal.  

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 

súlyos bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása érdekében elengedhetetlen, 

hogy a tagállamok meghatározzák az 

Európai Unió tagállamainak területére 

érkező vagy onnan induló nemzetközi légi 

járatokat üzemeltető légitársaságok 

kötelességeit.  

(10) Ezért a terrorista bűncselekmények és 

súlyos nemzetközi bűncselekmények 

megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 

büntetőeljárás alá vonása érdekében 

elengedhetetlen, hogy a tagállamok 

meghatározzák az Európai Unió 

tagállamainak területére érkező vagy onnan 

induló nemzetközi légi járatokat 

üzemeltető légitársaságok és utasszállítást 

nem végző gazdasági szereplők 
kötelességeit. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A légitársaságok saját kereskedelmi 

céljaikra már ma is gyűjtenek és dolgoznak 

fel utasaiktól származó PNR-adatokat. Ez 

az irányelv nem írhat elő a légi fuvarozók 

számára semmiféle olyan kötelezettséget, 

amely az utasoktól további információk 

gyűjtésére illetve azok visszatartására 

vonatkozik, és az utasokat sem kötelezheti 

a légitársaságok részére már szolgáltatott 

adatokon túl további adatok 

szolgáltatására. 

(11) A légitársaságok és az utasszállítást 

nem végző gazdasági szereplők saját 

kereskedelmi céljaikra már ma is gyűjtenek 

és dolgoznak fel utasaiktól származó PNR-

adatokat. Ez az irányelv nem írhat elő a 

légi fuvarozók vagy az utasszállítást nem 

végző gazdasági szereplők számára 
semmiféle olyan kötelezettséget, amely az 

utasoktól további információk gyűjtésére 

illetve azok visszatartására vonatkozik, és 

az utasokat sem kötelezheti a 

légitársaságok és az utasszállítást nem 

végző gazdasági szereplők részére már 

szolgáltatott adatokon túl további adatok 

szolgáltatására. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az utasszállítást nem végző 

gazdasági szereplők, például utazási 
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irodák és utazásszervezők charterjáratokat 

alkalmazó szervezett utazásokat 

értékesítenek, amelyek esetében 

ügyfeleiktől származó PNR-adatokat 

gyűjtenek és dolgoznak fel, de ezeket az 

adatokat nem minden esetben továbbítják 

az utasszállító járatot üzemeltető 

légitársaságnak.  

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11b) Minden tagállamnak magának kell 

viselnie a saját PNR-rendszere 

működtetésének és karbantartásának 

költségeit, beleértve az illetékes hatóság, 

valamint a nemzeti felügyeleti hatóság 

kijelölését és működtetését. Az utasszállító 

légitársaságok foglalási rendszerében 

meglévő PNR-adatok nemzeti bűnüldöző 

hatóságok és illetékes hatóságok részére 

történő továbbításának költségeit a 

légitársaságoknak kell viselniük. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A terrorista bűncselekmények 

meghatározását a terrorizmus elleni 

küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi 

kerethatározat37 1–4. cikkéből kell átvenni. 

A súlyos bűncselekmény meghatározását 

az európai elfogatóparancsról és a 

tagállamok közötti átadási eljárásokról 

szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB 

tanácsi kerethatározat38 2. cikkéből kell 

átvenni. A tagállamok azonban 

kizárhatják azokat a kisebb jogsértéseket, 

amelyek esetében – szem előtt tartva 

(12) A terrorista bűncselekmények 

meghatározását a 2002/475/IB tanácsi 

kerethatározat37 1–4. cikkéből kell átvenni. 

A súlyos nemzetközi bűncselekmény 

meghatározását a 2002/584/IB tanácsi 

kerethatározat38 2. cikkéből kell átvenni. 
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büntető igazságszolgáltatási rendszerüket 

– a PNR-adatok ezen irányelv szerinti 

feldolgozása nem felelne meg az 

arányosság elvének. A súlyos nemzetközi 

bűncselekmény meghatározását a 

2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 

cikkéből, és az Egyesült Nemzetek 

transznacionális szervezett bűnözésről 

szóló egyezményéből kell átvenni. 

__________________ __________________ 

37 HL L 164., 2002.6.22., 3. o., a 2008. 

november 28-i 2008/919/IB tanácsi 

kerethatározattal (HL L 330., 2008.12.9., 

21. o.) módosított határozat. 

37A Tanács 2002. június 13-i 2002/475/IB 

kerethatározata a terrorizmus elleni 

küzdelemről (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.). 

38 HL L 190., 2002.7.18., 1. o. 38 A Tanács 2002. június 13-i 

kerethatározata az európai 

elfogatóparancsról és a tagállamok közötti 

átadási eljárásokról (HL L 190., 

2002.7.18. 1. o.). 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság 

biztosítása és a légi fuvarozókat terhelő 

költségek csökkentése érdekében az adott 

tagállamban egyetlen kijelölt hatósághoz 

(utasnyilvántartó hatóság) kell továbbítani. 

(13) A PNR-adatokat az átláthatóság 

biztosítása és a légi fuvarozókat és az 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplőket terhelő költségek csökkentése 

érdekében az adott tagállamban egyetlen 

kijelölt hatósághoz (utasnyilvántartó 

hatóság) kell továbbítani. A tagállamoknak 

a biztonságos hálózati információcsere-

alkalmazáson (SIENA) keresztül kell az 

információkat kicserélniük a tagállamok 

közötti információmegosztás és 

átjárhatóság biztosítása érdekében.  

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 

beszerzendő PNR-adatok bármely 

felsorolásának tartalmát úgy kell 

megállapítani, hogy az tükrözze a 

hatóságok jogos elvárásait a terrorista 

bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

nyomozása és megbüntetése terén, és így 

javítsa az Európai Unió belső biztonságát, 

továbbá biztosítsa az állampolgárok 

alapvető jogainak, nevezetesen a magánélet 

és a személyes adatok védelméhez való jog 

védelmét. Az ilyen felsorolások nem 

tartalmazhatnak olyan személyes adatot, 

amely felfedi a személy faji vagy etnikai 

származását, vallási vagy világnézeti 

meggyőződését, politikai véleményét, 

szakszervezeti tagságát, illetve nem 

tartalmazhatnak az érintett egészségi 

állapotára vagy szexuális életére vonatkozó 

adatot. A PNR-adatok az utas 

helyfoglalásával és útvonalával kapcsolatos 

információkat tartalmaznak annak 

érdekében, hogy az illetékes hatóságok 

azonosíthassák a belső biztonságra 

fenyegetést jelentő légi utasokat. 

(14) Az utasnyilvántartó hatóság által 

beszerzendő PNR-adatok bármely 

felsorolásának tartalmát úgy kell 

megállapítani, hogy az tükrözze a 

hatóságok jogos elvárásait a terrorista 

bűncselekmények és súlyos nemzetközi 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

nyomozása és megbüntetése terén, és így 

az Európai Unió Alapjogi Chartájával, az 

egyének személyes adataik gépi 

feldolgozása során való védelméről szóló 

egyezménnyel (108. egyezmény) és az 

emberi jogok európai egyezményével 

(EJEE) összhangban magas szintű 

normákat alkalmazva javítsa az Európai 

Unió belső biztonságát, továbbá biztosítsa 

az állampolgárok alapvető jogainak, 

nevezetesen a magánélet és a személyes 

adatok védelméhez való jog védelmét. Az 

ilyen adatállományok nem tartalmazhatnak 

olyan személyes adatot, amely felfedi a 

személy faji vagy etnikai származását, 

vallási vagy világnézeti meggyőződését, 

politikai véleményét, szakszervezeti 

tagságát, illetve nem tartalmazhatnak az 

érintett egészségi állapotára vagy szexuális 

életére vonatkozó adatot. A PNR-adatok 

csak az utas helyfoglalásával és 

útvonalával kapcsolatos, ezen irányelvben 

meghatározott információkat tartalmaznak.  

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 

módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 

módszer, amelyben a tagállamnak az 

adatokat igénylő illetékes hatóságai 

hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 

helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 

egy példányát lekérik („pull”) a 

rendszerből, és a "PUSH" módszer, 

(15) Jelenleg kétféle lehetséges adatátviteli 

módszer áll rendelkezésre. A „PULL” 

módszer, amelyben a tagállamnak az 

adatokat igénylő illetékes hatóságai 

hozzáféréssel rendelkeznek a légi fuvarozó 

helyfoglalási rendszeréhez és a kért adatok 

egy példányát lekérik („pull”) a 

rendszerből, és a "PUSH" módszer, 
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amelyben a légi fuvarozók küldik el 

(„push”) a szükséges PNR-adatokat az 

azokat kérő hatóság részére, és így a légi 

fuvarozók fenntarthatják az ellenőrizést a 

szolgáltatott adatok köre felett. Az 

adatvédelem tekintetében a „PUSH” 

módszer tekinthető magasabb szintűnek, 

ezért ezt kell kötelezővé tenni valamennyi 

légi fuvarozó számára. 

amelyben a légi fuvarozók és az 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplők küldik el („push”) a szükséges 

PNR-adatokat az azokat kérő hatóság 

részére, és így a légi fuvarozók 

fenntarthatják az ellenőrizést a szolgáltatott 

adatok köre felett. Az adatvédelem 

tekintetében a „PUSH” módszer tekinthető 

magasabb szintűnek, ezért ezt kell 

kötelezővé tenni valamennyi légi fuvarozó 

és utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplő számára. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A Bizottság támogatja a Nemzetközi 

Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a PNR-

adatokra vonatkozó iránymutatását. Tehát 

ezen iránymutatásokat kell alapul venni a 

légi fuvarozók által a tagállamok részére 

küldendő PNR-adatok támogatott 

adatátviteli formátumának meghatározása 

során. Mindez indokolttá teszi, hogy az 

ilyen támogatott adatátvételi 

formátumokat, valamint a légi fuvarozók 

általi adatátadásra vonatkozó megfelelő 

protokollokat az …-i, [….] európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben 

előirányzott tanácsadó bizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

(16) A Bizottság támogatja a Nemzetközi 

Polgári Repülési Szervezet (ICAO) a PNR-

adatokra vonatkozó iránymutatását. Tehát 

ezen iránymutatásokat kell alapul venni a 

légi fuvarozók és utasszállítást nem végző 

gazdasági szereplők által a tagállamok 

részére küldendő PNR-adatok támogatott 

adatátviteli formátumának meghatározása 

során. A PNR-adatok ilyen továbbításának 

biztosítása érekében a Bizottságot fel kell 

hatalmazni, hogy az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 

290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el az ilyen támogatott adatátvételi 

formátumok, valamint az adatátadásra 

vonatkozóan elfogadott közös protokollok 

jegyzékének elfogadása tekintetében. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munka során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten is. A felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elkészítésekor és 

szövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó 

dokumentumoknak az Európai Parlament 

és a Tanács részére történő egyidejű, 

időben történő és megfelelő 

továbbításáról. 
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Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk 

mindazon szükséges intézkedéseket, 

amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen 

irányelvből következő kötelezettségeinek 

betartását. A tagállamoknak visszatartó 

erejű, hatékony és arányos szankciókat – 

többet között pénzügyi szankciókat – kell 

előírniuk a PNR-adatszolgáltatási 

kötelezettségük betartását elmulasztó légi 

fuvarozókkal szemben. Az ezen irányelv 

alapvető célkitűzéseinek aláásására 

alkalmas, ismételt súlyos jogsértések 

esetén e szankciók kivételes esetekben 

olyan intézkedések formáját ölthetik, mint 

a légi szállítóeszköz elindulásának 

megakadályozása, lefoglalása vagy 

elkobzása, illetve a működési engedély 

ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.  

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk 

mindazon szükséges intézkedéseket, 

amelyek biztosítják a légi fuvarozók és az 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplők ezen irányelvből adódó 

kötelezettségeinek betartását. A 

tagállamoknak visszatartó erejű, hatékony 

és arányos szankciókat – többet között 

pénzügyi szankciókat – kell előírniuk a 

PNR-adatszolgáltatási és -adatvédelmi 

kötelezettségük betartását elmulasztó légi 

fuvarozókkal és utasszállítást nem végző 

gazdasági szereplőkkel szemben. Az ezen 

irányelv alapvető célkitűzéseinek 

aláásására alkalmas, ismételt súlyos 

jogsértések esetén e szankciók kivételes 

esetekben olyan intézkedések formáját 

ölthetik, mint a légi szállítóeszköz 

elindulásának megakadályozása, 

lefoglalása vagy elkobzása, illetve a 

működési engedély ideiglenes 

felfüggesztése vagy bevonása.  

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 

hogy értékelje a terrorista 

bűncselekményekkel és súlyos 

bűncselekményekkel kapcsolatos 

lehetséges fenyegetéseket. 

(18) Valamennyi tagállamnak kötelessége, 

hogy értékelje a terrorista 

bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi 

bűncselekményekkel kapcsolatos 

lehetséges fenyegetéseket. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 
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19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A személyes adatok védelmére 

vonatkozó jog és az egyenlő bánásmódhoz 

való jog teljes tiszteletben tartásával nem 

hozhatnak egy személyre nézve hátrányos 

joghatással járó vagy őt súlyosan érintő 

döntést pusztán a PNR-adatok automatikus 

feldolgozása eredményeként. Az ilyen 

döntés továbbá nem alapulhat a személy 

faji vagy etnikai származásán, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésén, politikai 

véleményén, szakszervezeti tagságán, 

egészségi állapotán vagy szexuális életén. 

(19) Az Európai Unió Alapjogi 

Chartájának 8. és 21. cikkével 

összhangban a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jog és az egyenlő 

bánásmódhoz való jog teljes tiszteletben 

tartásával nem hozhatnak egy személyre 

nézve hátrányos joghatással járó vagy őt 

súlyosan érintő döntést pusztán a PNR-

adatok automatikus feldolgozása 

eredményeként. Az ilyen döntés továbbá 

nem alapulhat a személy faji vagy etnikai 

származásán, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésén, politikai véleményén, 

szakszervezeti tagságán, egészségi 

állapotán vagy szexuális életén. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) A PNR-adatok feldolgozásának 

eredményét a tagállamok semmilyen 

körülmények között nem használhatják fel 

indokként arra, hogy megkerüljék a 

menekültek jogállásáról szóló, az 1967. 

január 31-i New York-i jegyzőkönyvvel 

kiegészített 1951. július 28-i genfi 

egyezmény szerinti nemzetközi 

kötelezettségeiket, sem arra, hogy a 

menedékkérőktől megtagadják azokat az 

EU területére vezető biztonságos és 

eredményes jogi utakat, amelyek révén 

gyakorolhatják nemzetközi védelemhez 

való jogukat. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19b) Teljes mértékben figyelembe véve a 

Bíróság C-293/12. számú Digital Rights 

Ireland és a C-594/12. számú Seitlinger és 

társai egyesített ügyekben hozott ítéletét, 

ezen irányelv alkalmazásának biztosítania 

kell az alapvető jogok, a magánélethez 

fűződő jog és az arányosság elvének teljes 

tiszteletben tartását. Az Unió által elismert 

általános érdekek érvényesülése 

érdekében a terrorizmus és a súlyos 

nemzetközi bűnözés elleni küzdelem során 

ténylegesen teljesítenie kell a 

szükségesség és arányosság céljait, és 

védenie kell mások jogait és 

szabadságjogait. Ezen irányelv 

alkalmazását kellően indokolni kell, és 

rendelkezésre kell állniuk a szükséges 

biztosítékoknak annak biztosítása 

érdekében, hogy jogszerű legyen a PNR-

adatok bármely tárolása, vizsgálata, 

átadása és használata. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) A tagállamok megosztják a többi 

tagállammal az általuk kapott PNR-

adatokat, amennyiben ez a terrorista 

bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

érdekében szükséges. Ezen irányelv 

rendelkezései nem érintik a rendőrségi és 

igazságügyi hatóságok közötti 

információcserére vonatkozó más uniós 

eszközöket, beleértve az Európai 

Rendőrségi Hivatal (Europol) 

létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 
2009/371/IB tanácsi határozatot39 és az 

Európai Unió tagállamainak bűnüldöző 

hatóságai közötti, információ és 

bűnüldözési operatív információ 

(20) A tagállamok megosztják a többi 

tagállammal és az Europolon keresztül 

uniós szinten az általuk kapott PNR-

adatokat, amennyiben ez a terrorista 

bűncselekmények és súlyos nemzetközi 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

érdekében, illetve a közbiztonságot 

veszélyeztető közvetlen és súlyos 

fenyegetések megelőzése érdekében 
szükséges. Az utasnyilvántartó hatóság 

további vizsgálat céljából minden esetben 

haladéktalanul továbbítja a PNR-adatok 

feldolgozásának eredményét a többi 

tagállam utasnyilvántartó hatóságainak. 

Ezen irányelv rendelkezései nem érintik a 

rendőrségi és igazságügyi hatóságok 
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cseréjének leegyszerűsítéséről szóló, 2006. 

december 18-i 2006/960/IB tanácsi 

kerethatározatot40. A bűnüldöző és az 

igazságügyi hatóságok közötti ilyen jellegű 

PNR-adatcserére a rendőrségi és 

igazságügyi együttműködésre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni.  

közötti információcserére vonatkozó más 

uniós eszközöket, beleértve a 2009/371/IB 

tanácsi határozatot39 és a 2006/960/IB 

tanácsi kerethatározatot40. A bűnüldöző és 

az igazságügyi hatóságok közötti ilyen 

jellegű PNR-adatcserére a rendőrségi és 

igazságügyi együttműködésre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni, és az Európai 

Unió Alapjogi Chartájával, a 108. 

egyezménnyel és az EJEE-vel 

összhangban az ilyen adatcsere nem 

veszélyeztetheti a magánélet és a 

személyes adatok magas fokú védelmét.  

__________________ __________________ 

39 HL L 121., 2009.5.15., 37. o. 39 A Tanács 2009. április 6-i 2009/371/IB 

határozata az Európai Rendőrségi Hivatal 

(Europol) létrehozásáról (HL L 121., 

2009.5.15., 37. o.). 

40 HL L 386., 2006.12.29., 89. o. 40A Tanács 2006. december 18-i 

2006/960/IB kerethatározata az Európai 

Unió tagállamainak bűnüldöző hatóságai 

közötti, információ és bűnüldözési 

operatív információ cseréjének 

leegyszerűsítéséről (HL L 386., 

2006.12.29., 89. o.). 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) Garantálni kell a PNR-adatok 

tagállamok közötti és tagállamok és 

Europol közötti biztonságos cseréjére 

létrehozott uniós rendszer használatával 

zajló információcserét. E rendszer 

fejlesztésének és operatív irányításának 

feladatát az Europol láthatná el. A 

rendszer keretében ki lehetne alakítani az 

egyablakos ügyintézési rendszert az 

információcserére irányuló kérelmek 

fogadása és továbbítása céljából. A 

személyes adatoknak a PNR-adatok 

Europollal való cseréjére létrehozott uniós 

rendszeren keresztül történő kezelését az 
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európai adatvédelmi biztosnak kell 

felügyelnie. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 

időtartamának arányosnak kell lennie a 

terrorista bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzésének, 

felderítésének, kivizsgálásának és 

büntetőeljárás alá vonásának céljaival. Az 

adatok és felhasználásuk jellege 

következtében szükséges az, hogy a PNR-

adatokat kellően hosszú ideig őrizzék meg, 

az elemzések során és a nyomozásokban 

való felhasználás érdekében. Az aránytalan 

felhasználás elkerülése érdekében 

szükséges, hogy a kezdeti időszakot 

követően a névtelenített adatok csak 

nagyon szigorú és korlátozott feltételek 

mellett legyenek hozzáférhetőek. 

(21) A PNR-adatok illetékes megőrzése 

időtartamának szükségesnek és arányosnak 

kell lennie a terrorista bűncselekmények és 

súlyos nemzetközi bűncselekmények 

megelőzésének, felderítésének, 

kivizsgálásának és büntetőeljárás alá 

vonásának céljai tekintetében. Az adatok 

és felhasználásuk jellege következtében 

szükséges az, hogy a PNR-adatokat kellően 

hosszú ideig őrizzék meg, az elemzések 

során és a nyomozásokban való 

felhasználás érdekében. Az aránytalan 

felhasználás elkerülése érdekében 

szükséges, hogy a kezdeti időszakot 

követően az adatokat elrejtsék, és csak 

nagyon szigorú és korlátozott feltételek 

mellett legyenek hozzáférhetőek.  

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A PNR-adatokat a legmagasabb 

szintű adatvédelem biztosítása érdekében 

a lehető legnagyobb mértékben rejtett 

módon kell feldolgozni, lehetetlenné téve, 

hogy az adatokhoz hozzáféréssel 

rendelkező személyek azonosítani 

tudjanak bármely érintettet, és 

következtetéseket tudjanak levonni arról, 

hogy mely személyre vonatkoznak az 

adatok. A rejtett adatok újraazonosítása 

csak magas szintű adatvédelem biztosítása 

mellett megengedett.  
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Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A PNR-adatoknak az egyes 

tagállamok utasnyilvántartó hatósága és 

illetékes hatóságai általi belföldi 

feldolgozására ezen hatóságok nemzeti 

joga szerint a személyes adatok védelmére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 

amelyek összhangban állnak a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 

igazságügyi együttműködés keretében 

feldolgozott személyes adatok védelméről 

szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB 

kerethatározattal41 (a továbbiakban: a 

2008/977/IB kerethatározat). 

(23) A PNR-adatoknak az egyes 

tagállamok utasnyilvántartó hatósága és 

illetékes hatóságai általi belföldi 

feldolgozására ezen hatóságok nemzeti 

joga szerint a személyes adatok védelmére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 

amelyek összhangban állnak a 2008/977/IB 

tanácsi kerethatározattal41 és az uniós 

adatvédelmi joggal, beleértve az ezen 

irányelvben foglalt egyedi adatvédelmi 

követelményeket is. 

__________________ __________________ 

41 HL L 350., 2008.12.30.. 

 

41 A Tanács 2008. november 27-i 

2008/977/IB kerethatározata a 

büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 

igazságügyi együttműködés keretében 

feldolgozott személyes adatok védelméről. 

(HL L 350., 2008.12.30.) 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Figyelemmel a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogra, az 

adatalanyoknak a PNR-adataik 

feldolgozásához fűződő jogainak, így a 

hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 

és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 

kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz 

fűződő jogoknak összhangban kell állniuk 

a 2008/977/IB kerethatározattal. 

(24) Figyelemmel a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogra, az 

adatalanyoknak a PNR-adataik 

feldolgozásához fűződő jogainak, így a 

hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 

és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 

kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz 

fűződő jogoknak összhangban kell lenniük 

a 2008/977/IB kerethatározattal, az uniós 

adatvédelmi joggal, valamint az Európai 

Unió Alapjogi Chartája és az EJEE által 
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biztosított magas szintű védelemmel. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Figyelemmel az utasoknak a 

személyes adataik feldolgozásáról szóló 

tájékoztatáshoz való jogára, a tagállamok 

biztosítják, hogy pontos tájékoztatásban 

részesüljenek a PNR-adatok gyűjtéséről és 

azok továbbításáról az utasnyilvántartó 

hatósághoz. 

(25) Figyelemmel az utasoknak a 

személyes adataik feldolgozásáról szóló, 

könnyen hozzáférhető és érthető 
tájékoztatáshoz való jogára, a tagállamok 

biztosítják, hogy pontos tájékoztatásban 

részesüljenek a PNR-adatok gyűjtéséről és 

azok továbbításáról az utasnyilvántartó 

hatósághoz, valamint az érintettekként 

őket megillető jogokról.   

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) A PNR-adatok tagállamok általi 

továbbítása harmadik országokba csak 

eseti alapon engedélyezhető, összhangban 

a 2008/977/IB kerethatározattal. A 

személyes adatok védelmének biztosítása 

érdekében az ilyen adattovábbításnak 

további követelményeknek kell 

megfelelnie az adattovábbítás célja, a 

fogadó hatóság minősége és a harmadik 

országba továbbítandó személyes adatokra 

vonatkozó védelmi intézkedések 

tekintetében. 

(26) A PNR-adatok tagállamok általi 

továbbítása harmadik országokba 

nemzetközi megállapodás alapján vagy 

eseti alapon engedélyezhető, és teljes 

összhangban kell lennie a tagállamok által 

a 2008/977/IB kerethatározat végrehajtása 

során hozott intézkedésekkel. A személyes 

adatok védelmének biztosítása érdekében 

az ilyen adattovábbításnak további 

követelményeknek kell megfelelnie az 

adattovábbítás célja, a fogadó hatóság 

minősége és a harmadik országba 

továbbítandó személyes adatokra 

vonatkozó védelmi intézkedések 

tekintetében, valamint ezen 

adattovábbítások szükségességének és 

arányosságának elvét és az Európai Unió 

Alapjogi Chartája, a 108. egyezmény és az 

EJEE biztosította magas szintű védelmet 

illetően. Amennyiben a nemzeti felügyeleti 

hatóság azt állapítja meg, hogy a 
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harmadik országba történő PNR-

adattovábbítás sérti az ebben az 

irányelvben említett elveket, akkor 

hatáskört kell kapnia arra, hogy 

felfüggessze az ebbe a harmadik országba 

irányuló adatáramlást.  

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Ez az irányelv nem érinti a 

tagállamok azon lehetőségét, hogy a belső 

joguk alapján rendelkezzenek a PNR-

adatok gyűjtésének és kezelésnek olyan 

rendszeréről, amely az ezen irányelvben 

foglaltaktól eltérő célokat szolgál, vagy 

amelyek az ezen irányelvben foglaltaktól 

eltérő fuvarozóktól származnak, a belső 

légi járatok tekintetében, feltéve, hogy 

ezek megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi 

rendelkezéseknek, amennyiben ezek a 

belső jogszabályok tiszteletben tartják az 

uniós jogi vívmányokat. A belső légi 

járatokra vonatkozó PNR-adatok 

gyűjtésének szabályozására egy későbbi 

időpontban vissza kell térni. 

törölve 

 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 

29 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A személyes adatok feldolgozására – 

beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 

nemzeti rendelkezések tekintetében 

fennálló jogi és technikai különbségek 

következtében, a légi fuvarozóknak 

különböző követelményeknek kell 

megfelelniük már most és a jövőben is, a 

továbbítandó információtípusok 

tekintetében, valamint az illetékes nemzeti 

(29) A személyes adatok feldolgozására – 

beleértve a PNR-adatokat is – vonatkozó 

nemzeti rendelkezések tekintetében 

fennálló jogi és technikai különbségek 

következtében a légi fuvarozóknak és az 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplőknek különböző 

követelményeknek kell megfelelniük már 

most és a jövőben is, a továbbítandó 
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hatóságok számára szolgáltatandó 

információkra vonatkozó feltételekkel 

kapcsolatban. Ezek a különbségek 

hátráltathatják az illetékes nemzeti 

hatóságok közötti hatékony 

együttműködést a terrorista 

bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

terén. 

információtípusok tekintetében, valamint 

az illetékes nemzeti hatóságok számára 

szolgáltatandó információkra vonatkozó 

feltételekkel kapcsolatban. Ezek a 

különbségek hátráltathatják az illetékes 

nemzeti hatóságok közötti hatékony 

együttműködést a terrorista 

bűncselekmények és súlyos nemzetközi 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

terén. 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) Az irányelv hatálya a lehető 

legszűkebbre korlátozott, a PNR-adatok 

megőrzését 5 évet meg nem haladó időre 

teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 

kell. Az adatokat igen rövid idő elteltével 

névteleníteni kell, és tilos a különleges 

adatok gyűjtése és felhasználása. A 

hatékonyság és a magas szintű 

adatvédelem érdekében a tagállamok 

kötelesek gondoskodni arról, hogy 

független nemzeti felügyeleti hatóság 

feleljen a PNR-adatok feldolgozási 

módjának nyomon követéséért, és az arra 

vonatkozó tanácsadásért. A PNR-adatok 

feldolgozását minden esetben naplózni 

vagy dokumentálni kell az adatfeldolgozás 

jogszerűségének felülvizsgálata, az 

önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 

és adatfeldolgozás biztonságának 

ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 

világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 

PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 

jogaikról. 

(32) Ezen irányelv hatálya a lehető 

legszűkebbre korlátozott, és a PNR-adatok 

megőrzését öt évet meg nem haladó időre 

teszi lehetővé, ezután az adatokat törölni 

kell. Az adatokat 30 nap elteltével rejtetté 

kell tenni, és be kell tiltani a különleges 

adatok gyűjtését és felhasználását. A 

hatékonyság és a magas szintű 

adatvédelem érdekében gondoskodni kell 

arról, hogy független felügyeleti hatóság – 

és különösen annak adatvédelmi 

tisztviselője – feleljen a PNR-adatok 

feldolgozási módjának nyomon 

követéséért, és az arra vonatkozó 

tanácsadásért. A PNR-adatok feldolgozását 

minden esetben naplózni vagy 

dokumentálni kell az adatfeldolgozás 

jogszerűségének felülvizsgálata, az 

önellenőrzés, valamint az adatsértetlenség 

és adatfeldolgozás biztonságának 

ellenőrzése céljából. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell továbbá, hogy az utasok 

világos és pontos tájékoztatást kapjanak a 

PNR-adatok gyűjtéséről, valamint a 

jogaikról.  
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Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

I. FEJEZET I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 1. cikk 

Tárgy és hatály Tárgy és hatály 

(1). Ez az irányelv a légi fuvarozók által a 

tagállamok területéről induló vagy oda 

érkező nemzetközi légi járatok utasai utas-

nyilvántartási adatainak továbbítását 

szabályozza, továbbá kiterjed az ilyen 

adatok feldolgozására, beleértve azok 

tagállamok általi összegyűjtését, 

felhasználását és megőrzését, valamint az 

adatok tagállamok közötti cseréjére. 

(1) Ez az irányelv a légi fuvarozók és 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplők által a tagállamok területéről 

induló vagy oda érkező nemzetközi légi 

járatok utasai utas-nyilvántartási adatainak 

továbbítását szabályozza, továbbá kiterjed 

az ilyen adatok feldolgozására, beleértve 

azok tagállamok általi összegyűjtését, 

felhasználását és megőrzését, valamint az 

adatok tagállamok közötti, továbbá 

tagállamok és az Europol közötti 
cseréjére. 

(2) Az ezen irányelvnek megfelelően 

gyűjtött PNR-adatok kizárólag az alábbi 

célok érdekében dolgozhatók fel: 

(2) Az ezen irányelvnek megfelelően 

gyűjtött PNR-adatok kizárólag a terrorista 

bűncselekmények és bizonyos típusú 

súlyos nemzetközi bűncselekmények 

megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 

büntetőeljárás alá vonása érdekében 

dolgozhatók fel a 4. cikk (2) bekezdésének 

megfelelően, vagy a közbiztonságot 

veszélyeztető közvetlen és súlyos 
fenyegetések megelőzése céljából. 

a) A terrorista bűncselekmények és a 

súlyos bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása a 4. cikk (2) bekezdése b) és c) 

pontjának megfelelően; valamint 

 

b) A terrorista bűncselekmények és a 

súlyos nemzetközi bűncselekmények 

megelőzése, felderítése, kivizsgálása és 

büntetőeljárás alá vonása a 4. cikk (2) 

bekezdése a) és d) pontjának megfelelően 
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Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. cikk 2. cikk 

Fogalommeghatározások Fogalommeghatározások 

Ezen irányelv alkalmazásában a következő 

fogalommeghatározások érvényesek: 

Ezen irányelv alkalmazásában a következő 

fogalommeghatározások érvényesek: 

a) „légi fuvarozó”: utasok légi fuvarozását 

engedélyező, érvényes működési vagy 

azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező 

légiközlekedési vállalkozás; 

a) „légi fuvarozó”: utasok légi fuvarozását 

engedélyező, érvényes működési vagy 

azzal egyenértékű engedéllyel rendelkező 

légiközlekedési vállalkozás; 

 (aa) „utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplő” olyan gazdasági szereplő, 

például utazási iroda és utazásszervező, 

amely utazással kapcsolatos 

szolgáltatásokat nyújt, ideértve a 

járatfoglalásokat, amelyekhez gyűjti és 

feldolgozza az utasok PNR-adatait; 

b) „nemzetközi légi járat”: olyan 

menetrend szerinti vagy nem menetrend 

szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 

üzemeltet, és amely egy harmadik 

országból egy tagállam területére 

közlekedik, vagy egy tagállam területéről 

harmadik ország mint végleges úti cél 

területére közlekedik, beleértve mindkét 

esetben az átszállással közlekedő, illetve a 

tranzitjáratokat is; 

b) „nemzetközi légi járat”: olyan 

menetrend szerinti vagy nem menetrend 

szerinti légi járat, amelyet légi fuvarozó 

üzemeltet, és amely egy harmadik 

országból egy tagállam területére 

közlekedik, vagy egy tagállam területéről 

harmadik ország mint végleges úti cél 

területére közlekedik, beleértve mindkét 

esetben az átszállással közlekedő, illetve a 

tranzitjáratokat is; 

c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy 

„PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely 

az egyes utasoknak az utazáshoz 

kötelezően megadandó adatait tartalmazza, 

és amely minden olyan információt 

magában foglal, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy a jegykiállító és részt 

vevő légitársaságok (légi fuvarozók) 

elvégezhessék és ellenőrizhessék a 

foglalásokat minden egyes személyes vagy 

közvetve történt útvonalfoglalás esetében, 

függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási 

rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek 

(DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat 

ellátó egyenértékű rendszerek tárolják; 

c) „utas-nyilvántartási adatállomány” vagy 

„PNR-adatok”: olyan adatállomány, amely 

az egyes utasoknak az utazáshoz 

kötelezően megadandó adatait tartalmazza, 

és amely minden olyan információt 

magában foglal, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy a jegykiállító és részt 

vevő légitársaságok (légi fuvarozók) 

elvégezhessék és ellenőrizhessék a 

foglalásokat minden egyes személyes vagy 

közvetve történt útvonalfoglalás esetében, 

függetlenül attól, hogy azokat helyfoglalási 

rendszerek, indulás-ellenőrzési rendszerek 

(DCS) vagy az ugyanilyen feladatokat 

ellátó egyenértékű rendszerek tárolják; 
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d) „utas”: a légi fuvarozó hozzájárulásával 

a nemzetközi légi járat fedélzetén szállított 

vagy szállítandó személy, a személyzet 

kivételével; 

d) „utas”: a légi fuvarozó hozzájárulásával 

a nemzetközi légi járat fedélzetén szállított 

vagy szállítandó személy, a személyzet 

kivételével; 

e) „helyfoglalási rendszer”: a légi fuvarozó 

belső nyilvántartási rendszere, amelyben a 

helyfoglalások kezelése érdekében a PNR-

adatokat gyűjti; 

e) „helyfoglalási rendszer”: a légi fuvarozó 

vagy az utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplő belső nyilvántartási rendszere, 

amelyben a helyfoglalások kezelése 

érdekében a PNR-adatokat gyűjti;  

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, 

amellyel a légi fuvarozók a szükséges 

PNR-adatokat a kérelmező hatóság 

adatbázisába továbbítják; 

f) „PUSH módszer”: olyan módszer, 

amellyel a légi fuvarozók vagy az 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplők a mellékletben felsorolt, 

szükséges PNR-adataikat a kérelmező 

hatóság adatbázisába továbbítják; 

g) „terrorista bűncselekmény”: a 

terrorizmus elleni küzdelemről szóló 

2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1–4. 

cikkében említett, a nemzeti jog szerint is 

bűncselekménynek számító 

bűncselekmények; 

g) „terrorista bűncselekmény”: a 

terrorizmus elleni küzdelemről szóló 

2002/475/IB kerethatározat 1–4. cikkében 

említett, a nemzeti jog szerint is 

bűncselekménynek számító 

bűncselekmények; 

h) „súlyos bűncselekmény”: a 

2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 

cikkének (2) bekezdésében említett, a 

nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 

számító bűncselekmények, amennyiben a 

tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 

tétel felső határa legalább háromévi 

szabadságvesztés vagy 

szabadságelvonással járó intézkedés, a 

tagállamok azonban kizárhatják azokat a 

kisebb jogsértéseket, amelyek esetében – 

szem előtt tartva büntető 

igazságszolgáltatási rendszerüket – a 

PNR-adatok ezen irányelv szerinti 

feldolgozása nem felelne meg az 

arányosság elvének. 

 

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 

a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 

(2) bekezdésében említett 

bűncselekmények, amennyiben esetükben 

a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 

tétel felső határa legalább háromévi 

szabadságvesztés vagy 

szabadságelvonással járó intézkedés, 

valamint ha azokat: 

i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 

a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 

(2) bekezdésében említett 

bűncselekmények, amennyiben esetükben 

a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 

tétel felső határa legalább háromévi 

szabadságvesztés vagy 

szabadságelvonással járó intézkedés, a 

2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 

cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak 
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megfelelően; 

i. Egynél több államban követték el;  

ii. Egy államban követték el, azonban 

előkészítésük, megtervezésük, irányításuk 

és ellenőrzésük jelentős részére egy másik 

államban került sor; 

 

iii. Egy államban, azonban olyan 

szervezett bűnözői csoport részvételével 

követték el, amely egynél több államban 

folytat bűnözői tevékenységet; vagy 

 

iv. Egy államban követték el, azonban 

jelentős hatást gyakoroltak egy másik 

tagállamban. 

 

 – bűnszervezetben való részvétel, 

 – emberkereskedelem, a jogellenes 

beutazás és tartózkodás elősegítése, 

emberi szervek és szövetek tiltott 

kereskedelme, 

 – gyermekek szexuális kizsákmányolása 

és gyermekpornográfia, nemi erőszak, női 

nemi szervek megcsonkítása, 

 – kábítószerek és pszichotróp anyagok 

tiltott kereskedelme; 

 – fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok 

tiltott kereskedelme; 

 – súlyos csalás, az EU pénzügyi érdekeit 

sértő csalás, bűncselekményből származó 

jövedelem tisztára mosása, pénzmosás és 

pénzhamisítás, 

 – előre kitervelten elkövetett emberölés, 

súlyos testi sértés, emberrablás, személyi 

szabadság megsértése és túszejtés, 

fegyveres rablás, 

 – súlyos számítógépes bűncselekmények 

és kiberbűncselekmények, 

 – környezettel kapcsolatos 

bűncselekmények, beleértve a 

veszélyeztetett állatfajok, valamint a 

veszélyeztetett növényfajok és -fajták tiltott 

kereskedelmét; 

 – adminisztratív dokumentumok 

hamisítása és kereskedelme, kulturális 

javak, többek között régiségek és 
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műtárgyak tiltott kereskedelme, termékek 

hamisítása és kalózkodás, 

 – légi jármű/hajó jogellenes hatalomba 

kerítése; 

 – kémkedés és hazaárulás, 

 – nukleáris vagy radioaktív anyagok és 

azok prekurzorainak tiltott kereskedelme, 

valamint e tekintetben a 

nonproliferációval kapcsolatos 

bűncselekmények, 

 – a Nemzetközi Büntetőbíróság 

joghatósága alá tartozó bűncselekmények. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy 

kijelöl egy olyan hatóságot, amely a 

terrorista bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

terén illetékes, vagy egy ilyen hatóság egy 

részlegét mint az utasnyilvántartó 

hatóságot, amely a PNR-adatoknak a légi 

fuvarozóktól történő összegyűjtéséért, ezen 

adatok tárolásáért és elemzéséért felelős, 

továbbá feladata az elemzés eredményének 

az 5. cikkben említett illetékes hatóságok 

részére történő továbbítása. A hatóság 

személyi állománya az illetékes 

hatóságoktól rendelhető ki. 

(1) Valamennyi tagállam létrehoz vagy 

kijelöl egy olyan hatóságot, amely a 

terrorista bűncselekmények és súlyos 

nemzetközi bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása, valamint a közbiztonságot 

veszélyeztető közvetlen és súlyos 

fenyegetések megelőzése terén illetékes, 

vagy egy ilyen hatóság egy részlegét mint 

az utasnyilvántartó hatóságot. Az 

utasnyilvántartó hatóság felelős a PNR-

adatoknak a légi fuvarozóktól és 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplőktől történő összegyűjtéséért, ezen 

adatok tárolásáért, feldolgozásáért és 

elemzéséért, továbbá feladata az elemzés 

eredményének az 5. cikkben említett 

illetékes hatóságok részére történő 

továbbítása. Az utasnyilvántartó hatóság 

felel a PNR-adatoknak és azok 

feldolgozása eredményének más 

tagállamok utasnyilvántartó hatóságaival 

és az Europollal történő cseréjéért is a 7. 

és a 7a. cikkben foglaltaknak 

megfelelően, továbbá felel a 4. cikkben 

foglalt értékelések elvégzéséért. A hatóság 

személyi állománya az illetékes 
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hatóságoktól rendelhető ki. A tagállamok 

megfelelő forrásokat biztosítanak az 

utasnyilvántartó hatóság számára, hogy 

feladatait teljesíthesse.  

(2) Két vagy több tagállam létrehozhat 

vagy kijelölhet egyetlen hatóságot abból a 

célból, hogy az az utasnyilvántartó 

hatóságukként járjon el. Az ilyen 

utasnyilvántartó hatóságot az egyik részt 

vevő tagállamban kell létrehozni, és az 

valamennyi részt vevő tagállam nemzeti 

utasnyilvántartó hatóságának minősül. A 

részt vevő tagállamok megegyeznek az 

utasnyilvántartó hatóság működésének 

részletes szabályairól, és tiszteletben tartják 

az ebben az irányelvben meghatározott 

követelményeket. 

(2) Két vagy több tagállam létrehozhat 

vagy kijelölhet egyetlen hatóságot abból a 

célból, hogy az az utasnyilvántartó 

hatóságukként járjon el. Az ilyen 

utasnyilvántartó hatóságot az egyik részt 

vevő tagállamban kell létrehozni, és az 

valamennyi részt vevő tagállam nemzeti 

utasnyilvántartó hatóságának minősül. A 

részt vevő tagállamok közösen 

megegyeznek az utasnyilvántartó hatóság 

működésének részletes szabályairól, és 

tiszteletben tartják az ebben az irányelvben 

meghatározott követelményeket. 

(3) Az utasnyilvántartó hatóság 

létrehozatalától számított egy hónapon 

belül erről valamennyi tagállam értesíti a 

Bizottságot; a tagállam jogosult 

nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A 

Bizottság e tájékoztatást – beleértve annak 

minden módosítását – közzéteszi az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

(3) Az utasnyilvántartó hatóság 

létrehozatalától számított egy hónapon 

belül erről valamennyi tagállam értesíti a 

Bizottságot; a tagállam nyilatkozatát 

bármikor aktualizálja. A Bizottság e 

tájékoztatást – beleértve annak minden 

módosítását – közzéteszi az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában. 

 

Módosítás 35 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a cikk (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. cikk 

 Az utasnyilvántartó hatóság adatvédelmi 

tisztviselője 

 (1) Az utasnyilvántartó hatóság 

személyzete minden olyan tagjának, aki 

hozzáfér a PNR-adatokhoz, külön célzott 

képzésben kell részesülnie ezen adatoknak 

az adatvédelmi elvekkel és az alapvető 

jogokkal teljes összhangban történő 

feldolgozásáról. 

 (2) Az utasnyilvántartó hatóság kinevez 

egy adatvédelmi tisztviselőt, aki nyomon 

követi a PNR-adatok feldolgozását és a 

kapcsolódó biztosítékok végrehajtását.  
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 (3) A tagállamok biztosítják, hogy az 

adatvédelmi tisztviselőt szakmai 

képességek és elsősorban az adatvédelmi 

jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, 

valamint az ezen irányelvben említett 

feladatok ellátására való alkalmasság 

alapján jelöljék ki. A tagállamok 

biztosítják, hogy az adatvédelmi tisztviselő 

minden egyéb szakmai kötelezettsége 

összeegyeztethető legyen az adott személy 

adatvédelmi tisztviselőként ellátandó 

feladataival és kötelezettségeivel, és ne 

járjon összeférhetetlenséggel. Az 

adatvédelmi tisztviselő:  

 a) növeli a tudatosságot és az 

utasnyilvántartó hatóság személyzete 

számára, tanácsot ad a személyes adatok 

védelmével kapcsolatos kötelezettségeikre 

vonatkozóan, ideértve a személyzet 

képzését és a feladatkörök kijelölését;  

 b) nyomon követi az ezen irányelvben 

foglalt adatvédelmi követelmények 

végrehajtását és alkalmazását, különösen 

az adatfeldolgozási műveletekkel 

kapcsolatos véletlenszerű mintavételen 

keresztül; 

 c) gondoskodik arról, hogy ezen 

irányelvnek megfelelően őrizzenek meg 

minden dokumentumot és vezessenek 

minden nyilvántartást, nyomon követi a 

személyes adatok biztonságának 

sérülésére vonatkozó dokumentációt, 

értesítést és kommunikációt, valamint a 

megfelelő hatóságoknál bejelenti az ezen 

irányelvben foglalt adatvédelmi 

követelményekkel kapcsolatos jogellenes 

magatartást;  

 d) nyomon követi a nemzeti felügyeleti 

hatóság megkereséseire adott válaszokat, 

és különösen a más tagállamokba vagy 

harmadik országokba irányuló 

adattovábbításokkal kapcsolatos ügyekben 

együttműködik a nemzeti felügyeleti 

hatósággal, továbbá a nemzeti felügyeleti 

hatóság számára kapcsolattartóként jár el 

a PNR-adatok feldolgozásával kapcsolatos 

ügyekben, adott esetben pedig saját 

kezdeményezésére kapcsolatba lép a 
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nemzeti felügyeleti hatósággal. 

 A tagállamok biztosítják az adatvédelmi 

tisztviselő számára az e cikkben 

foglaltaknak megfelelő feladatai 

eredményes és független elvégzéséhez 

szükséges eszközöket. 

 (4) A tagállamok az érintett számára 

biztosítják a jogot ahhoz, hogy a saját 

PNR-adatainak feldolgozásához 

kapcsolódó valamennyi ügyben 

kapcsolatba lépjen az adatvédelmi 

tisztviselővel mint egyetlen 

kapcsolattartóval. A tagállamok 

biztosítják, hogy az adatvédelmi tisztviselő 

nevét és elérhetőségét közöljék a nemzeti 

felügyelő hatósággal és a nyilvánossággal. 

 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. cikk 4. cikk 

A PNR-adatok feldolgozása A PNR-adatok feldolgozása 

(1) A légi fuvarozók által a 6. cikkel 

összhangban továbbított, az egyes 

tagállamok területére érkező vagy onnan 

induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 

PNR-adatokat az adott tagállam 

utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. 

Amennyiben a légi fuvarozók által 

továbbított PNR-adatok a mellékletben 

felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 

akkor az utasnyilvántartó hatóság ezeket az 

adatokat az átvétel után haladéktalanul 

törli. 

(1) A légi fuvarozók és az utasszállítást 

nem végző gazdasági szereplők által a 6. 

cikkel összhangban továbbított, valamely 

tagállam területére érkező vagy onnan 

induló nemzetközi légi járatokra vonatkozó 

PNR-adatokat az adott tagállam 

utasnyilvántartó hatósága gyűjti össze. 

Amennyiben a légi fuvarozók és az 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplők által továbbított PNR-adatok a 

mellékletben felsoroltakon túli adatokat is 

tartalmaznak, akkor az utasnyilvántartó 

hatóság ezeket az adatokat az átvétel után 

haladéktalanul és véglegesen törli. 

(2) Az utasinformációval foglalkozó 

hatóság a PNR-adatokat csak a következő 

célok érdekében dolgozhatja fel: 

(2) Az utasinformációval foglalkozó 

hatóság a PNR-adatokat csak a következő 

célok érdekében dolgozhatja fel:  

a) az utasok értékelése a tagállamba történő 

tervezett érkezésüket vagy onnan való 

elutazásukat megelőzően annak érdekében, 

a) az utasok értékelése a tagállamba történő 

tervezett érkezésüket vagy onnan való 

elutazásukat megelőzően annak érdekében, 
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hogy azonosítsa azon személyeket, akik 

érintettek lehetnek terrorista 

bűncselekményben vagy súlyos 

nemzetközi bűncselekményben, és akik 

tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 

hatóságok általi további vizsgálatra van 

szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 

során az utasnyilvántartó hatóság a PNR 

adatokat előre meghatározott kritériumok 

szerint feldolgozhatja. A tagállamok 

biztosítják, hogy az ilyen automatizált 

feldolgozásból származó bármely pozitív 

találatot nem automatizált eszközökkel 

egyedileg felülvizsgálva 

megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 

cikkben említett illetékes hatóságnak 

intézkednie kell-e; 

hogy azonosítsa azon személyeket, akik 

érintettek lehetnek terrorista 

bűncselekményben vagy súlyos 

nemzetközi bűncselekményben, és akik 

tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 

hatóságok, illetve adott esetben a 7a. 

cikkel összhangban az Europol általi 

további vizsgálatra van szükség. Az ilyen 

értékelés lefolytatása során az 

utasnyilvántartó hatóság a PNR-adatokat 

az ezen irányelvben foglaltaknak 

megfelelően előre meghatározott 

kritériumok szerint feldolgozhatja, és a (3) 

bekezdésben foglaltakkal összhangban a 

PNR-adatokat az összevetheti a vonatkozó 

adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy 

figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 

személyekre vagy tárgyakra vonatkozó 

nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat 

vagy az uniós adatbázisok nemzeti 

tükrözéseit, amennyiben az uniós jognak 

megfelelően létrehoztak ilyeneket, 

összhangban az ilyen adatállományokra 

vonatkozó uniós, nemzetközi és nemzeti 

szabályokkal. A tagállamok biztosítják, 

hogy az ilyen automatizált feldolgozásból 

származó bármely pozitív találatot nem 

automatizált eszközökkel egyedileg 

felülvizsgálva megbizonyosodnak arról, 

hogy az 5. cikkben említett illetékes 

hatóságnak intézkednie kell-e; 

b) az utasok értékelése a tagállamba 

történő tervezett érkezésüket vagy onnan 

való elutazásukat megelőzően annak 

érdekében, hogy azonosítsa azon 

személyeket, akik érintettek lehetnek 

terrorista bűncselekményben vagy súlyos 

nemzetközi bűncselekményben, és akik 

tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 

hatóságok általi további vizsgálatra van 

szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 

során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-

adatokat az összevetheti a vonatkozó 

adatbázisokkal, beleértve a keresett vagy 

figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló 

személyekre vagy tárgyakra vonatkozó 

nemzetközi vagy nemzeti adatbázisokat 

vagy az uniós adatbázisok nemzeti 

tükrözéseit, amennyiben az uniós jog 

b) az utasok értékelése a tagállamba 

történő tervezett érkezésüket vagy onnan 

való elutazásukat megelőzően annak 

érdekében, hogy azonosítsa azon 

személyeket, akik érintettek lehetnek 

terrorista bűncselekményben vagy súlyos 

nemzetközi bűncselekményben, és akik 

tekintetében az 5. cikkben említett illetékes 

hatóságok általi további vizsgálatra van 

szükség. Az ilyen értékelés lefolytatása 

során az utasnyilvántartó hatóság a 

terrorista bűncselekmények és súlyos 

nemzetközi bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása céljából a PNR-adatokat 

összevetheti a vonatkozó adatbázisokkal, 

beleértve a keresett vagy figyelmeztető 

jelzés hatálya alatt álló személyekre vagy 
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alapján létrehoztak ilyeneket, összhangban 

az ilyen adatállományokra vonatkozó 

uniós, nemzetközi és nemzeti szabályokkal. 

A tagállamok biztosítják, hogy az ilyen 

automatizált feldolgozásból származó 

bármely pozitív találatot nem automatizált 

eszközökkel egyedileg felülvizsgálva 

megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 

cikkben említett illetékes hatóságnak 

intézkednie kell-e; 

tárgyakra vonatkozó nemzeti adatbázisokat 

vagy az uniós adatbázisok nemzeti 

tükrözéseit, összhangban az ilyen 

adatbázisokra vonatkozó uniós és nemzeti 

szabályokkal. Ezen értékelés lefolytatása 

során az utasnyilvántartó hatóság a PNR-

adatokat összevetheti a Schengeni 

Információs Rendszerrel és a 

Vízuminformációs Rendszerrel. A 
tagállamok biztosítják, hogy az ilyen 

automatizált feldolgozásból származó 

bármely pozitív találatot nem automatizált 

eszközökkel egyedileg felülvizsgálva 

megbizonyosodnak arról, hogy az 5. 

cikkben említett illetékes hatóságnak 

intézkednie kell-e; 

c) eseti alapon válaszol az illetékes 

hatóságok megfelelően indokolt kérésére, 

amely egyedi esetekben a terrorista 

bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

nyomozása és megbüntetése céljából a 

PNR-adatok szolgáltatására és a PNR-

adatok feldolgozására, valamint az ilyen 

feldolgozás eredményeinek az illetékes 

hatóságok részére történő szolgáltatására 

vonatkozik; valamint 

c) eseti alapon és megfelelő bizonyítékok 

alapján válaszol az illetékes hatóságok 

megfelelően indokolt kérésére, amely 

egyedi esetekben a terrorista 

bűncselekmények és a 2. cikk i) pontjában 

felsorolt súlyos nemzetközi 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

nyomozása és megbüntetése vagy 

valamely, közbiztonságot veszélyeztető 

közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése 
céljából a PNR-adatok szolgáltatására és a 

PNR-adatok feldolgozására, valamint az 

ilyen feldolgozás eredményeinek az 

illetékes hatóságok vagy adott esetben az 

Europol részére történő szolgáltatására 

vonatkozik;valamint 

d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 

megalkotása vagy frissítése céljából az a 

terrorista bűncselekményben vagy súlyos 

nemzetközi bűncselekményben esetlegesen 

érintett személyek azonosítására irányuló 

a) pont szerinti értékelések elvégzéséhez. 

d) a PNR-adatok elemzése új kritériumok 

megalkotása vagy frissítése céljából az a 

terrorista bűncselekményben vagy súlyos 

nemzetközi bűncselekményben esetlegesen 

érintett személyek azonosítására irányuló 

a) pont szerinti értékelések elvégzéséhez.  

(3) Az utasoknak a (2) bekezdés a) 

pontjában említett, a tagállamba történő 

tervezett érkezésüket vagy onnan való 

indulásukat megelőző értékelését 

megkülönböztetéstől mentes módon, a 

tagállam utasnyilvántartó hatósága által 

megállapított értékelési kritériumok alapján 

kell elvégezni. A tagállamok biztosítják, 

hogy az utasnyilvántartó hatóság az 

értékelési kritériumokat az 5. cikkben 

(3) Az utasoknak a (2) bekezdés a) 

pontjában említett, a tagállamba történő 

tervezett érkezésüket vagy onnan való 

indulásukat megelőző értékelését 

megkülönböztetéstől mentes módon, a 

tagállam utasnyilvántartó hatósága által 

megállapított értékelési kritériumok alapján 

kell elvégezni. Ezeknek az értékelési 

kritériumoknak célzottaknak, 

konkrétaknak, indokoltaknak és 
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említett illetékes hatóságokkal 

együttműködve határozza meg. Az 

értékelési kritériumok semmilyen 

körülmények között nem alapulhatnak a 

személy faji vagy etnikai származásán, 

vallási vagy világnézeti meggyőződésén, 

politikai véleményén, szakszervezeti 

tagságán, egészségi állapotán vagy 

szexuális életén. 

arányosaknak kell lenniük, és tényeken 

kell alapulniuk. Az adatvédelmi tisztviselőt 

be kell vonni a rendszeres 

felülvizsgálatba; a tagállamok biztosítják, 

hogy az utasnyilvántartó hatóság az 

értékelési kritériumokat az 5. cikkben 

említett illetékes hatóságokkal 

együttműködve határozza meg, és sor 

kerüljön ezek rendszeres felülvizsgálatára. 

Az értékelési kritériumok semmilyen 

körülmények között nem alapulhatnak a 

személy faji vagy etnikai származásán, 

politikai nézetein, vallási vagy világnézeti 

meggyőződésén, szexuális irányultságán 

vagy nemi identitásán, szakszervezeti 

tagságán és tevékenységén, továbbá a az 

egészségi állapotra vagy a szexuális életre 

vonatkozó adatok feldolgozásán. 

(4) A tagállam utasnyilvántartó hatósága a 

(2) bekezdés a) és b) pontjával 

összhangban azonosított személyek PNR-

adatait vagy a PNR-adatok 

feldolgozásának eredményét további 

vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 

illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 

ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 

kerülhet sor. 

(4) A tagállam utasnyilvántartó hatósága a 

(2) bekezdés a) és b) pontjával 

összhangban azonosított személyek PNR-

adatait vagy a PNR-adatok 

feldolgozásának eredményét további 

vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 

illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 

ilyen adattovábbításra csak eseti alapon, 

emberi beavatkozás útján kerülhet sor. 

 (4a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

adatvédelmi tisztviselő hozzáférjen az 

utasnyilvántartó hatóság részére, valamint 

az utasnyilvántartó hatóság által valamely 

5. cikk szerinti illetékes hatóság részére 

továbbított valamennyi adathoz. 

Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő 

úgy ítéli meg, hogy valamely adat 

továbbítása nem volt jogszerű, az ügyet a 

nemzeti felügyeleti hatósághoz utalja, 

amely elrendelheti, hogy a fogadó 

illetékes hatóság törölje az érintett adatot.  

 (4b) A PNR-adatok tárolására, 

feldolgozására és kiértékelésére kizárólag 

az Európai Gazdasági Térség 

tagállamainak területén található 

biztonságos helyen kerülhet sor. 

 (4c) A PNR-adatok felhasználásának, 

megőrzésének és egymás közti cseréjének 

költségeit a tagállamok viselik.  
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Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. cikk 5. cikk 

Illetékes hatóságok Illetékes hatóságok 

(1) Valamennyi tagállam elfogadja azon 

illetékes hatóságok listáját, amelyek 

jogosultak az információ további elemzése 

vagy a szükséges lépések megtétele 

céljából, a terrorista bűncselekmények és 

súlyos bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás 

alá vonása érdekében PNR-adatokat vagy a 

PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 

kérni vagy megkapni az utasnyilvántartó 

hatóságtól. 

(1) Valamennyi tagállam elfogadja azon 

illetékes hatóságok listáját, amelyek 

jogosultak az információ további elemzése 

vagy a szükséges lépések megtétele 

érdekében kifejezetten a terrorista 

bűncselekmények és súlyos nemzetközi 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

vagy a közbiztonságot veszélyeztető 

valamely közvetlen és súlyos fenyegetés 

megelőzése céljából rejtett PNR-adatokat 

vagy a PNR-adatok szisztematikus 

feldolgozásának eredményeit kérni vagy 

megkapni az utasnyilvántartó hatóságtól. 

Hatáskörén belül és amennyiben az 

feladatainak elvégzéséhez szükséges, az 

Europol jogosult PNR-adatokat vagy a 

PNR-adatok feldolgozásának eredményeit 

kérni vagy megkapni a tagállami 

utasnyilvántartó hatóságoktól.  

(2) Az illetékes hatóságok a terrorista 

bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása 

terén illetékességgel rendelkező hatóságok. 

(2) Az illetékes hatóságok a terrorista 

bűncselekmények és súlyos nemzetközi 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása, 

illetve a közbiztonságot veszélyeztető 

közvetlen és súlyos fenyegetések 

megelőzése terén illetékességgel 

rendelkező hatóságok. 

(3) Legkésőbb ezen irányelv hatályba 

lépését követő tizenkét hónapon belül 
valamennyi tagállam benyújtja illetékes 

hatóságait felsoroló listáját a Bizottságnak; 

a tagállam jogosult nyilatkozatát bármikor 

aktualizálni. A Bizottság ezt a tájékoztatást 

és annak minden módosítását közzéteszi az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

(3) …-ig* [ezen irányelv hatálybalépése 

után 12 hónappal] valamennyi tagállam 

benyújtja illetékes hatóságait felsoroló 

listáját a Bizottságnak; a tagállam köteles 

nyilatkozatát bármikor aktualizálni. A 

Bizottság ezt a tájékoztatást és annak 

minden módosítását közzéteszi az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában. 

(4) Az utasoknak az utasnyilvántartó (4) Az utasoknak az utasnyilvántartó 
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hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 

PNR-adatok feldolgozásának az 

eredményét, kizárólag a terrorista 

bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

nyomozása és megbüntetése érdekében, a 

tagállamok illetékes hatóságai további 

feldolgozás alá vonhatják. 

hatósághoz érkező PNR-adatait vagy a 

PNR-adatok feldolgozásának az 

eredményét, kizárólag kifejezetten a 

terrorista bűncselekmények és súlyos 

nemzetközi bűncselekmények megelőzése, 

felderítése, nyomozása és megbüntetése 

érdekében – kérésre, a 4. cikk (2) 

bekezdésével összhangban –, illetve a 

közbiztonságot veszélyeztető valamely 

közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése 

céljából, a tagállamok illetékes hatóságai 

további feldolgozás alá vonhatják. 

(5) A (4) bekezdés nem érinti a nemzeti 

bűnüldözés és igazságszolgáltatás 

hatáskörét, amennyiben más 

bűncselekményeket vagy azokra utaló 

jeleket tárnak fel a fenti adatfeldolgozás 

eredményeként indult bűnüldözési 

cselekmények során. 

(5) A (4) bekezdés nem érinti a nemzeti 

bűnüldözés és igazságszolgáltatás 

hatáskörét, amennyiben a feldolgozás 

eredeti céljától eltérő más 

bűncselekményeket vagy azokra utaló 

jeleket tárnak fel az adatfeldolgozás 

eredményeként indult bűnüldözési 

cselekmények során.  

(6) Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 

egy személyre nézve hátrányos joghatással 

járó vagy őt súlyosan érintő döntést 

pusztán a PNR-adatok automatikus 

feldolgozása eredményeként. Az ilyen 

döntés nem alapulhat a személy faji vagy 

etnikai származásán, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésén, politikai 

véleményén, szakszervezeti tagságán, 

egészségi állapotán vagy szexuális életén. 

(6) Az illetékes hatóságok nem hozhatnak 

egy személyre nézve hátrányos joghatással 

járó vagy őt súlyosan érintő döntést 

pusztán a PNR-adatok automatikus 

feldolgozása eredményeként. Az ilyen 

döntés nem alapulhat a személy faji vagy 

etnikai származására, politikai nézeteire, 

vallására vagy világnézeti 

meggyőződésére, szexuális irányultságára 

vagy nemi identitására, valamint 
szakszervezeti tagságára vagy 

tevékenységeire utaló adatokon, továbbá a 

az egészségi állapotra vagy a szexuális 

életre vonatkozó adatok feldolgozásán. 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 cikk  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. cikk 6. cikk 

A légi fuvarozók kötelezettségei A légi fuvarozók és az utasszállítást nem 

végző gazdasági szereplők kötelezettségei 

(1) A tagállamok elfogadják az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

(1) A tagállamok elfogadják az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 
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hogy a légi fuvarozók továbbítsák 

(„PUSH” módszerrel) a 2. cikk c) 

pontjában meghatározott és a mellékletben 

megjelölt PNR-adatokat – amennyiben 

ezeket az adatokat már összegyűjtötték – a 

nemzetközi légi járat indulási vagy 

érkezési helye szerinti tagállam 

utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 

adatbázisába. Amennyiben a légi járat 

utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 

közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 

légi fuvarozó köteles a járaton utazó összes 

utas PNR-adatait továbbítani. Ha egy légi 

járatnak egy vagy több közbeeső 

leszállóhelye van a tagállamok 

repülőterein, akkor a légi fuvarozók 

továbbítják a PNR-adatokat valamennyi 

érintett tagállam utasnyilvántartó 

hatóságainak. 

hogy a légi fuvarozók és az utasszállítást 

nem végző gazdasági szereplők 
továbbítsák a 2. cikk c) pontjában 

meghatározott és a mellékletben megjelölt 

valamennyi PUSH módszerrel továbbított 

PNR-adatot – amennyiben ezeket az 

adatokat szokásos üzleti tevékenységük 

keretében már összegyűjtötték – a 

nemzetközi légi járat indulási vagy 

érkezési helye szerinti tagállam 

utasnyilvántartó nemzeti hatóságának 

adatbázisába. Amennyiben a légi járat 

utashelyeit egy vagy több légi fuvarozó 

közösen értékesíti, a légi járatot üzemeltető 

légi fuvarozó és utasszállítást nem végző 

gazdasági szereplő köteles a járaton utazó 

összes utas PNR-adatait továbbítani. Ha 

egy légi járatnak egy vagy több közbeeső 

leszállóhelye van a tagállamok 

repülőterein, akkor a légi fuvarozók és az 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplők továbbítják a PNR-adatokat 

valamennyi érintett tagállam 

utasnyilvántartó hatóságainak. 

(2) A légi fuvarozók a PNR-adatokat 

elektronikus úton, a 13. és 14. cikk szerinti 

eljárással összhangban elfogadandó közös 

protokollok és támogatott adatformátumok 

használatával, technikai hiba esetén 

bármely más megfelelő módon, az 

adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 

továbbítják: 

(2) A légi fuvarozók és az utasszállítást 

nem végző gazdasági szereplők a PNR-

adatokat elektronikus úton, a 13. és 14. 

cikkel összhangban elfogadandó közös 

protokollok és támogatott adatformátumok 

használatával, technikai hiba esetén 

bármely más megfelelő módon, az 

adatvédelem megfelelő szintjét biztosítva 

továbbítják: 

a) 24–48 órával a légi járat tervezett 

indulási időpontját megelőzően;  

a) egy alkalommal, 24–48 órával a légi 

járat tervezett indulási időpontját 

megelőzően; 

valamint  valamint  

b) közvetlenül a beszállás lezárását 

követően, vagyis amikor az utasok 

beszálltak a felszállásra készülő 

repülőgépre, és további utasok beszállása 

már nem lehetséges.  

b) egy alkalommal, közvetlenül a beszállás 

lezárását követően, vagyis amikor az 

utasok beszálltak a felszállásra készülő 

repülőgépre, és további utasok beszállása 

már nem lehetséges. 

(3) A tagállamok engedélyezhetik a légi 

fuvarozók számára, hogy a (2) bekezdés b) 

pontjában meghatározott adattovábbítást a 

(2) bekezdés a) pontjában említett 

adatátvitel aktualizálására korlátozzák. 

(3) A tagállamok engedélyezik a légi 

fuvarozók és az utasszállítást nem végző 

gazdasági szereplők számára, hogy a (2) 

bekezdés b) pontjában meghatározott 

adattovábbítást az említett bekezdés a) 
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pontjában említett adatátvitel 

aktualizálására korlátozzák. 

(4) Eseti alapon, és amennyiben az 

utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 

jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 

légi fuvarozók kötelesek a PNR-adatok 

továbbítására, ha az azokhoz a (2) 

bekezdés a) pontjában említett időpontnál 

korábban történő hozzáférés a terrorista 

bűncselekményekkel vagy súlyos 

bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi és 

tényleges fenyegetésre adandó válaszhoz 

szükséges. 

(4) Eseti alapon, és amennyiben az 

utasnyilvántartó hatóság a nemzeti 

jogszabályokkal összhangban ezt kéri, a 

légi fuvarozók és az utasszállítást nem 

végző gazdasági szereplők kötelesek a 

PNR-adatok továbbítására, ha az azokhoz a 

(2) bekezdés a) pontjában említett 

időpontnál korábban történő hozzáférés a 

terrorista bűncselekményekkel vagy súlyos 

nemzetközi bűncselekményekkel 

kapcsolatos egyedi, közvetlen és tényleges 

fenyegetésre adandó válaszhoz szükséges.  

 (4a) A légi fuvarozók és az utasszállítást 

nem végző gazdasági szereplők 

megfelelően tájékoztatják az utasokat a 

bűnüldözési céllal gyűjtött adatok 

típusáról és az utasként az adataikhoz 

fűződő jogaikról. Ezen utasoknak szóló 

tájékoztatás nyújtására proaktív módon, 

könnyen érthető formában kerül sor. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. cikk 7. cikk 

Információcsere a tagállamok között Információcsere a tagállamok között 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 

utasnyilvántartó hatóság által a 4. cikk (2) 

bekezdésének a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek 

tekintetében a PNR-adatok 

feldolgozásának az eredményét az 

utasnyilvántartó hatóság továbbítsa más 

tagállamok utasnyilvántartó hatóságai 

részére, ha az utasnyilvántartó hatóság ezt 

a terrorista bűncselekmények vagy súlyos 

bűncselekmények megelőzésének, 

nyomozásának, felderítésének és 

üldözésének biztosítása érdekében 

szükségesnek ítéli. Az adatokat fogadó 

tagállam utasnyilvántartó hatósága az ilyen 

(1) Az utasnyilvántartó hatóságok 

automatikusan kicserélik a PNR-adatok 

feldolgozásának eredményeit. A 
tagállamok biztosítják, hogy a PNR-adatok 

feldolgozásának eredményét – mind a 

PNR-adatokból származó analitikus 

adatokat, mind az utasnyilvántartó hatóság 

által a 4. cikk (2) bekezdésével 

összhangban azonosított személyekre 

vonatkozó, a további vizsgálat céljából a 4. 

cikk (4) bekezdése szerint a megfelelő 

illetékes hatóságokhoz továbbított 

eredményeket – az utasnyilvántartó 

hatóságok késedelem nélkül, proaktívan 

továbbítsák a többi tagállam 
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PNR-adatokat vagy a PNR-adatok 

feldolgozásának eredményét a saját 

illetékes hatóságaihoz továbbítja.  

utasnyilvántartó hatóságai részére Az 

adatokat fogadó tagállam utasnyilvántartó 

hatósága a PNR-adatok feldolgozásának 

ezen eredményeit a 4. cikk (4) 

bekezdésével összhangban saját illetékes 

hatóságaihoz továbbítja. Adott esetben a 

2007/533/IB1a tanácsi határozat 36. 

cikkével összhangban figyelmeztető jelzést 

kell bevinni. 

(2) A tagállam utasnyilvántartó hatósága 

jogosult szükség esetén a másik tagállam 

utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 

bekezdésével összhangban az utóbbi 

adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 

szükség esetén a PNR-adatok 

feldolgozásának eredménye – 

szolgáltatását kérni. A fenti adatkérés az 

adatelemek bármelyikére vagy ezek 

kombinációjára vonatkozhat, ahogyan azt 

az adatokat kérő utasnyilvántartó hatóság 

az adott egyedi esetben a terrorista 

bűncselekmények vagy súlyos 

bűncselekmények megelőzésének, 

felderítésének, kivizsgálásának és 

büntetőeljárás alá vonásának biztosítása 

érdekében szükségesnek ítéli. Az 

utasnyilvántartó hatóság a kért adatokat a 

lehető leghamarabb átadja, továbbá elküldi 

a PNR-adatok feldolgozásának az 

eredményét is, ha az a 4. cikk (2) 

bekezdésének a) és b) pontjával 

összhangban már elkészült.  

(2) Az utasnyilvántartó hatóságok 

jogosultak szükség esetén a másik tagállam 

utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (1) 

bekezdésével összhangban az utóbbi 

adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 

szükség esetén, amennyiben a 4. cikk (2) 

bekezdésének a) és b) pontja értelmében 

már elkészült, a PNR-adatok 

feldolgozásának eredménye – 

szolgáltatását kérni. A fenti, megfelelően 

megindokolt adatkérésnek szigorúan az 

adott ügyben szükséges adatokra kell 

korlátozódnia, és az adatelemek 

bármelyikére vagy ezek kombinációjára 

vonatkozhat, ahogyan azt az adatokat kérő 

utasnyilvántartó hatóság az adott egyedi 

esetben a terrorista bűncselekmények vagy 

súlyos nemzetközi bűncselekmények 

megelőzésének, felderítésének, 

kivizsgálásának és büntetőeljárás alá 

vonásának biztosítása vagy a 

közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és 

súlyos fenyegetés megelőzése érdekében 

szükségesnek ítéli. Az utasnyilvántartó 

hatóság a kért adatokat a lehető 

leghamarabb, a közös protokollokat és a 

támogatott adatformátumokat használva 

adja át. Ezt a kérést írásban meg kell 

indokolni. 

(3) A tagállam utasnyilvántartó hatósága 

jogosult szükség esetén a másik tagállam 

utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 

bekezdésével összhangban az utóbbi 

adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 

szükség esetén a PNR-adatok 

feldolgozásának eredménye – 

szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 

hatóság csak kivételes körülmények között 

– egyedi fenyegetés illetve terrorista 

bűncselekményekkel és súlyos 

(3) Az utasnyilvántartó hatóságok 

jogosultak szükség esetén a másik tagállam 

utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 

bekezdésével összhangban az utóbbi 

adatbázisában tárolt és már elrejtett PNR-

adatok – és szükség esetén a PNR-adatok 

feldolgozásának eredménye – 

szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 

hatóság csak a legkivételesebb 

körülmények között – valós idejű egyedi 

fenyegetés kapcsán, illetve terrorista 
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bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 

nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán – 

kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 

hatóságától hozzáférést egyedi PNR-

adatokhoz azok teljes formájában, rejtett 

adatok nélkül.  

bűncselekményekkel és súlyos nemzetközi 

bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 

nyomozással vagy bűnüldözéssel, illetve a 

közbiztonságot veszélyeztető valamely 

közvetlen és súlyos fenyegetés 

megelőzésével összefüggésben – kérhet 

egy másik tagállam utasnyilvántartó 

hatóságától hozzáférést egyedi PNR-

adatokhoz azok teljes formájában, rejtett 

adatok nélkül. A teljes körű PNR-

adatokhoz való ilyen hozzáférés csak a 

megkeresett utasnyilvántartó hatóság 

vezetőjének jóváhagyásával engedélyezett.  

(4) Csak azokban az esetekben kérhetik a 

tagállam illetékes hatóságai közvetlenül 

bármely más tagállam utasnyilvántartó 

hatóságától az annak adatbázisában tárolt 

PNR-adatok szolgáltatását a 9. cikk (1) és 

(2) bekezdésével összhangban, 

amennyiben ez a közbiztonságot fenyegető 

közvetlen és súlyos veszély megelőzése 

érdekében szükséges. Az ilyen kérésnek 

egy adott nyomozásra vagy terrorista 

bűncselekmény, illetve súlyos 

bűncselekmény büntetőeljárás alá 

vonására kell vonatkoznia, és a kérést 

indokolással kell ellátni. Az 

utasnyilvántartó hatóságnak az ilyen 

megkeresések megválaszolására 

elsőbbséget kell biztosítania. Minden más 

esetben az illetékes hatóságok a kéréseiket 

a saját tagállamuk utasnyilvántartó 

hatóságán keresztül továbbítják. 

 

(5) Kivételesen, amennyiben egy 

terrorcselekménnyel vagy súlyos 

bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi és 

tényleges fenyegetésre adandó válaszként 

szükséges az adatokhoz való korai 

hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó 

hatósága bármikor jogosult egy másik 

tagállam utasnyilvántartó hatóságától az 

utóbbi területére érkező vagy onnan 

felszálló légi járatokra vonatkozó PNR-

adatokat kérni. 

(5) Kivételesen, amennyiben egy 

terrorcselekménnyel vagy súlyos 

nemzetközi bűncselekménnyel kapcsolatos 

egyedi és tényleges fenyegetésre adandó 

válaszként vagy valamely, közbiztonságot 

veszélyeztető közvetlen és súlyos 

fenyegetés megelőzéséhez szigorúan 
szükséges az adatokhoz való korai 

hozzáférés, adott tagállam utasnyilvántartó 

hatósága bármikor jogosult egy másik 

tagállam utasnyilvántartó hatóságától az 

utóbbi területére érkező vagy onnan 

felszálló légi járatokra vonatkozó PNR-

adatokat kérni, amennyiben ezek az adatok 

megőrzésre kerültek. Ez az eljárás csak az 

adatok átadására kért utasnyilvántartó 
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hatóság által már összegyűjtött és 

megőrzött PNR-adatokra irányuló 

kérésekre vonatkozik.  

(6) Az e cikk alapján történő 

információcsere történhet a nemzetközi 

bűnüldözési együttműködés bármely 

fennálló csatornájának használatával. A 

megkeresés és az információcsere során a 

használt csatornára irányadó nyelvet kell 

használni. Amikor a tagállamok megteszik 

a 3. cikk (3) bekezdése szerinti 

tájékoztatást, akkor a sürgős esetben 

küldhető megkeresés ügyében illetékes 

kapcsolattartó adatairól is tájékoztatják a 

Bizottságot. A Bizottság értesíti a 

tagállamokat a beérkezett 

tájékoztatásokról. 

(6) Az e cikk alapján történő 

információcsere az uniós és nemzetközi 

bűnüldözési együttműködés fennálló 

csatornáinak – különösen az Europol, 

annak biztonságos információcsere-

hálózati alkalmazása (SIENA) és a 

2009/371/IB határozat 8. cikkével 

összhangban létrehozott egységek – 
használatával történik. A megkeresés és az 

információcsere során a használt csatornára 

irányadó nyelvet kell használni. Amikor a 

tagállamok megteszik a 3. cikk (3) 

bekezdése szerinti tájékoztatást, akkor a 

sürgős esetben küldhető megkeresés 

ügyében illetékes kapcsolattartó adatairól 

is tájékoztatják a Bizottságot. A Bizottság 

értesíti a tagállamokat a beérkezett 

tájékoztatásokról. 

 (6a) A PNR-adatokból kinyert analitikus 

információk ezen irányelvnek megfelelő 

továbbítása során be kell tartani az (1) 

bekezdésében meghatározott 

biztosítékokat. 

 __________________ 

 A Tanács 2007. június 12-i 2007/533/IB 

határozata a Schengeni Információs 

Rendszer második generációjának 

(SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és 

használatáról (HL L 205., 2007.8.7., 

63. o.) 
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 7a. cikk 

 Az Europol PNR-adatokhoz való 

hozzáférésének feltételei 

 (1) Az Europol eseti alapon, elektronikus 

úton megfelelő indokolással ellátott 
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kérelmet nyújthat be bármely tagállam 

utasnyilvántartó hatóságához egyes PNR-

adatok és egyes PNR-adatok 

feldolgozásából származó eredmények 

továbbítása iránt, amennyiben ez 

feltétlenül szükséges ahhoz, hogy 

támogatni és erősíteni tudja a tagállamok 

fellépését valamely konkrét terrorista 

bűncselekmény vagy súlyos nemzetközi 

bűncselekmény megelőzése, felderítése 

vagy kivizsgálása tekintetében, 

amennyiben az Europol hatásköre a 

2009/371/IB tanácsi határozat értelmében 

kiterjed az adott bűncselekményre. Az 

indokolással ellátott kérelem megjelöli 

azokat az ésszerű okokat, amelyek alapján 

az Europol megítélése szerint a PNR-

adatok vagy a PNR-adatok 

feldolgozásából származó eredmények 

továbbítása jelentős mértékben hozzájárul 

az adott bűncselekmény megelőzéséhez, 

felderítéséhez, kivizsgálásához vagy 

büntetőeljárás alá vonásához. 

 (2) Az Europol kérelmének beérkezését 

követően a tagállam valamely bírósága 

vagy független közigazgatási szerve kellő 

időben ellenőrzi, hogy teljesül-e az (1) 

bekezdésben meghatározott valamennyi 

feltétel. Amennyiben az említett feltételek 

teljesülnek, az utasnyilvántartó hatóság a 

lehető leggyorsabban átadja a kért 

adatokat az Europol részére. 

 (3) Az Europol értesíti a 2009/371/IB 

tanácsi határozat 28. cikkével 

összhangban kinevezett adatvédelmi 

tisztviselőt az e cikk szerint sorra kerülő 

minden egyes információcseréről. 

 (4) Az e cikk szerinti információcserére a 

SIENA-n keresztül és a 2009/371/IB 

határozatnak megfelelően kerül sor. A 

megkeresés és az információcsere során a 

SIENA-ra irányadó nyelvet kell 

használni. 
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8 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. cikk 8. cikk 

Adattovábbítás harmadik országok részére Adattovábbítás harmadik országok részére 

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat 

harmadik országba PNR-adatokat és a 

PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, 

amennyiben:  

(1) Egy tagállam csak eseti alapon 

továbbíthat harmadik országba PNR-

adatokat és a PNR-adatok feldolgozásának 

eredményeit, elégséges bizonyítékokon 

alapuló, megfelelően megindokolt 

kérelemre, amennyiben az 

adattovábbításra bűncselekmények 

megelőzése, kivizsgálása, felderítése, 

büntetőeljárás lefolytatása, a 

közbiztonságot veszélyeztető közvetlen és 

súlyos fenyegetés megelőzése vagy 

büntetőjogi szankciók végrehajtása 

céljából van szükség, és a 

bűncselekmények megelőzése, 

kivizsgálása, felderítése, büntetőeljárás 

lefolytatása, a közbiztonságot veszélyeztető 

közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése 

vagy a büntetőjogi szankciók végrehajtása 

a harmadik ország feladata, feltéve, hogy:  

a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi 

kerethatározat 13. cikkében foglalt 

feltételek, 

a) az érintett harmadik ország biztosítja az 

általa elvégezni szándékozott 

adatfeldolgozás 95/46/EK irányelvben 

említett megfelelő védelmét, eleget téve az 

ezen irányelvben foglalt összes egyéb 

feltételnek; 

b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 

céljaira való tekintettel szükséges, és 

b) a tagállam, amelyből az adatok 

származnak, a nemzeti jogszabályoknak 

megfelelően hozzájárult az 

adattovábbításhoz, 

c) a harmadik ország vállalja, hogy 

kizárólag akkor adja át az adatokat másik 

harmadik ország részére, ha erre a 
tagállam kifejezett felhatalmazást ad, és az 

átadás az ezen irányelv 1. cikkének (2) 

bekezdésében megállapított célok 

biztosítása érdekében szükséges. 

Kivételes körülmények között az (1) 

bekezdés szerinti előzetes hozzájárulás 

hiányában a PNR-adatok átadása 

kizárólag abban az esetben 

megengedhető, ha az adattovábbítás 

elengedhetetlen valamely tagállam vagy 

harmadik ország közbiztonságát 

közvetlenül és súlyosan fenyegető 

esemény megelőzése vagy valamely 

tagállam alapvető érdekeinek védelme 

érdekében, és az előzetes hozzájárulás 

nem szerezhető meg kellő időben. A 
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hozzájárulás megadásáért felelős 

hatóságot késedelem nélkül tájékoztatni 

kell, az adattovábbítást pedig megfelelően 

rögzíteni kell, és utólagos ellenőrzésnek 

kell alávetni. 

 Az első albekezdéstől eltérve harmadik 

ország és az Unió közötti nemzetközi 

megállapodás megkötését követően az 

adattovábbítás rendszeres alapon is 

engedélyezett. 

 (2) A tagállamok PNR-adatokat harmadik 

országok illetékes hatóságai számára 

kizárólag ezen irányelv feltételeivel 

összhangban továbbíthatnak, és csak azt 

követően, hogy meggyőződtek arról, hogy 

a PNR-adatok címzett hatóságok 

szándéka szerinti felhasználása megfelel e 

feltételeknek és biztosítékoknak. 

 (3) A más harmadik országok részére 

történő továbbítás tilos.  

 (4) Amennyiben egy másik tagállam 

polgárára vagy lakosára vonatkozó PNR-

adatok továbbítására kerül sor harmadik 

ország részére, az érintett tagállam 

illetékes hatóságait a lehető leghamarabb 

értesíteni kell az ügyről.  

 (5) Az adatvédelmi tisztviselőt minden 

alkalommal értesítik a PNR-adatok 

valamely tagállam általi, e cikkel 

összhangban történő továbbításáról. Az 

adatvédelmi tisztviselő rendszeresen 

tájékoztatja a nemzeti felügyeleti 

hatóságot az e cikk szerinti 

adattovábbításról. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 

281., 1995.11.23., 31.o.). 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 



 

 

 PE579.755/ 39 

 HU 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. cikk 9. cikk 

Az adatmegőrzés időtartama Az adatmegőrzés időtartama 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 

fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 

részére szolgáltatott PNR-adatokat 30 

napig megőrizzék az utasnyilvántartó 

hatóság adatbázisában azt követően, hogy 

az utasnyilvántartó hatóságához beküldték 

azokat abban az első tagállamban, 

amelynek területén a nemzetközi légi járat 

leszállt vagy felszállt. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 

fuvarozók és az utasszállítást nem végző 

gazdasági szereplők által a 4. cikk (2) 

bekezdésének értelmében az 

utasnyilvántartó hatóság részére 

szolgáltatott PNR-adatokat 30 napig 

megőrizzék az utasnyilvántartó hatóság 

adatbázisában azt követően, hogy az 

utasnyilvántartó hatóságához beküldték 

azokat abban az első tagállamban, 

amelynek területén a nemzetközi légi járat 

leszállt vagy felszállt.  

(2) A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 

említett utasnyilvántartó hatóságához 

történő elküldését követő 30 nap lejártával 

az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 

éves időtartamban megőrzi az adatokat. 

Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 

olyan adatelemet, amely alkalmas annak az 

utasnak az azonosítására, akire a PNR-

adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 

PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 

hatóság azon korlátozott személyi 

állománya részére hozzáférhetők, akik 

egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 

PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 

bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 

kritériumok kialakítására. A teljes PNR-

adatokhoz történő hozzáférést csak az 

utasnyilvántartó hatóság vezetője 

rendelheti el a 4. cikk (2) bekezdésének c) 

pontjában meghatározott célból, ha 

indokoltan feltételezhető, hogy erre 

szükség van egy nyomozás lefolytatása 

érdekében, illetve egy egyedi és tényleges 

fenyegetésre vagy kockázatra adandó 

válaszként, továbbá egy adott nyomozás 

vagy bűnüldözés során. 

(2) A PNR-adatoknak az (1) bekezdésben 

említett utasnyilvántartó hatóságához 

történő elküldését követő 30 nap lejártával 

az utasnyilvántartó hatóság egy további öt 

éves időtartamban megőrzi az adatokat. 

Ezen időszak alatt el kell rejteni minden 

olyan adatelemet, amely alkalmas annak az 

utasnak az azonosítására, akire a PNR-

adatok vonatkoznak. Az ilyen névtelenített 

PNR-adatok csak az utasnyilvántartó 

hatóság azon korlátozott személyi 

állománya részére hozzáférhetők, akik 

egyedi felhatalmazással rendelkeznek a 

PNR-adatok elemzésére és a 4. cikk (2) 

bekezdésének d) pontja szerinti értékelési 

kritériumok kialakítására.  

 (2a) A nemzeti felügyeleti hatóság a 4. 

cikk (2) bekezdésének b) pontja 

alkalmazásában az adatvédelmi 

tisztviselővel folytatott konzultációt 
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követően engedélyezi az elrejtett PNR-

adatok újraazonosítását és a teljes PNR-

adatokhoz való hozzáférést, amennyiben 

ésszerűen feltételezi, hogy terrorista 

bűncselekményekhez kapcsolódó konkrét 

és tényleges fenyegetéssel vagy 

kockázattal összefüggő nyomozás 

lefolytatása, súlyos nemzetközi 

bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 

nyomozás lefolytatása vagy a 

közbiztonságot veszélyeztető valamely 

közvetlen és súlyos fenyegetés megelőzése 

érdekében szükség van az 

újraazonosításra. A PNR-adatokhoz 

történő fenti hozzáférés azt követően, 

hogy az adatokat rejtetté tették, súlyos 

nemzetközi bűncselekmények esetében 

négy éven át, terrorista bűncselekmények 

esetében pedig a (2) bekezdésben említett 

teljes öt éves időtartamon át lehetséges.  

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a 

következő adatelemek tekintendők a PNR-

adatok által érintett személy azonosítására 

alkalmasnak, ezért kiszűrendők és 

elrejtendők: 

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a 

következő adatelemek tekintendők a PNR-

adatok által érintett személy azonosítására 

alkalmasnak, ezért kiszűrendők és 

elrejtendők:  

– Név(nevek), beleértve a PNR-adatok 

szerinti egyéb utasok neveit és az együtt 

utazó utazók számát a PNR-adatok szerint; 

– Név(nevek), beleértve a PNR-adatok 

szerinti egyéb utasok neveit és az együtt 

utazó utazók számát a PNR-adatok szerint;  

– cím és elérhetőség; – cím és elérhetőség;  

– általános megjegyzések, amennyiben 

olyan információt tartalmaznak, amely 

alkalmas lehet az utas azonosítására, akire 

a PNR-adatok vonatkoznak; valamint 

– általános megjegyzések, amennyiben 

olyan információt tartalmaznak, amely 

alkalmas lehet az utas azonosítására, akire 

a PNR-adatok vonatkoznak; valamint 

– minden összegyűjtött előzetes 

utasinformáció. 

– minden összegyűjtött előzetes 

utasinformáció.  

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-

adatokat a (2) bekezdésben meghatározott 

időszak lejártával töröljék. Ez a 

kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, 

amikor az egyedi PNR-adatokat 

továbbították az illetékes hatóság számára, 

és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 

vagy büntetőeljárás alá vonás 

összefüggésében használják, amely esetben 

az ilyen adatoknak az illetékes hatóság 

általi megőrzését a tagállam nemzeti joga 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a PNR-

adatokat a (2) bekezdésben meghatározott 

időszak lejártával véglegesen töröljék. Ez a 

kötelezettség nem érinti azokat az eseteket, 

amikor az egyedi PNR-adatokat 

továbbították az illetékes hatóság számára, 

és azokat egy adott bűnügyi nyomozás 

vagy büntetőeljárás alá vonás 

összefüggésében használják, amely esetben 

az ilyen adatoknak az illetékes hatóság 

általi megőrzését a tagállam nemzeti joga 
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szabályozza. szabályozza.  

(4) A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 

pontjában említett találat eredményét az 

utasnyilvántartó hatóság mindaddig 

megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 

a pozitív találatról történő tájékoztatása 

érdekében szükséges. Amennyiben 

valamely automatizált találatkereső 

művelet eredménye a további nem 

automatikus felülvizsgálat következtében 
negatívnak bizonyul, az eredményt 

legfeljebb öt évig továbbra is tárolni kell a 

későbbi „téves” pozitív találatok elkerülése 

érdekében, kivéve ha az alapul szolgáló 

adatokat az öt év lejártakor még nem 

törölték a (3) bekezdéssel összhangban; 

ebben az esetben a naplót mindaddig meg 

kell őrizni, amíg az alapul szolgáló 

adatokat nem törlik. 

(4) A 4. cikk (2) bekezdésének a) és b) 

pontjában említett találat eredményét az 

utasnyilvántartó hatóság mindaddig 

megőrzi, amíg az az illetékes hatóságoknak 

a pozitív találatról történő tájékoztatása 

érdekében szükséges. Amennyiben 

valamely automatizált találatkereső 

művelet eredménye – amelyet az 

utasnyilvántartó hatóság valamely tagja 

által végzett emberi beavatkozásnak 

vetettek alá – negatívnak bizonyul, az 

eredményt legfeljebb öt évig továbbra is 

tárolni kell a későbbi „téves” pozitív 

találatok elkerülése érdekében, kivéve ha 

az alapul szolgáló adatokat az öt év 

lejártakor még nem törölték a (3) 

bekezdéssel összhangban; ebben az esetben 

a naplót mindaddig meg kell őrizni, amíg 

az alapul szolgáló adatokat nem törlik. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. cikk 10. cikk 

A légi fuvarozókkal szemben kiszabható 

szankciók 

A légi fuvarozókkal és az utasszállítást 

nem végző gazdasági szereplőkkel 

szemben kiszabható szankciók 

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 

nemzeti jogukkal összhangban visszatartó 

erejű, hatékony és arányos szankciókat – 

többet között pénzbírságot – írjanak elő 

azon légi fuvarozókkal szemben, akik nem 

továbbítják az ezen irányelv szerint előírt 

adatokat – amennyiben már 

összegyűjtötték azokat –, illetve ezen 

kötelezettségük teljesítésének nem az előírt 

formátumban tesznek eleget, vagy más 

módon megszegik az ezen irányelv szerint 

elfogadott nemzeti rendelkezéseket.  

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 

hogy nemzeti jogukkal összhangban 

visszatartó erejű, hatékony és arányos 

szankciókat – többek között pénzbírságot – 

írjanak elő azon légi fuvarozókkal és 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplőkkel szemben, akik nem 

továbbítják az ezen irányelv szerint előírt 

adatokat – amennyiben már 

összegyűjtötték azokat –, illetve ezen 

kötelezettségük teljesítésének nem az előírt 

formátumban tesznek eleget, vagy az 

adatokat nem az ebben az irányelvben 

adatvédelmi szabályoknak megfelelően 

dolgozzák fel, vagy más módon megszegik 
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az ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti 

rendelkezéseket.  

 (1a) A légi fuvarozók vagy az 

utasszállítást nem végző gazdasági 

szereplők birtokában lévő valamennyi 

adatot biztonságos adatbázisban, 

biztonsági szempontból elismert olyan 

számítógépes rendszeren kell tárolni, 

amely megfelel a nemzetközi ágazati 

normáknak vagy szigorúbb azoknál. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk 11. cikk 

A személyes adatok védelme A személyes adatok védelme 

(1) Valamennyi tagállam gondoskodik 

arról, hogy a személyes adatok ezen 

irányelv szerinti valamennyi feldolgozása 

tekintetében minden utas ugyanolyan 

hozzáférési, kiigazítási, törlési és tiltási 

joggal, továbbá kártérítéshez és bírósági 

jogorvoslathoz való joggal rendelkezzen, 

mint amelyeket a 2008/977/IB tanácsi 

kerethatározat 17., 18., 19. és 20. cikkeinek 

végrehajtására szolgáló nemzeti 

jogszabály alapján fogadtak el. Így a 

2008/977/IB tanácsi kerethatározat 17., 

18., 19. és 20. cikkeit alkalmazni kell. 

(1) Valamennyi tagállam gondoskodik 

arról, hogy a személyes adatok ezen 

irányelv szerinti valamennyi feldolgozása 

tekintetében minden utas ugyanolyan 

személyes adatok védelméhez fűződő 

jogokkal, hozzáférési, kiigazítási, törlési és 

tiltási joggal, továbbá kártérítéshez és 

bírósági jogorvoslathoz való joggal 

rendelkezzen a nemzeti és uniós 

jogszabályokban, valamint a 2008/977/IB 

tanácsi kerethatározat 17., 18., 19. és 20. 

cikkeinek végrehajtása során 

meghatározottaknak megfelelően. Így e 

cikkek rendelkezéseit alkalmazni kell.  

(2) Valamennyi tagállam gondoskodik 

arról, hogy 2008/977/IB tanácsi 

kerethatározat 21. és 22. cikkeinek 

végrehajtására szolgáló nemzeti 

jogszabálynak az adatfeldolgozás bizalmas 

jellegével kapcsolatos rendelkezéseit 

alkalmazzák az ezen irányelv szerinti 

minden adatfeldolgozásra. 

(2) Valamennyi tagállam gondoskodik 

arról, hogy 2008/977/IB kerethatározat 21. 

és 22. cikkeinek végrehajtására szolgáló 

nemzeti jogszabálynak az adatfeldolgozás 

bizalmas jellegével kapcsolatos 

rendelkezéseit alkalmazzák az ezen 

irányelv szerinti minden adatfeldolgozásra. 

 (2a) Amennyiben a 95/46/EK irányelv 

végrehajtása során a nemzeti jog alapján 

elfogadott rendelkezések ezen irányelvnél 

szélesebb körű jogokat biztosítanak az 
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utasok számára adataik feldolgozása 

tekintetében, úgy az említett rendelkezések 

alkalmazandók. 

(3) Tilos a PNR-adatok minden olyan 

feldolgozása, amely a személy faji vagy 

etnikai származására, vallási vagy 

világnézeti meggyőződésére, politikai 

véleményére, szakszervezeti tagságára, 

egészségi állapotára vagy szexuális életére 

vonatkozik. Amennyiben az 

utasnyilvántartó hatóság ilyen információt 

felfedő PNR-adatokat kap, azokat 

haladéktalanul törli. 

(3) A tagállamok megtiltják a faji vagy 

etnikai hovatartozásra, a politikai 

véleményre, a vallásra vagy világnézeti 

meggyőződésre, a szexuális irányultságra 

vagy nemi identitásra, a szakszervezeti 

tagságra vagy tevékenységekre utaló 

PNR-adatok, valamint az egészségi 

állapotra vagy a szexuális életre 

vonatkozó adatok feldolgozását. 

Amennyiben az utasnyilvántartó hatóság 

ilyen információt felfedő PNR-adatokat 

kap, azokat haladéktalanul törli.  

 (3a) A tagállamok biztosítják, hogy az 

utasnyilvántartó hatóság dokumentálja a 

feladatkörébe tartozó összes feldolgozási 

rendszert és eljárást. A dokumentációnak 

legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 a) az utasnyilvántartó hatóságon belül a 

PNR-adatok feldolgozásával megbízott 

szervezet és személyzet neve és 

elérhetősége, a hozzáférési jogosultság 

különböző szintjei és az érintett 

személyzet; 

 b) más tagállamok illetékes hatóságainak 

és utasnyilvántartó hatóságainak 

kérelmei, valamint a feldolgozott PNR-

adatok címzettjei; 

 c) valamennyi harmadik országnak 

történő adattovábbítás és erre irányuló 

kérelem, az adott harmadik ország 

megnevezése és az adattovábbítás 

jogalapja; 

 d) az adatok különböző kategóriáinak 

megőrzésére és törlésére vonatkozó 

határidők; 

 Az utasnyilvántartó hatóság kérésre az 

összes dokumentációt a nemzeti felügyelő 

hatóság rendelkezésére bocsátja. 

 (3b) A tagállamok biztosítják, hogy az 

utasnyilvántartó hatóság legalább a 

következő feldolgozási műveletekről 

nyilvántartást vezessen: gyűjtés, 

megváltoztatás, betekintés, közlés, 
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összekapcsolás vagy törlés. A betekintésre 

és a közlésre vonatkozó nyilvántartásnak 

különösen tartalmaznia kell e műveletek 

célját, dátumát és időpontját, valamint – 

lehetőség szerint – a PNR-adatba 

betekintő vagy azt közlő személy 

személyazonosságát és az ilyen adatok 

címzettjeinek személyazonosságát. A 

nyilvántartás kizárólag igazolás, 

önellenőrzés, valamint az adatok 

sértetlenségének és biztonságának 

biztosítása, illetve ellenőrzés céljából 

használható fel. Az utasnyilvántartó 

hatóság kérésre a nyilvántartást a nemzeti 

felügyelő hatóság rendelkezésére bocsátja. 

 Azon személyeknek, akik biztonsági 

ellenőrzéseket végeznek, hozzáférnek a 

PNR-adatokhoz és elemzik azokat, 

valamint az adatnaplókat üzemeltetik, 

biztonsági átvilágításon kell átesniük, és 

biztonsági képzésben kell részesülniük. 

Rendelkezniük kell olyan profillal, amely 

meghatározza és korlátozza, hogy 

munkájukkal, szerepkörükkel és 

jogosultságukkal összhangban a 

nyilvántartás mely elemeihez 

rendelkeznek hozzáférési engedéllyel. 

 A nyilvántartást legalább négy évig kell 

megőrizni. Amennyiben azonban a 9. cikk 

(3) bekezdésével összhangban nem kerül 

sor az alapul szolgáló adatok törlésére e 

négyéves időszak végén, a nyilvántartást 

az alapul szolgáló adatok törléséig meg 

kell őrizni. 

 (3c) A tagállamok biztosítják, hogy 

utasnyilvántartó hatóságuk megfelelő 

technikai és szervezeti intézkedéseket és 

eljárásokat valósítson meg a védendő 

PNR-adatok feldolgozása és jellege által 

képviselt kockázatoknak megfelelő magas 

szintű biztonság biztosítása érdekében.  

 (3d) A tagállamok biztosítják, hogy 

amennyiben a személyes adatok 

megsértése várhatóan hátrányosan érinti 

az érintett személyes adatainak vagy 

magánéletének védelmét, az 

utasnyilvántartó hatóság indokolatlan 

késedelem nélkül tájékoztassa az érintettet 
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és a nemzeti adatvédelmi felügyeletet az 

adatok megsértéséről.  

(4) Az utasnyilvántartó hatóság és az 

illetékes hatóságok naplózzák vagy 

dokumentálják a légi fuvarozók által 

végzett minden PNR-adatfeldolgozást, az 

utasnyilvántartó hatóság által végzett 

minden PNR-adattovábbítást és az 

illetékes hatóságok továbbá a más 

tagállamok vagy harmadik országok 

utasnyilvántartó hatósága általi 

adatkérést – még akkor is, ha azt 

visszautasítják – annak érdekében, hogy – 

különösen a nemzeti adatvédelmi 

felügyeleti hatóságok előtt – igazolják az 

adatfeldolgozás jogszerűségét, 

ellenőrizzék önmagukat és biztosítsák az 

adatok épségét, valamint az 

adatfeldolgozás biztonságát. Ezeket az 

adatnaplókat öt évig kell megőrizni, 

kivéve ha az öt év lejártakor az alapul 

szolgáló adatokat még nem törölték a 9. 

cikk (3) bekezdésével összhangban, amely 

esetben a naplókat az alapul szolgáló 

adatok törléséig kell megőrizni. 

 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 

fuvarozók, azok megbízottai vagy az egyéb 

légi személyfuvarozási jegyértékesítők a 

nemzetközi légi járatok utasait a légi 

járatra történő helyfoglaláskor és a jegy 

megvásárlásakor egyértelműen és pontosan 

tájékoztassák arról, hogy a PNR-adatokat 

az utasnyilvántartó hatósághoz továbbítják 

feldolgozás céljából, továbbá az 

adatmegőrzés időtartamáról, valamint 

arról, hogy az adatok lehetséges 

felhasználásának célja a terrorista 

bűncselekmények és súlyos 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 

hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 

megosztása, továbbá az adatvédelmi 

jogaikról, különösen arról, hogy panasszal 

fordulhatnak a választásuk szerinti 

nemzeti adatvédelmi felügyelő hatósághoz. 

Ugyanezeket az információkat a 

tagállamok nyilvánosságra is hozzák. 

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 

fuvarozók és az utasszállítást nem végző 

gazdasági szereplők a nemzetközi légi 

járatok utasait a légi járatra történő 

helyfoglaláskor és a jegy megvásárlásakor 

egyértelműen és pontosan tájékoztassák 

arról, hogy a PNR-adatokat az 

utasnyilvántartó hatóságokhoz továbbítják 

feldolgozás céljából, továbbá az 

adatmegőrzés időtartamáról, valamint 

arról, hogy az adatok lehetséges 

felhasználásának célja a terrorista 

bűncselekmények és súlyos nemzetközi 

bűncselekmények megelőzése, felderítése, 

nyomozása és megbüntetése, illetve arról, 

hogy lehetséges az ilyen adatok cseréje és 

megosztása, továbbá az adatvédelmi 

jogaikról, például hozzáférési, kiigazítási, 

törlési és tiltási jogaikról, és arról, hogy 

panaszt nyújthatnak be a választásuk 

szerinti nemzeti felügyelő hatósághoz.  

 (5a) A tagállamok biztosítják azt is, hogy 
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utasnyilvántartó hatóságuk tájékoztatást 

nyújtson az érintetteknek az (5) 

bekezdésben említett jogokról, és e jogok 

gyakorlásának mikéntjéről.  

(6) Az utasnyilvántartó hatóságnak és az 

illetékes hatóságoknak tilos bármely 

PNR-adatot a tagállamok vagy harmadik 

országok magánfelei részére továbbítani. 

 

(7) A 10. cikk sérelme nélkül, a tagállamok 

kötelesek az ezen irányelv 

rendelkezéseinek teljes körű végrehajtását 

szolgáló megfelelő intézkedéseket 

elfogadni, és különösen kötelesek 

hatékony, arányos és visszatartó hatású 

szankciókat meghatározni az ezen irányelv 

szerint elfogadott rendelkezések 

megsértésének esetére. 

(7) A 10. cikk sérelme nélkül, a tagállamok 

kötelesek az ezen irányelv valamennyi 

rendelkezésének teljes körű végrehajtását 

szolgáló megfelelő intézkedéseket 

elfogadni, és különösen kötelesek 

hatékony, arányos és visszatartó hatású 

szankciókat meghatározni az ezen irányelv 

szerint elfogadott rendelkezések 

megsértésének esetére. A nemzeti 

felügyeleti hatóságok fegyelmi 

intézkedéseket foganatosítanak a 

szándékos adatsértésért felelős 

személyekkel szemben, ezen intézkedések 

adott esetben magukba foglalhatják a 

rendszerhez való hozzáférés letiltását, a 

hivatalos megrovást, a felfüggesztést, az 

alacsonyabb beosztásba sorolást vagy az 

elbocsátást. 

 (7a) Az illetékes hatóságoknak és az 

utasnyilvántartó hatóságnak tilos bármely 

PNR-adatot a tagállamok vagy harmadik 

országok magánfelei részére továbbítani. 

Minden jogellenes magatartást 

szankcionálni kell.  

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

12. cikk 12. cikk 

Nemzeti felügyeleti hatóság Nemzeti felügyeleti hatóság 

Valamennyi tagállam köteles arról 

gondoskodni, hogy a 2008/977/IB 

kerethatározat 25. cikkének 

végrehajtásával létrehozott nemzeti 

Valamennyi tagállam köteles arról 

gondoskodni, hogy a 2008/977/IB 

kerethatározat 25. cikkének 

végrehajtásával létrehozott nemzeti 



 

 

 PE579.755/ 47 

 HU 

felügyeleti hatóság is rendelkezzen 

feladattal az ezen irányelv szerint a 

tagállamok által elfogadott 

rendelkezéseknek a területén történő 

alkalmazásával kapcsolatos tanácsadás és 

figyelemmel kísérés terén. A 2008/977/IB 

kerethatározat 25. cikkének további 

rendelkezéseit alkalmazni kell. 

felügyeleti hatóság feladattal rendelkezzen 

az ezen irányelv szerint a tagállamok által 

elfogadott rendelkezéseknek a területén 

történő alkalmazásával kapcsolatos 

tanácsadás és figyelemmel kísérés terén. A 

2008/977/IB kerethatározat 25. cikkének 

további rendelkezéseit alkalmazni kell. 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

12 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 12a. cikk 

 A nemzeti felügyeleti hatóság feladatai és 

hatáskörei 

 (1) Az egyes tagállamok nemzeti 

felügyeleti hatóságai felelnek az ezen 

irányelv keretében elfogadott 

rendelkezések alkalmazásának nyomon 

követéséért, valamint az Unió egész 

területén történő következetes 

alkalmazásának elősegítéséért a személyes 

adatok feldolgozásával kapcsolatos 

alapvető jogok védelme érdekében. A 

nemzeti felügyeleti hatóság:  

 a) foglalkozik bármely érintett panaszával 

– a panasz benyújtójának 

állampolgárságától, származási országától 

vagy tartózkodási helyétől függetlenül –, 

kivizsgálja az ügyet, és ésszerű időn belül 

tájékoztatja az érintettet a panaszával 

kapcsolatban elért eredményekről és 

fejleményekről, különösen abban az 

esetben, amikor további vizsgálat 

szükséges vagy egy másik nemzeti 

felügyeleti hatósággal kell 

együttműködni; 

 b) érvényes hatáskörökkel rendelkezik a 

felügyelet, a kivizsgálás, a beavatkozás és 

a felülvizsgálat tekintetében, továbbá 

jogkörökkel rendelkezik az ezen 

irányelvvel kapcsolatos törvénysértési 

ügyeknek szükség esetén a bíróság elé 
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történő utalásához vagy fegyelmi 

eljárások kezdeményezéséhez.  

 c) ellenőrzi az adatfeldolgozás 

jogszerűségét, nyomozásokat, 

kivizsgálásokat és ellenőrzéseket folytat a 

nemzeti jogban foglaltakkal összhangban 

vagy saját kezdeményezésére, illetve 

valamely panasz nyomán, továbbá ha az 

érintett panaszt nyújtott be, ésszerű időn 

belül tájékoztatja az érintettet a vizsgálat 

eredményéről;   

 d) figyelemmel kíséri a vonatkozó 

fejleményeket – különösen az információs 

és kommunikációs technológiák fejlődését 

–, amennyiben azok hatással vannak a 

személyes adatok védelmére.  

 A tagállamok jogorvoslati eljárást 

biztosítanak azon egyének számára, akik 

úgy vélik, azért tartóztatták fel őket vagy 

akadályozták meg utasszállító repülőgépre 

való felszállásukat, mert tévesen azt 

állapították meg róluk, hogy fenyegetést 

jelentenek. 

 (2) Az egyes nemzeti felügyeleti hatóságok 

kérelemre valamennyi érintettnek 

tanácsokat adnak az ezen irányelv szerint 

elfogadott rendelkezésekben 

meghatározott jogaik gyakorlásával 

kapcsolatban, és e célból adott esetben 

együttműködnek más tagállamok nemzeti 

felügyeleti hatóságaival.  

 (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 

panaszok vonatkozásában a nemzeti 

felügyeleti hatóság – a kommunikáció 

más módjainak kizárása nélkül – a panasz 

benyújtásához szükséges, elektronikus 

úton kitölthető formanyomtatványt bocsát 

rendelkezésre. 

 (4) A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti 

felügyeleti hatóságuk az érintett 

vonatkozásában térítésmentesen lássa el 

feladatait. Amennyiben azonban a 

kérelmek nyilvánvalóan túlzóak, 

különösen ismétlődő jellegük miatt, a 

nemzeti felügyeleti hatóság ésszerű díjat 

számíthat fel.  
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 (5) Minden tagállam biztosítja, hogy 

nemzeti felügyeleti hatósága rendelkezzen 

a feladatainak és hatásköreinek 

eredményes ellátásához szükséges, 

megfelelő humán, műszaki és pénzügyi 

erőforrásokkal, helyiségekkel és 

infrastruktúrával.  

 (6) Minden tagállam biztosítja, hogy 

nemzeti felügyeleti hatósága saját 

személyzettel rendelkezzen, amelyet a 

nemzeti felügyeleti hatóság vezetése nevez 

ki és irányít.  

 (7) A nemzeti felügyeleti hatóság tagjai 

feladatkörük ellátása során senkitől sem 

kérnek vagy kapnak utasításokat , és 

teljesen függetlenül és pártatlanul járnak 

el. 
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13 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

13. cikk 13. cikk 

Közös protokollok és a támogatott 

adatformátumok 

Közös protokollok és a támogatott 

adatformátumok 

(1) A közös protokollok és a támogatott 

adatformátumok 14. cikk szerinti 

elfogadásától számított egy éves 

időszakban a légi fuvarozók által az 

utasnyilvántartó hatóság részére küldött 

minden olyan PNR-adattovábbítást, amely 

ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus 

úton kell teljesíteni, technikai hiba esetén 

pedig bármilyen más megfelelő eszköz 

útján.  

(1) A légi fuvarozók és az utasszállítást 

nem végző gazdasági szereplők által az 

utasnyilvántartó hatóság részére küldött 

minden olyan PNR-adattovábbítást, amely 

ezen irányelv céljait szolgálja, olyan 

elektronikus úton kell teljesíteni, amely 

elegendő garanciát nyújt az elvégzendő 

adatfeldolgozást irányító technikai 

biztonsági intézkedések és szervezési 

intézkedések tekintetében. Technikai hiba 

esetén a PNR-adatokat bármilyen más 

megfelelő eszköz útján a biztonság azonos 

szintjének fenntartása és az uniós 

adatvédelmi jog teljes körű tiszteletben 

tartása mellett továbbítják.  

(2) Miután a közös protokollok és a 

támogatott adatformátumok elfogadásától 

számított egy éves időtartam letelt, a légi 

(2) Miután a közös protokollok és a 

támogatott adatformátumok elfogadásától 

számított egyéves időtartam letelt, a légi 
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fuvarozók által az utasnyilvántartó hatóság 

részére küldött minden olyan PNR-

adattovábbítást, amely ezen irányelv céljait 

szolgálja, elektronikus úton kell teljesíteni, 

olyan elfogadott közös protokollok 

formájában megvalósuló biztonságos 

módszerek használatával, amelyek az 

adatbiztonság garantálása érdekében 

minden adattovábbítás esetén azonosak az 

adattovábbítás során, a használt támogatott 

adatformátumoknak pedig biztosítaniuk 

kell azt, hogy az adatokat valamennyi 

érintett fél képes legyen olvasni. A légi 

fuvarozók kiválasztják és az 

utasnyilvántartó hatóság felé megjelölik azt 

a közös protokollt és adatformátumot, 

amelyet az adatátviteleik során használni 

kívánnak.  

fuvarozók és az utasszállítást nem végző 

gazdasági szereplők által az 

utasnyilvántartó hatóság részére küldött 

minden olyan PNR-adattovábbítást, amely 

ezen irányelv céljait szolgálja, elektronikus 

úton kell teljesíteni, olyan elfogadott közös 

protokollok formájában megvalósuló 

biztonságos módszerek használatával, 

amelyek az adatbiztonság garantálása 

érdekében minden adattovábbítás esetén 

azonosak az adattovábbítás során, a 

használt támogatott adatformátumoknak 

pedig biztosítaniuk kell azt, hogy az 

adatokat valamennyi érintett fél képes 

legyen olvasni. A légi fuvarozók 

kiválasztják és az utasnyilvántartó hatóság 

felé megjelölik azt a közös protokollt és 

adatformátumot, amelyet az adatátviteleik 

során használni kívánnak.  

(3) A Bizottság összeállítja és szükség 

esetén kiigazítja az elfogadott közös 

protokollok és a támogatott 

adatformátumok felsorolását, a 14. cikk 

(2) bekezdésében említett eljárással 

összhangban. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 14. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az elfogadott közös 

protokollok és a támogatott 

adatformátumok jegyzékének elfogadása 

és szükség esetén kiigazítása tekintetében. 

(4) Amíg a (2) és (3) bekezdésben említett, 

elfogadott közös protokollok és támogatott 

adatformátumok nem állnak rendelkezésre, 

akkor továbbra is az (1) bekezdést kell 

alkalmazni. 

(4) Amíg a (2) és (3) bekezdésben említett, 

elfogadott közös protokollok és támogatott 

adatformátumok nem állnak rendelkezésre, 

akkor továbbra is az (1) bekezdést kell 

alkalmazni.  

(5) Valamennyi tagállam biztosítja a 

szükséges technikai intézkedések 

elfogadását annak érdekében, hogy a közös 

protokollok és adatformátumok elfogadását 

követő egy éven belül képes legyen ezek 

használatára. 

(5) Valamennyi tagállam biztosítja a 

szükséges technikai intézkedések 

elfogadását annak érdekében, hogy a közös 

protokollok és adatformátumok elfogadását 

követő egy éven belül képes legyen ezek 

használatára. 
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14 cikk 
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14. cikk 14. cikk 
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A bizottság eljárása Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(1) A Bizottságot egy, a tagállamok 

képviselőiből álló bizottság segíti, melynek 

elnöke a Bizottság képviselője (a 

továbbiakban: bizottság). Ez a bizottság a 

2011. február 16-i […./2011/EU] rendelet 

értelmében vett bizottság.  

(1) A Bizottság az e cikkben 

meghatározott feltételek mellett 

felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás 

esetén a 2011. február 16-i […./2011/EU] 

rendelet 4. cikkét kell alkalmazni. 

(2) A Bizottság ...*-tól/-től [az ezen 

irányelv hatálybalépésének napjától] 

számított [X] időtartamra szóló 

felhatalmazást kap a 13. cikk (3) 

bekezdésében említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a [X] 

időtartam vége előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács legkésőbb 

három hónappal az egyes időtartamok 

vége előtt nem emel kifogást a 

meghosszabbítás ellen, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 

 (2a) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 13. cikk 

(3) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét 

követő napon vagy a határozatban 

meghatározott későbbi időpontban lép 

hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

 (2b) A Bizottság a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 

arról az Európai Parlamentet és a 

Tanácsot. 

 (2c) A 13. cikk (3) bekezdése értelmében 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

jogi aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
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illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére az említett időszak két 

hónappal meghosszabbodik. 
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16. cikk törölve 

Átmeneti rendelkezések  

A 15. cikk (1) bekezdésében megjelölt 

időpontban, azaz ennek az irányelvnek a 

hatályba lépését követő két éven belül a 

tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) 

bekezdésében említett összes légi járat 

legalább 30%-ára vonatkozó PNR-

adatokat összegyűjtik. A 15. cikkben 

megjelölt határidőt követő két éven belül a 

tagállamok biztosítják, hogy a 6. cikk (1) 

bekezdésében említett összes légi járat 

legalább 60%-ára vonatkozó PNR-

adatokat összegyűjtik. A tagállamok 

biztosítják, hogy a 15. cikkben megjelölt 

határidőt követő négy éven belül a 6. cikk 

(1) bekezdésében említett összes légi 

járatra vonatkozó PNR-adatokat 

összegyűjtik. 
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17 cikk 
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17. cikk 17. cikk 

Felülvizsgálat Felülvizsgálat 

A tagállamok által szolgáltatott A tagállamok által szolgáltatott 

tájékoztatás alapján a Bizottság 
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tájékoztatás alapján a Bizottság: felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 

működését, és ...*-ig [az átültetés 15. cikk 

(1) bekezdésében említett határidejét 

követő négy éven belül] jelentést nyújt be 

az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. E 

felülvizsgálat kiterjed ezen irányelv 

valamennyi elemére. 

a) felülvizsgálja annak 

megvalósíthatóságát és szükségességét, 

hogy a belső légi járatokat ennek az 

irányelvnek a hatálya alá vonják, azon 

tagállamok tapasztalatainak tükrében, 

amelyek a PNR-adatokat a belső légi 

járatok tekintetében gyűjtik. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez 

és a Tanácshoz a 15. cikk (1) bekezdésében 

említett határidőt követő két éven belül; 

 

b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 

működését és jelentést nyújt be az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk 

(1) bekezdésében említett határidőt követő 

négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 

irányelv valamennyi elemére, különös 

figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 

való megfelelésre, az adatmegőrzési 

időszak hosszára és az értékelések 

minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. 

cikknek megfelelően összegyűjtött 

statisztikai adatokat. 

A Bizottság a felülvizsgálat során különös 

figyelmet szentel a személyes adatok 

védelmével kapcsolatos előírások 

betartásának, a PNR-adatok gyűjtése és 

feldolgozása szükségességének és 

arányosságának minden egyes 

megállapított cél esetében, az 

adatmegőrzési időszak hosszának és az 

értékelések minőségének, továbbá a 

tagállamok közötti adatcsere 

hatékonyságának, az értékelés 

minőségének tekintettel többek között a 

18. cikkben foglaltaknak megfelelően 

gyűjtött statisztikai adatokra. Tartalmazza 

továbbá a 18. cikknek megfelelően 

összegyűjtött statisztikai adatokat. 

 A vonatkozó uniós ügynökségekkel való 

konzultációt követően a Bizottság  ...*-ig 

[az ezen irányelv átültetésének 15. cikk (1) 

bekezdésében említett határidejét követő 

két éven belül] előzetes értékelési jelentést 

nyújt be az Európai Parlamenthez és a 

Tanácshoz. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

18. cikk 18. cikk 

Statisztikai adatok Statisztikai adatok 

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó 

hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 

statisztikai információkat állítanak össze. E 

statisztikának tartalmaznia kell legalább a 

4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 

bűncselekményben vagy súlyos 

bűncselekményben esetleg érintett, 

azonosított személyek számát és az ezt 

követő olyan bűnüldözési cselekmények 

számát, amelyben PNR-adatokat 

használtak fel, légi fuvarozók és 

célállomások szerinti bontásban. 

(1) A tagállamok az utasnyilvántartó 

hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 

statisztikai információkat állítanak össze. E 

statisztikának tartalmaznia kell, légi 

fuvarozók és célállomások szerinti 

bontásban, legalább a 4. cikk (2) 

bekezdése szerinti terrorista 

bűncselekményben vagy súlyos nemzetközi 

bűncselekményben esetleg érintett, 

azonosított személyek számát, az ezt 

követő olyan bűnüldözési cselekmények 

számát, amelyben PNR-adatokat 

használtak fel, és az egyes tagállamokban 

a PNR-adatgyűjtés segítségével végzett 

nyomozások és meghozott ítéletek számát. 

(2) Ezek a statisztikák személyes adatokat 

nem tartalmazhatnak. A statisztikákat 

évente kell eljuttatni a Bizottsághoz. 

(2) Ezek a statisztikák személyes adatokat 

nem tartalmazhatnak. A statisztikákat 

kétévente kell eljuttatni az Európai 

Parlamenthez, a Tanácshoz és a 

Bizottsághoz. 
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19 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

19. cikk 19. cikk 

Kapcsolódás más eszközökhöz Kapcsolódás más eszközökhöz 

(1) A tagállamok ennek az irányelvnek az 

elfogadását követően továbbra is 

alkalmazhatják a közöttük hatályban lévő, 

az illetékes hatóságok közötti 

információcserére vonatkozó kétoldalú 

vagy többoldalú megállapodásokat vagy 

megegyezéseket, amennyiben ezek 

összeegyeztethetők ezzel az irányelvvel. 

(1) A tagállamok ennek az irányelvnek az 

elfogadását követően továbbra is 

alkalmazhatják a közöttük hatályban lévő, 

az illetékes hatóságok közötti 

információcserére vonatkozó kétoldalú 

vagy többoldalú megállapodásokat vagy 

megegyezéseket, amennyiben ezek 

összeegyeztethetők ezzel az irányelvvel.  

 (1a) Ezen irányelv alkalmazása nem érinti 

a 2008/977/IB kerethatározatot. 
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(2) Ez az irányelv nem érinti az Európai 

Unió által vállalt azon kötelezettségeket és 

vállalásokat, amelyeket harmadik 

országokkal kötött kétoldalú és/vagy 

többoldalú megállapodások tartalmaznak. 

(2) Ez az irányelv nem érinti az Európai 

Unió által vállalt azon kötelezettségeket és 

vállalásokat, amelyeket harmadik 

országokkal kötött kétoldalú és/vagy 

többoldalú megállapodások tartalmaznak. 

 

 


