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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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 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. A 

tagállamok elfogadják az annak 

biztosításához szükséges intézkedéseket, 

hogy utasnyilvántartó hatóságuk a 6. 

cikkel összhangban felkérhesse a légi 

fuvarozókat a következőkre: 

 a) az adott tagállamba érkező vagy onnan 

induló összes utasra vonatkozó 

valamennyi PNR-adat továbbítása 

(„PUSH” módszerrel) névtelenített 

formában; 

 b) adott személyre vonatkozó – a névvel, a 

kapcsolattartási adatokkal vagy a fizetés 

módjával kapcsolatos – bizonyos PNR-

adatok továbbítása („PUSH” módszerrel) 

valamely terrorista bűncselekmény vagy 

súlyos nemzetközi bűncselekmény konkrét 

ügyben történő megelőzésével, 

felderítésével, kivizsgálásával vagy az 

elkövető büntetőeljárás alá vonásával 

összefüggésben; 

 c) meghatározott járatok valamennyi 

utasára vonatkozó PNR-adatok 

továbbítása („PUSH” módszerrel), 
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amennyiben az utasnyilvántartó hatóság 

kockázatértékelése konkrét és súlyos 

veszély fennállására mutatott rá a 

tekintetben, hogy az adott járaton 

valamely terrorista bűncselekmény vagy 

súlyos nemzetközi bűncselekmény konkrét 

ügyben történő megelőzésével, 

felderítésével, kivizsgálásával vagy az 

elkövető büntetőeljárás alá vonásával 

összefüggésben álló személyek utaznak. 

 A PNR-adatok feldolgozását csak az 

utasnyilvántartó hatóság kérelmére eljáró 

illetékes tagállami bíróság rendelheti el. 

Az utasnyilvántartó hatóság csak abban 

az esetben rendelheti el maga az 

adatfeldolgozást, ha – különösen a 

valamely személy életét, szabadságát vagy 

testi épségét érintő súlyos következmények 

megelőzésének sürgős szükségessége 

esetén – úgy ítéli meg, hogy a késlekedés 

veszéllyel jár („periculum in mora”), amit 

valamely bíróságnak 48 órán belül felül 

kell vizsgálnia. 

 Amennyiben a légi fuvarozók által 

továbbított PNR-adatok az I. mellékletben 

felsoroltakon túli adatokat is tartalmaznak, 

akkor az akkor az utasnyilvántartó hatóság 

ezeket az adatokat az átvétel után 

haladéktalanul és véglegesen törli. 

Or. en 

 

 


