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Texto da Comissão Alteração 

1. Os dados PNR transferidos pelas 

transportadoras aéreas nos termos do artigo 

6.° que digam respeito a voos 

internacionais com chegada ou partida do 

território de qualquer Estado-Membro, são 

recolhidos pela unidade de informações de 

passageiros do Estado-Membro em causa. 

Se os dados PNR transferidos pelas 

transportadoras aéreas incluírem dados 

diferentes dos indicados em anexo, a 

unidade de informações de passageiros 

deve apagar esses dados imediatamente 

após a sua receção. 

1. Os dados PNR transferidos pelas 

transportadoras aéreas nos termos do artigo 

6.° que digam respeito a voos 

internacionais com chegada ou partida do 

território de qualquer Estado-Membro, são 

recolhidos pela unidade de informações de 

passageiros do Estado-Membro em causa. 

Os Estados-Membros adotam as medidas 

necessárias para assegurar que a sua 

unidade de informações de passageiros 

possa solicitar às transportadoras aéreas, 

nos termos do artigo 6.º: 

 (a) A transferência por exportação (push) 

de todos os dados PNR de todos os 

passageiros que cheguem ou partam desse 

Estado-Membro num formato em que os 

dados sejam anónimos; 

 (b) A transferência por exportação (push) 

de dados PNR específicos de um indivíduo 

associado a um nome, contacto ou método 

de pagamento associados a um caso 

específico de prevenção, deteção, 

investigação ou repressão de infrações 

terroristas ou criminalidade transnacional 

grave; 

 (c) A transferência por exportação (push) 

de dados PNR de todos os passageiros que 

se encontrem em voos específicos e cuja 

avaliação de risco da unidade de 

informações de passageiros tenha 
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comprovado a existência de um risco 

concreto e elevado de que pessoas 

associadas a um caso específico de 

prevenção, deteção, investigação ou 

repressão de infrações terroristas ou 

criminalidade transnacional grave 

estejam a viajar nesses voos. 

 O tratamento de dados PNR só pode ser 

autorizado por ordem de um tribunal 

competente de um Estado-Membro, após 

solicitação da unidade de informações de 

passageiros. Somente quando a unidade 

de informações de passageiros identificar 

perigo devido a um eventual atraso 

(«periculum in mora»), especialmente 

quanto houver necessidade urgente de 

evitar consequências graves para a vida, 

liberdade ou integridade física de uma 

pessoa, é que pode autorizar o referido 

tratamento, sujeito a uma revisão por 

parte de um tribunal no prazo de 48 

horas. 

 Se os dados PNR transferidos pelas 

transportadoras aéreas incluírem dados 

para além dos indicados no Anexo I, a 

unidade de informações de passageiros 

deve apagar esses dados imediata e 

definitivamente após a sua receção. 
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