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Αιηιολογική ζκέψη 10 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Γηα ηελ πξόιεςε, αλίρλεπζε, 

δηεξεύλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθώλ θαη 

άιισλ ζνβαξώλ εγθιεκάησλ, είλαη θαηά 

ζπλέπεηα νπζηαζηηθό λα ζεζπηζηνύλ από 

όια ηα θξάηε κέιε δηαηάμεηο πνπ λα 

επηβάινπλ ππνρξεώζεηο ζηνπο 

αεξνκεηαθνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ 

δηεζλείο πηήζεηο κε πξννξηζκό ή 

πξνέιεπζε ηελ επηθξάηεηα ησλ θξαηώλ 

κειώλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 

(10) Γηα ηελ πξόιεςε, αλίρλεπζε, 

δηεξεύλεζε θαη δίσμε ηξνκνθξαηηθώλ θαη 

άιισλ ζνβαξώλ εγθιεκάησλ, είλαη θαηά 

ζπλέπεηα νπζηαζηηθό λα ζεζπηζηνύλ από 

όια ηα θξάηε κέιε δηαηάμεηο πνπ λα 

επηβάινπλ ππνρξεώζεηο ζηνπο 

αεξνκεηαθνξείο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ 

πηήζεηο εθηόο ΕΕ λα δηαβηβάδνπλ ηα 

ζπιιερζέληα δεδνκέλα PNR θαη API. Οη 

δηαηάμεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

εθαξκόδεηαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο 

νδεγίαο 2004/82/ΕΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

29εο Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε ησλ κεηαθνξέσλ λα 

θνηλνπνηνύλ ηα ζηνηρεία ησλ επηβαηώλ. 

Or. en 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Ιδηαίηεξα, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

νδεγίαο είλαη όζν ην δπλαηόλ πην 

πεξηνξηζκέλν, δεδνκέλνπ όηη επηηξέπεη ηε 

δηαηήξεζε δεδνκέλσλ PNR γηα ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, 

κεηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα πξέπεη λα 

δηαγξαθνύλ, ηα δεδνκέλα πξέπεη λα 

θαηαζηνύλ αλώλπκα κεηά από ηδηαίηεξα 

ζύληνκε πεξίνδν θαη απαγνξεύεηαη ε 

ζπιινγή θαη ρξήζε επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη πςειό επίπεδν 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ηα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα θαηνρπξώζνπλ ηελ ύπαξμε 

αλεμάξηεηεο εζληθήο επνπηηθήο αξρήο 

ππεύζπλεο γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ θαη 

ηνλ έιεγρν θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίνλ 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα PNR. 

Κάζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR πξέπεη 

λα θαηαγξάθεηαη ή λα ηεθκεξηώλεηαη γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηεο εμαθξίβσζεο ηνπ 

ζύλλνκνπ ραξαθηήξα ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινύλ 

ην αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. Τα θξάηε 

κέιε πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδνπλ όηη νη 

επηβάηεο είλαη ζαθώο θαη επαθξηβώο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

PNR θαη γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο. 

32. Ιδηαίηεξα, ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

νδεγίαο είλαη όζν ην δπλαηόλ πην 

πεξηνξηζκέλν, δεδνκέλνπ όηη επηηξέπεη ηε 

δηαηήξεζε δεδνκέλσλ PNR γηα ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο δώδεθα 

κήλεο, κεηά ηελ νπνία ηα δεδνκέλα πξέπεη 

λα δηαγξαθνύλ, ηα δεδνκέλα πξέπεη λα 

θαηαζηνύλ αλώλπκα κεηά από ηδηαίηεξα 

ζύληνκε πεξίνδν θαη απαγνξεύεηαη ε 

ζπιινγή θαη ρξήζε επαίζζεησλ 

δεδνκέλσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη πςειό επίπεδν 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, ηα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα θαηνρπξώζνπλ ηελ ύπαξμε 

αλεμάξηεηεο εζληθήο επνπηηθήο αξρήο 

ππεύζπλεο γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ θαη 

ηνλ έιεγρν θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίνλ 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία ηα δεδνκέλα PNR. 

Κάζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ PNR πξέπεη 

λα θαηαγξάθεηαη ή λα ηεθκεξηώλεηαη γηα 

ηνπο ζθνπνύο ηεο εμαθξίβσζεο ηνπ 

ζύλλνκνπ ραξαθηήξα ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ, ηνπ απηνειέγρνπ θαη ηεο 

εμαζθάιηζεο ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινύλ 

ην αληηθείκελν επεμεξγαζίαο. Τα θξάηε 

κέιε πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδνπλ όηη νη 

επηβάηεο είλαη ζαθώο θαη επαθξηβώο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ 

PNR θαη γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) «ζνβαξό δηεζληθό έγθιεκα»: ηα 

εγθιήκαηα ζύκθσλα κε ην εζληθό δίθαην, 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 2 ηεο απόθαζεο-πιαηζίνπ 

2002/584/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ, εθόζνλ 

ηηκσξνύληαη, ζύκθσλα κε ην εζληθό δίθαην 

ελόο θξάηνπο κέινπο, κε ζηεξεηηθή ηεο 

ειεπζεξίαο πνηλή ή ζηεξεηηθό ηεο 

ειεπζεξίαο κέηξν αζθάιεηαο αλώηαηεο 

δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ, θαη 

εάλ: 

(i) «ζνβαξό δηεζληθό έγθιεκα»: ηα 

αθόινπζα εγθιήκαηα ζύκθσλα κε ην 

εζληθό δίθαην: ε εκπνξία αλζξώπσλ, 

όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 

2011/36/ΕΕ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011 γηα 

ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο·  ε 

παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθώλ, όπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-

πιαηζίνπ 2004/757/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2004 γηα ηε ζέζπηζε 

ειάρηζησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηα 

ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο ππόζηαζεο 

ησλ εγθιεκάησλ θαη ηηο πνηλέο πνπ 

ηζρύνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ· θαη ε παξάλνκε 

δηαθίλεζε όπισλ, ππξνκαρηθώλ θαη 

εθξεθηηθώλ πιώλ, όπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 2β ηεο νδεγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

2008/51/EΚ ηεο 21εο Μαΐνπ 2008 

ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο απόθηεζεο θαη 

ηεο θαηνρήο όπισλ, εθόζνλ ηηκσξνύληαη, 

ζύκθσλα κε ην εζληθό δίθαην ελόο θξάηνπο 

κέινπο, κε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή 

ή ζηεξεηηθό ηεο ειεπζεξίαο κέηξν 

αζθάιεηαο αλώηαηεο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ, θαη εάλ: 

(i) έρνπλ δηαπξαρζεί ζε πεξηζζόηεξα ηνπ (i) έρνπλ δηαπξαρζεί ζε πεξηζζόηεξα ηνπ 
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ελόο θξάηε· ελόο θξάηε· 

(ii) έρνπλ δηαπξαρζεί ζε έλα θξάηνο αιιά 

νπζηαζηηθό κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηνπ 

ζρεδηαζκνύ, ηεο θαζνδήγεζεο ή ηνπ 

ειέγρνπ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιν 

θξάηνο· 

(ii) έρνπλ δηαπξαρζεί ζε έλα θξάηνο αιιά 

νπζηαζηηθό κέξνο ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηνπ 

ζρεδηαζκνύ, ηεο θαζνδήγεζεο ή ηνπ 

ειέγρνπ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζε άιιν 

θξάηνο· 

iii) έρνπλ δηαπξαρζεί ζε έλα θξάηνο αιιά 

εκπιέθεηαη ζε απηά νξγαλσκέλε 

εγθιεκαηηθή νκάδα ε νπνία αλαπηύζζεη 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε 

πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θξάηε· ή 

iii) έρνπλ δηαπξαρζεί ζε έλα θξάηνο αιιά 

εκπιέθεηαη ζε απηά νξγαλσκέλε 

εγθιεκαηηθή νκάδα ε νπνία αλαπηύζζεη 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε 

πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θξάηε· ή 

(iv) έρνπλ δηαπξαρζεί ζε έλα κόλν θξάηνο 

αιιά έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζε άιιν 

θξάηνο. 

(iv) έρνπλ δηαπξαρζεί ζε έλα κόλν θξάηνο 

αιιά έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζε άιιν 

θξάηνο. 

Or. en 

 


