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Motyw 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 

przestępstwom terrorystycznym i poważnej 

przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 

przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 

państwa członkowskie wprowadziły 

przepisy ustanawiające obowiązki 

przewoźników lotniczych obsługujących 

loty z lub na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 

(10) Dlatego też w celu zapobiegania 

przestępstwom terrorystycznym i poważnej 

przestępczości oraz ścigania tego rodzaju 

przestępstw konieczne jest, aby wszystkie 

państwa członkowskie wprowadziły 

przepisy ustanawiające obowiązki 

przewoźników lotniczych obsługujących 

loty poza terytorium UE do przekazywania 

wszelkich gromadzonych danych PNR i 

API. Przepisy te nie powinny naruszać 

dyrektywy Rady 2004/82/WE z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie zobowiązania 

przewoźników do przekazywania danych 

pasażerów. 

Or. en 

Justification 
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Motyw 32 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(32) W szczególności zakres dyrektywy 

został ograniczony, na tyle, na ile było to 

możliwe, umożliwia on zatrzymanie 

danych na okres nieprzekraczający 5 lat, 

po czym muszą one zostać usunięte, dane 

muszą zostać zanonimizowane po bardzo 

krótkim okresie oraz zakazane jest 

gromadzenie i wykorzystywanie danych 

szczególnie chronionych. W celu 

zagwarantowania skuteczności i wysokiego 

poziomu ochrony danych, od państw 

członkowskich wymaga się 

zagwarantowania, by niezależny krajowy 

organ nadzoru odpowiadał za doradztwo w 

zakresie przetwarzania danych oraz 

monitorował sposób ich przetwarzania. 

Wszelkie operacje przetwarzania danych 

muszą być rejestrowane lub 

dokumentowane na potrzeby weryfikacji 

zgodności z prawem przetwarzania danych, 

monitorowania własnej działalności oraz 

zagwarantowania odpowiedniej 

integralności danych i bezpieczeństwa 

przetwarzania danych. Państwa 

członkowskie muszą również zapewnić, by 

pasażerowi byli w sposób jasny i dokładny 

informowani o gromadzeniu danych PNR i 

przysługujących im prawach. 

(32) W szczególności zakres dyrektywy 

został ograniczony, na tyle, na ile było to 

możliwe, umożliwia on zatrzymanie 

danych na okres nieprzekraczający 12 

miesięcy, po czym muszą one zostać 

usunięte, dane muszą zostać 

zanonimizowane po bardzo krótkim 

okresie oraz zakazane jest gromadzenie i 

wykorzystywanie danych szczególnie 

chronionych. W celu zagwarantowania 

skuteczności i wysokiego poziomu 

ochrony danych, od państw członkowskich 

wymaga się zagwarantowania, by 

niezależny krajowy organ nadzoru 

odpowiadał za doradztwo w zakresie 

przetwarzania danych oraz monitorował 

sposób ich przetwarzania. Wszelkie 

operacje przetwarzania danych muszą być 

rejestrowane lub dokumentowane na 

potrzeby weryfikacji zgodności z prawem 

przetwarzania danych, monitorowania 

własnej działalności oraz zagwarantowania 

odpowiedniej integralności danych i 

bezpieczeństwa przetwarzania danych. 

Państwa członkowskie muszą również 

zapewnić, by pasażerowi byli w sposób 

jasny i dokładny informowani o 

gromadzeniu danych PNR i 

przysługujących im prawach. 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 

oznacza przestępstwa przewidziane w 

prawie krajowym, o których mowa w art. 2 

ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW, 

jeżeli na mocy prawa krajowego państwa 

członkowskiego może zostać w ich 

następstwie orzeczona kara pozbawienia 

wolności lub środek zabezpieczający na 

okres, którego maksymalna długość 

wynosi co najmniej trzy lata; oraz: 

i) „poważna przestępczość transgraniczna” 

oznacza następujące przestępstwa 

przewidziane w prawie krajowym: handel 

ludźmi zgodnie z definicją z art. 2 

dyrektywy 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 

2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi 

ludźmi i zwalczania tego procederu oraz 

ochrony ofiar; nielegalny handel 

narkotykami zgodnie z definicją z art. 2 

decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW z 

dnia 25 października 2004 r. 

ustanawiającej minimalne przepisy 

określające znamiona przestępstw i kar w 

dziedzinie nielegalnego handlu 

narkotykami; nielegalny handel bronią, 

amunicją i materiałami wybuchowymi 

zgodnie z definicją z art. 2b dyrektywy 

Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie kontroli nabywania i 

posiadania broni, jeżeli na mocy prawa 

krajowego państwa członkowskiego może 

zostać w ich następstwie orzeczona kara 

pozbawienia wolności lub środek 

zabezpieczający na okres, którego 

maksymalna długość wynosi co najmniej 

trzy lata; oraz: 

(i) są one popełniane w więcej niż jednym 

państwie; 

(i) są one popełniane w więcej niż jednym 

państwie; 

(ii) są one popełniane w jednym państwie, (ii) są one popełniane w jednym państwie, 
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lecz istotna część przygotowań do nich, ich 

planowania, kierowania nimi lub 

kontrolowania ich, odbywa się w innym 

państwie 

lecz istotna część przygotowań do nich, ich 

planowania, kierowania nimi lub 

kontrolowania ich, odbywa się w innym 

państwie 

(iii) są popełniane w jednym państwie, lecz 

uczestniczy w nich grupa przestępcza 

prowadząca działalność przestępczą w 

więcej niż jednym państwie; lub 

(iii) są popełniane w jednym państwie, lecz 

uczestniczy w nich grupa przestępcza 

prowadząca działalność przestępczą w 

więcej niż jednym państwie; lub 

(iv) są popełniane w jednym państwie, lecz 

wywierają istotne skutki w innym 

państwie. 

(iv) są popełniane w jednym państwie, lecz 

wywierają istotne skutki w innym 

państwie. 

Or. en 

Justification 

 


