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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Dane PNR przetworzone przez 

przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 

odniesieniu do lotów międzynarodowych z 

lądowaniem lub miejscem odlotu na 

terytorium państwa członkowskiego są 

gromadzone przez jednostkę do spraw 

informacji o pasażerach właściwego 

państwa członkowskiego. Jeżeli dane PNR 

przekazane przez przewoźnika lotniczego 

zawierają informacje, które nie zostały 

wyszczególnione w załączniku, jednostka 

do spraw informacji o pasażerach usuwa 

takie dane niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

1. Dane PNR przetworzone przez 

przewoźników lotniczych na mocy art. 6 w 

odniesieniu do lotów międzynarodowych z 

lądowaniem lub miejscem odlotu na 

terytorium państwa członkowskiego są 

gromadzone przez jednostkę do spraw 

informacji o pasażerach właściwego 

państwa członkowskiego. Państwa 

członkowskie przyjmują niezbędne środki 

w celu zagwarantowania, by ich jednostka 

do spraw informacji o pasażerach mogła 

zwracać się do przewoźników lotniczych 

zgodnie z art. 6 o: 

 a) przekazanie w formie zanonimizowanej 

danych PNR (w trybie push) wszystkich 

pasażerów przybywających do tego 

państwa członkowskiego lub z niego 

wyjeżdżających; 

 b) przekazanie konkretnych danych PNR 

(w trybie push) osoby powiązanej z 

nazwiskiem, danymi kontaktowymi lub 

metodą płatności powiązanymi z 

konkretnym przypadkiem zapobiegania 

przestępstwom terrorystycznym lub 

konkretnej poważnej przestępczości, ich 

wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 

ich sprawie i ich ścigania; 

 c) przekazanie danych PNR (w trybie 

push) wszystkich pasażerów konkretnych 

rejsów, w stosunku do których ocena 
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ryzyka przeprowadzona przez jednostkę do 

spraw informacji o pasażerach wykazała 

istnienie konkretnego, wysokiego ryzyka, 

iż osoby powiązane ze szczególnym 

przypadkiem zapobiegania przestępstwom 

terrorystycznym lub poważnej 

przestępczości transgranicznej, ich 

wykrywania, prowadzenia dochodzeń w 

ich sprawie i ich ścigania znajdują się na 

pokładzie tych rejsów. 

 Przetwarzanie danych PNR może 

odbywać się wyłącznie w oparciu o nakaz 

wydany przez właściwy sąd państwa 

członkowskiego na wniosek jednostki do 

spraw informacji o pasażerach. Jedynie w 

sytuacji gdy jednostka do spraw 

informacji o pasażerach wskaże na 

niebezpieczeństwo w zwłoce (periculum in 

mora), w szczególności na pilną potrzebę 

zapobieżenia poważnym skutkom dla 

życia, wolności lub integralności fizycznej 

danej osoby, może ona sama wydać 

zezwolenie na przetwarzanie danych, pod 

warunkiem przeglądu wydanej decyzji 

przez sąd w terminie 48 godzin. 

 Jeżeli wśród danych PNR przekazanych 

przez przewoźnika lotniczego znajdują się 

informacje, które nie zostały wymienione 

w załączniku I, jednostka do spraw 

informacji o pasażerach usuwa takie dane 

w sposób trwały niezwłocznie po ich 

otrzymaniu. 

Or. en 

 

 


