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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dane dotyczące przelotu pasażera (dane PNR) są udostępniane przez pasażerów, a następnie 
gromadzone i wykorzystywane przez przewoźników lotniczych w systemach dystrybucji 
biletów, rezerwacji i odprawy. Z uwagi na ich komercyjny charakter dane PNR obejmują 
kilka rodzajów informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, numer paszportu, informacje o 
karcie kredytowej, informacje o innych pasażerach, trasie podróży czy biurze podróży. 

Podczas gdy Parlament przypomniał o swej determinacji do walki z terroryzmem, którego 
zwalczanie stanowi kluczowy element europejskich działań zewnętrznych, a także by 
kontynuować czynną politykę prewencji, wyraził on również potrzebę ochrony 
podstawowych praw i zapewniania poszanowania prywatności obywateli UE zgodnie ze 
stosownymi normami UE dotyczącymi ochrony danych.

Zawarcie ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Australią umów dotyczących wymiany 
danych PNR budzi obawy co do ograniczenia celu, tworzenia profili, okresu przechowywania 
danych, konieczności i proporcjonalności, choć obawy te zostały w sposób satysfakcjonujący 
rozwiane w przypadku Australii.

W kilku rezolucjach Parlament Europejski podkreślił konieczność zapewnienia spójności 
umów zawieranych z państwami trzecimi z konkretnymi ramami ochrony danych osobowych 
tego typu i ich przetwarzania przez organy powołane do zapobiegania atakom 
terrorystycznym i przestępczości zorganizowanej. Jest to niezbędne do zagwarantowania, że 
podstawowe prawa obywateli nie zostaną naruszone, a dane PNR będą wykorzystywane 
wyłącznie do celów ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa w przypadku 
przestępstw terrorystycznych i przestępczości transgranicznej, a także do zagwarantowania 
bezwzględnego zakazu korzystania z danych PNR w celu eksploracji danych i tworzenia 
profili.

Chociaż w projekcie dyrektywy szereg kwestii związanych z podstawowymi celami 
postulowanymi przez Parlament Europejski wymaga wciąż lepszego opracowania, 
sprawozdawczyni wolała jednak skupić się w swoich poprawkach na aspektach bezpośrednio 
związanych z uprawnieniami komisji AFET, aby uzupełnić prace komisji przedmiotowo 
właściwej, a nie powielać ich.

W szczególności jej zamierzeniem było zapewnienie, by celom dyrektywy nie zaszkodziły 
umowy międzynarodowe dopuszczające mniej wymagające normy.
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POPRAWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Odniesienie 6 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a)uwzględniając opinię Inspektora 
Ochrony Danych z dnia 25 marca 2011 r. 
oraz opinię 10/2011 Grupy Roboczej Art. 
29 z dnia 5 kwietnia 2011 r., w 
szczególności punkty tych opinii, w 
których postawiono pytania dotyczące 
konieczności, proporcjonalności i zakresu 
wniosku Komisji; 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Państwa członkowskie powinny 
podjąć wszystkie niezbędne środki, aby 
umożliwić przewoźnikom lotniczym 
wypełnienie obowiązków nałożonych na 
podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny przewidzieć 
odstraszające, skuteczne i proporcjonalne 
kary, w tym finansowe, dla przewoźników 
lotniczych, którzy nie wypełnią tych 
obowiązków w zakresie przekazywania 
danych PNR. W razie powtarzających się 
poważnych naruszeń, które mogłyby 
podważyć realizację podstawowych celów 
niniejszej dyrektywy, kary te mogą, w 
wyjątkowych przypadkach, obejmować 
środki takie jak unieruchomienie, zajęcie i 
konfiskata środków transportu, lub 

(17) Państwa członkowskie powinny 
podjąć wszystkie niezbędne środki, aby 
umożliwić przewoźnikom lotniczym 
wypełnienie obowiązków nałożonych na 
podstawie niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie powinny przewidzieć 
odstraszające, skuteczne i proporcjonalne 
kary, w tym finansowe, dla przewoźników 
lotniczych, którzy nie wypełnią tych 
obowiązków w zakresie przekazywania 
danych PNR. Jednakże w przypadku 
niedostatecznej struktury technicznej 
Komisja powinna rozważyć możliwości 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
międzynarodowego ruchu lotniczego i 
uniknięcia wprowadzania przez państwa 
członkowskie zróżnicowanych kar. W 
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tymczasowe zawieszenie lub odebranie 
koncesji.

razie powtarzających się poważnych 
naruszeń, które mogłyby podważyć 
realizację podstawowych celów niniejszej 
dyrektywy, kary te mogą, w wyjątkowych 
przypadkach, obejmować środki takie jak 
unieruchomienie, zajęcie i konfiskata 
środków transportu, lub tymczasowe 
zawieszenie lub odebranie koncesji.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Uwzględniając prawo do ochrony 
danych osobowych, prawa podmiotów, 
których dotyczą dane, dotyczące 
przetwarzania ich własnych danych PNR, 
takie jak prawo do wglądu, poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, jak również 
prawo do odszkodowania i sądowych 
środków ochrony prawnej, powinny być 
zgodne z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW.

(24) Uwzględniając prawo do ochrony 
danych osobowych, prawa podmiotów, 
których dotyczą dane, dotyczące 
przetwarzania ich własnych danych PNR, 
takie jak prawo do wglądu, poprawienia, 
usunięcia i zablokowania, jak również 
prawo do odszkodowania i sądowych 
środków ochrony prawnej, powinny być 
zgodne z decyzją ramową 
2008/977/WSiSW. Takie prawa powinny 
w równym stopniu przysługiwać 
obywatelom Unii i krajów trzecich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Z myślą o zagwarantowaniu 
pewności prawnej i sprawnego wdrażania 
niniejszej dyrektywy, a także w celu 
niedopuszczenia do zaszkodzenia 
stosunkom Unii z przewoźnikami z krajów 
trzecich oraz z odnośnymi krajami 
trzecimi, niezbędne jest, by Unia przyjęła
realne przepisy przejściowe dotyczące 
dostarczania danych PNR. W tym 
kontekście włączenie lotów wewnętrznych 
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na tym pierwszym etapie może 
doprowadzić do przeciążenia 
operacyjnego, które skutkować może 
nieskutecznym wdrożeniem systemu PNR.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 32 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32a) Umowy międzynarodowe zawierane 
przez Unię powinny obejmować 
gwarancje spełniające wymogi niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) „poważna przestępczość” 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, jednakże 
państwa członkowskie mogą wyłączyć
lżejsze przestępstwa, w przypadku których, 
biorąc pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;

h) „poważna przestępczość” oznacza 
przestępstwa przewidziane w prawie 
krajowym, o których mowa w art. 2 ust. 2 
decyzji ramowej Rady 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 pięć lat, jednakże 
państwa członkowskie wyłączają
przestępstwa, w przypadku których, biorąc 
pod uwagę system wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych tych 
państw, przetwarzanie danych PNR na 
mocy niniejszej dyrektywy byłoby 
niezgodne z zasadą proporcjonalności;
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera i) (nagłówek)

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 przestępstwa przewidziane w 
prawie krajowym, o których mowa w art. 2 
ust. 2 decyzji ramowej Rady
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 
pięć lat; oraz 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach przekazuje dane PNR lub 
wyniki przetwarzania danych PNR osób 
zidentyfikowanych zgodnie z ust. 2 lit. a) i 
b) do dalszej analizy odpowiednim 
właściwym organom danego państwa 
członkowskiego. Przekazywanie to 
odbywa się na zasadzie indywidualnej 
oceny danego przypadku.

4. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego lub 
grupy państw członkowskich przekazuje 
dane PNR lub wyniki przetwarzania 
danych PNR osób zidentyfikowanych 
zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) do dalszej 
analizy odpowiednim właściwym organom 
danego państwa członkowskiego. 
Przekazywanie to odbywa się na zasadzie 
indywidualnej oceny danego przypadku.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego ma 
prawo, w razie potrzeby, zwrócić się do 

3. Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach państwa członkowskiego lub 
grupy państw członkowskich ma prawo, w 
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jednostki do spraw informacji o pasażerach 
innego państwa członkowskiego o 
dostarczenie jej danych PNR 
przechowywanych w bazie danych tej 
drugiej jednostki zgodnie z art. 9 ust. 2 
oraz, w razie potrzeby, także wyników 
przetwarzania danych PNR. Jednostka do 
spraw informacji o pasażerach może 
wystąpić o udostępnienie określonych 
danych PNR przechowywanych przez 
jednostkę do spraw informacji o 
pasażerach innego państwa 
członkowskiego w ich pełnej formie bez 
maskowania wyłącznie w wyjątkowych 
okolicznościach, w reakcji na konkretne 
zagrożenie lub konkretne postępowanie 
przygotowawcze lub sądowe związane z 
przestępstwem terrorystycznym lub 
poważnym przestępstwem.

razie potrzeby, zwrócić się do jednostki do 
spraw informacji o pasażerach innego 
państwa członkowskiego o dostarczenie jej 
danych PNR przechowywanych w bazie 
danych tej drugiej jednostki zgodnie z art. 
9 ust. 2 oraz, w razie potrzeby, także 
wyników przetwarzania danych PNR. 
Jednostka do spraw informacji o 
pasażerach może wystąpić o udostępnienie 
określonych danych PNR 
przechowywanych przez jednostkę do 
spraw informacji o pasażerach innego 
państwa członkowskiego w ich pełnej 
formie bez maskowania wyłącznie w 
wyjątkowych okolicznościach, w reakcji na 
konkretne zagrożenie lub konkretne 
postępowanie przygotowawcze lub sądowe 
związane z przestępstwem terrorystycznym 
lub poważnym przestępstwem.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i jeżeli

Państwo członkowskie może przekazywać 
dane PNR i wyniki przetwarzania danych 
PNR państwu trzeciemu wyłącznie na 
zasadzie oceny każdego indywidualnego 
przypadku i jeżeli

-a) Unia zawarła międzynarodową umowę 
z tym krajem trzecim lub jest wraz z tym
krajem stroną międzynarodowej 
konwencji, która obejmuje gwarancje 
spełniające wymogi niniejszej dyrektywy,
-b) taka umowa międzynarodowa 
przewiduje lub kraj trzeci wyraźnie zgadza 
się na przekazywanie danych innemu 
krajowi trzeciemu w przypadku gdy:
(i) kraj trzeci uzasadnił konieczność 
takiego przekazania danych do celów 
niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 
ust. 2, 
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(ii) gwarancje zapewnione przez kraj, w 
którym znajduje się ostateczny cel, 
spełniają wymogi niniejszej dyrektywy, 
(iii) państwo członkowskie wydało 
uprzednio wyraźną zgodę;

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały 
spełnione,

a) warunki ustanowione w art. 13 decyzji 
ramowej Rady 2008/977/WSiSW zostały 
spełnione.

b) przekazanie jest konieczno do celów 
niniejszej dyrektywy określonych w art. 1 
ust. 2 oraz
c) państwo trzecie zgodzi się przekazywać 
dane do innego państwa trzeciego 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do 
celów niniejszej dyrektywy określonych w 
art. 1 ust. 2 oraz jedynie za wyraźną zgodą 
państwa członkowskiego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech lat od daty wymienionej w art. 15 
ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie 
elementy niniejszej dyrektywy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii 
przestrzegania norm ochrony danych 
osobowych, długości okresu zatrzymania 
danych oraz jakości ocen. Zawiera on 
również informacje statystyczne zebrane 
na podstawie art. 18.

b) dokonuje przeglądu funkcjonowania 
niniejszej dyrektywy oraz przedkłada 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie w terminie 
czterech lat od daty wymienionej w art. 15 
ust. 1. Przegląd ten obejmuje wszystkie 
elementy niniejszej dyrektywy, ze 
szczególnym uwzględnieniem kwestii 
przestrzegania norm ochrony danych 
osobowych, w tym w przypadku
przekazania danych krajowi trzeciemu,
długości okresu zatrzymania danych oraz 
jakości ocen. Zawiera on również przegląd 
przepisów przejściowych zawartych w art. 
16 oraz porady dotyczące wszelkich 
problemów związanych z przekazywaniem 
przez przewoźników lotniczych danych 
PNR zgodnie z metodą dostarczania w 
trybie „push” oraz informacje dotyczące 
wpływu na przewoźników z krajów 
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trzecich oraz na odnośne kraje trzecie, a 
także informacje statystyczne zebrane na 
podstawie art. 18. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz 
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i cel 
lotu.

1. Państwa członkowskie przygotowują 
zestaw informacji statystycznych 
dotyczących danych PNR przekazanych do 
jednostek do spraw informacji o 
pasażerach. Statystyki te obejmują co 
najmniej liczbę zidentyfikowanych osób, 
które mogą być zamieszane w 
przestępstwo terrorystyczne lub poważne 
przestępstwo, zgodnie z art. 4 ust. 2, oraz 
liczbę następczych działań organów 
ścigania podjętych z wykorzystaniem 
danych PNR, na każdego przewoźnika i cel 
lotu oraz liczbę spraw w podziale na kraj 
oraz określony w art. 1 ust. 2 cel 
przekazania danych krajom trzecim 
zgodnie z art. 8.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Przy zawieraniu dwustronnych umów z 
krajami trzecimi lub wielostronnych 
konwencji wprowadzających obowiązki i 
zobowiązania, Unia zapewnia, by umowy 
te obejmowały gwarancje spełniające 
wymogi niniejszej dyrektywy.
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