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νüμο ι]\,σ( Þl ιιττ(bνεται στlιν εß)ι,ικι1 τυμο()εσßα η ()δη;ßα (ΙιΙß)
Ευριοπαßκοý Kιlιr ιι|3οιι),ßου και το1) Σιιμι|)ου),ßου τηò 27'r',\πρι2.ßου

τ,lτ,πιτρüντα

ιιιιι

που περιÝχονται στ(, (,ß\,()ιι(ιστικÜ αρ/ρß.' Cπι[](ττ(jτν
τη\, πρüλη\rη, ανßχνευση. ι\ιερεýτ,ιlσι1 και δß(ýξιι τρ()!ιι)κρ(ιτικþν και σ(ιβαρ(ß)\τ

2016σχετικτß ιιι] τη χριßση τ(ýν

(PNR) για

δι]δ(τ]ιι]\,(ι)\,

εγκλημÜτων (ΙjΙ-: Ι- ΙΙ9 τηò 4Ι5Ι70Ι6 σ.l32-Ι49). ¼πωò επισηlιαßνεται στα σημεßα 5 και 7
του Προοιμßου τηò Οδηγßαò (ΕΕ) 201 6ß68 Ι: «στü7ρι τη,c παρOýσαò οδηγßαò εßναι, 1ιιταξý
ÜΜων, η ασφÜ),.εια, η προστασßα τη,a ζΦÞò και ασφσJ,εßα _ξ τωι, προσþτων και η δημυ»ργßα
νομικοý πλαισßου για την προστασßα των δεδομÝνων PNR üταν τα επεξεργÜζονται οι αρμüδιεò
αρχÝò, (...) Η αξιολüγηση δεδομÝτ,ων PNR επιτρÝχτει την ταυτοτοßιlση τροσþπων για τα οποßα
δεν υπÞρχαν υποψßεò εμπλοκÞò σε τρομοκρατικÞ πρÜθι Þ σοβαρü Ýγκ)"ημα πριντην
αξιολüγηση, και πρÝlτει κατÜ συνÝπεια να εξετασθοýν περαιτÝρω απü τιò αρμüδιεò αρ7"Ýò. Με
τη /ρÞση των δεδομÝνων PNR μπορεß να αντιμετωτισθεß η ατειλÞ τηò τρομοκρατßαò και των
σοβαρþν εγκλημÜτων απü διαφορετικÞ ο7πικÞ γωνßα, þραν εκεßι,ηò που τροσφÝρει η
επεξεργασßα ÜΜων καο7γοριþν δεδομÝνων προσωπικοý χαρακτÞρα, Εντοýτοιò, προκειμÝνου
η επεξεργασßα δεδομÝνων PNR να εßναι περιορισμÝνη στο απολýτωò αναγκαßο, η θÝσπιση και
η εφαρμογÞ κριτηρßων αξιολüγησηò πρÝπει να περιοριστεß στην τρομοκρατßα και στα σοβαρÜ
εγκλÞματα üπου η χρÞση τÝτοιων κριτηρßων Ýχει νüημα, ΕπιπΜον, τα κριτÞρια αξιd,üγησηò
θα πρÝπει να ορßζοrºαι κατÜ τρüπο þστε το σýστημα να ταυτοποιεß üσο το δυνατüν λι^lüτερουò
αθþουφ,
Η συγκεκριμÝνη Οδηγßα προτÜθηκε απüτην Ευρωπαßκτ1 ΕπτροπÞ το 20ΙΙ, σε
συνÝχεια ρητÞò αναφορÜòτου «Προ¾ρÜμματοò τηò Στοκχüλμηò - Μßα ανοιχτÞ και ασφαλÞò
Ευρþιεη που εh)πηρετεß και προστατεýει τουò πολßτεò» του Σ¼μβουλßουστην ανÜγκη
υποβολÞò εκ μερουò τηò ΕτητροπÞò πρüτασηò για τη χρÞση των δεδομÝνων PNR για την
πρüληψη, ανßχνευση, διερεýνηση και δßωξη τρομοκρατικþν και Üλλων σοβαρþν
ε¾κλημÜτων (βλ. ¸γγραφο του Συμβουλßου 1º024Ι09 τιlò 2.122009 και ΕΕ C ΙΙ5 τηò
4.5.2010, σελ. 1). Με την πρüταση αυτÞ επιδþχθηκε η λÞψη μÝτρων αυξημÝνηò
συνεργασßαò ανÜμεσα στιò αρμüδιεò για την αντ,ιμετþπιση τηò τρομοκρατßαò και του
οργανωμÝνου εγκλÞματοò αρχÝò των κρατþν μελþν, καθüσον τα μÝχ,ρι τüτε παρεχüμενα
μÝτρα για τη συλλογÞ και την ανταλλαγÞ δεδομÝνων προσωπικοý χαρακτÞρα μεταξý των
αρχþν αυτþν και Üλλων αρχþν (üπωò σýστημα πληροφοριþν ΣÝνγκεν -SIS, το σýστημα
πληροφοριþν Σα,γκεν δεýτερη γενιÜò -SΙS θ, το σýστημα πληροφοριþν για τιò θεωρÞσειò VIS και το προβλ€πüμενο σýστημα εισüδου/εξüδου), καßτοι χρÞσιμα, τεßνουν να
ε7πκεντρþνονται σε δεδομÝνα που αφοροýν Þδη ýποπτα πρüσωπα

Η

.

ανωτÝρω πρüταση ηò Ευρωπα'ßκÞò ΕπιτροτÞò δεν Þταν η πρþτη στο
συγκεκριμÝνο πεδßο. ¹δη το 2007 εßχευποβÜλει η Επιτροπτ1 πρüταση για την Ýκδοση
Απüφασηò- Πλαßσιο για τη χρÞση των καταστÜσεων μετα ονüματα των επιβατþν (PNR) με
σκοπü την επβολÞ του νüμου [βλ. EUCOM (2007) 654 τε},ικü,6.1 1.2007], επß τηò οποßαò
εßχε επιτευχθεß συμφωνßα στιò σχετικÝò ομÜδεò εργασßαò. ΜετÜüμωò τηθÝση σε ισχυ τηò
ΣυνθÞκηò ¾ια τη λεlτουργßα τηò ΕυρωπαßκÞò ¸νωσηò (ΣΛΕΕ) την ßηΔεκεμβρßου 2009,η
τρüταση τηò ΕπιτροπÞòπουδεν εßχε ακüμα εγκριθεß απü το Συμβοýλιο, κατÝστη
παρωχημÝτη1. Η νÝα πρüταση Οδηγßαò σενÝα νομικÞ βÜοη, με μεγαλýτερη δεσμευτικüτητα
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;,ιι-,,ι,ι ι'ßι;διιlιι1l,ι,ιτ,. Σι; ι;πßßι;ι)ιι ] 1;ιι l)παικηò'Ε\ºι)σιιa σ7ετικÜ μι] τη διιιßjιßj(lοη δεδομÝνιον ΡΝΙΙ
ο1(] π;,ßrßσιο 1ηa κατιι,τι]ß.ι]ιιΓι.,ιι: σοβαρþν μοlιφιßιτ, διεθνικÜ οργα\,ι,)ßιß;\,οι) εγκλÞματοò και
τ]ιß τρ()ιιοκρα.τßαò, Ýχιτιιτ, 11;1,ι,,1lιrφCi συμφß)\,ιß. ιιε τρßτεζ χþρι:: (ΙJιι,ιlιÝτ,εò Πολιτεßεò
Αlιερικιlò. ΚαναδÜò kιrι τηι ..\ιιστρα2,ßα) οι οποßεò περιορßζο\ττατ στιß αερομεταφορÝò. Οι
συlιφι,ιτ,ßεò αυτÝò επιβÜ7,ου\, τ],]\, υποχρÝωσ]ι στουò αεροιιεταφορεßò οι οτοßοι συλλÝγουν
δεδοlιÝνα PNR για δικοιßò τοιι: εμπορικοýò σκοποýò, να διαβιβιßζουν τα συγκεκριμÝνα
δεδομÝτ,α στιò αρμüδιεò αρΖÝ. τ(,)ν Ι{νωμÝνων Ι Ιο7,ιτειþν, του Καναδ(Ι χαι ηò Αυστραλßαò.
Λß,l,ι:ò 7,ιbρεò, κυρßωò. η Νßιτιιι: ΚορÝα και η Ιιjιπ(ονßα Ýγρυτ,ζηττlσει \,(ι διαπραγματευτοýν
:,

ι

,

'] ι τ

ι

- ]

συμφιυτ,ßεò αυτοý του εßδουò,

Λüγω τηò αποστο)-rßò των δεδομÝνων ΡΝRαρκετÜ πριν ατü την αναχþρηση τηò
πτησηò, οι αρμüδιεò αρχÝò μποροýν να ανιχνεýσουν τυχüν διασυνδüσειò επιβατþν με την
τρομοι(ρατßα και Üλλεò σοβαρÝò μορφÝò εγκλημÜτων και στο πλαßσιο αυτü συνÜπτονται
συνÜπτονται οι συγκεκριμÝνεò συμφωνßεò. Συνεπþò, σκοτüò κÜθε αντßστοιχηò συμφωνßαò
εßναι η πρüληψη και καταπολÝμηση τηò τρομοκρατßαò και Üλλων σοβαρþν μορφþν
διακρατικοýεγκλÞματοò. Ωò αντιστÜθμισματων δεδομÝνων ΡΝRπου παρÝχει η ΕΕ, το
Υπουργεßο ΕσωτερικÞò ΑσφÜλειαò των ΗΠΑ (DepartmentoΙHomelandSecurity (DHS))
κοινοτοιεß «καθοδηγητικÝò ενδεßξειò» που προκýπτουν απü την εκ μÝρουò του ανÜλυση των
PNR, στιò αρμüδιεò αρχÝò τηò ΕΕ, στην Ευρωπüλ και στην Ευτοjυst,τüσο ο ΚαναδÜò üσο
και ο1 ΗΠΑ Ýχουν δεσμευθεß στιò αντßστοιχεò συμφωνßεò τουò να συνεργασθοýν με την ΕΕ
κατÜ την κατÜρτιση του δlκοý τηò συστÞματοò PNR [βλ. ΑνακοßνωσητηòΕυπτροΖιÞòπροò το
ΕυρωπαßκüΚοινοβοýλιοκαι το Συμβοýλιο, Επισκüιτηση τηò διαχεßρισηò των πληροφοριþν
στο χ"ιßρο d*υθερßαò, ασφÜλειαò και δικαιοσýνηò, COM (20Ι0) 385, 20.7,2010].
Η ΕυρωπαικÞ ΕπιτροττÞ στη συνολιÞ τηò προσÞτγιση Ýναντι των διαβιβÜσεων
δεδομÝνων PNR
τρßτεò χþρεò tβλ. ΑνακοßνωσητηòΕπιτροπÞòπροò το
ΕυρωπαßκüΚοινοβοýλιοκαι το Συμβοýλιο, ΕΖησκüετηση τηò διαχεßρισηò των πληροφοριþν
στο χþρο ε}ευθερßαò, ασφÜλειαò και δικαιοσý\ηò, COM (20Ι0) 385, 20.7.20 Ι O]υποδεικνιßει
üτι η συγκεκριμÝνη διαβßβαση πρÝπει να διασφαλßζει ισχυρÝò εγ}¼Þσειò üσον αφορÜ την
προστασßα των δεδομÝνων και τον πλÞρη σεβασμü των θεμελιωδþν δικαιωμÜτων, καθþò
και να α)νÜδει προò τιò αρχÝò χÜραξηò πολιτικþν στον τομÝα αυτü. Στο πλαßσιο
επανεξÝτασηò τηò σχετικÞò προσÝπισηò και σε μια προσπÜθεια καθορισμοý γενικþν
κριτηρßων που θα πρÝπει να αποτελÝσουν τη βÜση των μελλοντικþν διαπραγματεýσεων για
τιò συμφωνßεò PNR με τιò τρßτεò χþρεò η Ε7τιτροπÞ εξÝδωσε σχετικÞ ανακοßνωση με την
οποßα καταγρÜφεται μια γενχκÞ εικüνα των τÜσεων σχετικÜ με τη χρÞση δεδομÝνων ΡΝRκαι

σε

παρουσιÜζονται ορισμÝνεò σκÝψειò που μποροýν να χρησιμεýσουν κατÜ τη διαπραγμÜτευση
σDμφωνιþν με τρßτεò χþρεò [βλ. Ανακοßνωση τηò ΕπιτροrτÞò, σχετικÜ με πι γεl,ιιcÞ
προσÝγγιση για τιò διαβιβÜσειò δεδομÝνων απü τιò καταστÜσειò με τα ονüματα των επιβατþν
(PNR) σε τρßτεò χþρεò, COM (2010) 492,21.9.2010}.
Τα δεδομÝνα ΡΝRδεν πρÝπει να συγχÝονται με τα δεδομÝνα ΑΡΙ (Advance Passenger
Information - εκ των προτÝρων πληροφορßεò σχετικÜ με τουò εΖηβÜτεò). Τα δεδομÝνα ΑΡΙ,
εßναι οι βιογραφικÝò πληροφορßεò που συγκεντρþνονται στην ταινßα οππκÞò ανÜγνωσηò του
διαβατηρßου και περιÝχουν το ονοματεπþιυμο, τον τüπο διαμονÞò, την ημερομηνßα
γÝνιησηò και την ιθαγÝγεια του ενδιαφερομÝνου, Τα δsδομÝνα ΑΡΙ διατßθενται στιò αρχÝò
συνοριακοý ε)Ýγχου μüνο για τιò πτÞσειò που εισÝρχονται στο Ýδαφοò τηò ΕΕ με σκοπü τη
βελτßωση των συνοριακþν ελÝγχων και την καταπολÝμηση τηò παρÜτυ7τηò μετανÜστευσηò

[Βλ. σημ.4 Προοιμßου Οδηγßαò (ΕΕ) 2016/68Ι]. Σημειþνεται ωστüσο, üτι

η
Οδηγßα2004/82/ΕΚ, την οποßα ενσωμÜτωσε η εθνικÞ μαò νομοθεσßα με το π.δ.53/2008 (Α'
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οι χιιlσειò ι(,),, ,ßj,l(ιιlÝ\,ßτ)\τ PNR εßτιιι π(,),/.ý διιτφοß).τιΝι;ι ιτπü ι;κι:ßτ,ι:ò 1(Þ\,δι;δομÝ\,ι,)]
,,\Ι)l. κυρßιοò επειιjιι ßι j δι;διιμÝτ,α ΡΝΙΙ περιÝ7ιιυι, το7.ι) δι(ιφορετικß;; π7"ηροφορß;ò, Ιιι
δει\ομιÝνα ΡΝΙΙ χρηε;ιlι, ιποιοýνται κυρßωò ιý: ιjργαλεßο συ2"λογιºò π2"ηροφοριþν γιιτ
ι;ßκληματικÝò δραστηριιßτητεò παρÜ ßýò εργα)"εßο ι:πιτλιlOειισηò τηò ταυτüτητα(, Οι χ.ρÞσειò

τßý\,ΡΝR εßναι Kupi(Di ()ι ßτlιüλουθεò: α) εκτßμηση κι\,δý\,0τ) τ(Oν επιβατ(δ\,κατ ταυτοποßιιση
τ(ý\τ «αγνþστων» πριισι,ι;ιι,ιτ,. δηλ. των προσιßιπι,ιτ, yi(r τα οποßα δεν ιτπιlρ7.ι;ι προò το παρ(ß\,
κα}ιßα υποψßα, αλλÜ ποιι 0α ριποροýσαν ε\/δε/ριιÝ\ºÞò \,α παρουσιÜζουß, ετ,διαφÝροτ, για τιò
αρ/.üò επιβολÞò του νüμοι}. β) δυνατüτητα κατοχÞò πριν απü τα δεδομÝνα ΑΡΙ. οýτωò þστε
οι αρ/,Ýò επιβολÞò του τ,üμου να Ýχουν στη διÜθεσÞ τουò περισσüτερο χ,ρüνο για την
επεξεργασßα, ανÜλυση και ενδεχομÝνωò παρακολοýθηση. γ) ταυτοποßηση των προσþτων
στυ οπιτßα ανÞκOυν συγκεκριμωεò διευθýνσειò, ?τιστωτικÝò κÜρτεò κ.λπ. που συνδÝονται με
ποινικÜ αδικÞματα.και δ) αντlστοßχιση με Üλλα δεδομÝνα PNR για την ταυτοποßηση των
συνεργþν των υπüττων, για παρÜδει¾μα με την ανεýρεση των προσþπων του ταξιδεýουν
μαζß.
Τα δεδομÝνα ΡΝRεßναι μοναδικÜ ωò προò τη φýση και τη χρÞση τουò. Η χ,ρÞση αυτÞ
μπορεß να εßναι:
α) αναδρομικÞ (ιστορικÜ δεδομÝνα):χτÞση σε Ýρευνεò. ποινικÝò διþξειò,
εξÜρθρωση κυκλωμÜτων μετÜ τη διÜπραξη εγκλÞματοò. Στιò περιπτþσειò αυτÝò, για να
επιτρατß στιò αρμüδιεò αρχÝò να ανατρÝξουν αρκετÜ μακριÜ στο παρελθüν, αταιτεßται
ανÜλογη περßοδοò φýλαξηò των δεδομÝνων απü αυτÝò.

β) σε πραγματικü 2ßρüνο (τρÞοντα δεδομÝνα): χρÞση για την πρüληψη ενüò
εγκλÞματοò, Ýρευνα Þ συλληψη προσþπων πριν απü τη διÜπραξη εγκλÞματοò Þ επειδÞ Ýχει
διαπραχθεß Þ διαπρÜττεται Ýνα Ýγκλημα. Στιò περιΖπþσειò αυτÝò, τα δεδομÝνα PNR εßναι
απαραßτητα για να μποροýν να γßνουν συγκρßσειò αφενüò σε σχÝση με προκαθορισμÝνουò
δεßκτεò κινδýνου βασιζüμενουò σε αντικειμsνικÜ δεδομÝνα για να ταυτοποιηθοýνοι
προηγουμÝνωò «Üγνωστοι» ýποπτοι, και αφετÝρου σε σχÝση με διÜφορεò βÜσειò δεδομÝνων
αναζητοý μενων προσþπων και αντικειμÝνων.
γ) προληπτικÞ (μοντÝλα):χτÞση για την ανÜλυση των τÜσεων και τη δημιουργßα
μοντÝλων μετακßνησηò και γενικÞò συμπεριφορÜò βασιζüμενων σε ανηκειμενικÜ δεδομÝνα,
τα οποßα μποροýν εν συνεχεßα να χρησιμοποιηθοýν σε πραγματικü χ.ρüνο. Για να
καθοριστοýν μοντÝλα μετακßνησηò και συμπεριφορÜò, οι αναλυτÝò των τÜσεων τρÝπει να
εßναι σε θÝση να χρησιμοποιοýν τα δεδομÝνα ετß επαρκÝò χ.ρονικüδιÜστημα. Στιò
περιπτþσεη αυτÝò, απαιτεßται ανÜλογο διÜστημα φýλαξηò των δεδομÝνων απü τιò αρχÝò
ετπβολÞò του νüμου [βλ. Ανακοßνωση τηò Επιτρο7ΓÞò, σχετικÜ με τη γενιιq προσÝγγιση για
τιò διαβιβÜσειò δεδομÝνων απü τιò καταστÜσειò με τα ονüματα των επιβατþν (PNR) σε
τρßτεò χþρεò, COM (20Ι0) 492, 21.9.20Ι0].
Το παρüν σχÝδιο νüμουπεριÝχει ρυθμßσειò για την προσαρμογÞ τηò εθνικÞò νομοθεσßαò με τιò
προβλÝψειò τηò Οδηγßαò (ΕΕ} 20L6/687 (εφεξÞò «Οδηγßα»), αποτελεßται απü Üρθρα και διαιρεßται
σε κεφÜλαια. Τα κεφÜλαια απαρτßζονται απü : το Κεφιßλαιο Α' με τßτλο «ΓενικÝò ΔιατÜξειò» [Üρθρα
1), 2), 3), 4) και 5)], 2}, το ΚεφÜÞαιο Β' με τßτλο ιÞδρυση και λειτουργßα ΕθνικÞò ΜανÜδοò Στοιχεßων
Επιβατþν» [Üρθρα 6), 7) και 8)Ι, το ΚεφÜλαιο Γ'με τßτλο «ΣυλλογÞ και ανταΜαγÞ δεδομÝνων
ΡΝR»[Üρθρα 9), 10), 11), 12) και 13)], το ΚεφÜλαιο Δ' με τßτλο «Προοτασßα δεδομÝνων» [Üρθρα
14), 15), 16) και 17)] και το ΚεφÜλαιο Ε' με τßτλο «ΤελικÝò διατÜξειò» [Üρθρα 18} και 19)].

;]'t:ll Ι λiiilr(] \':','. j,','i ΛΞ'l.]

].

ιß ι,ß(ι,Α,\ Α tο Α'
λρ{Ιρο

Ι

Ινºε το ιßρOlιο ºκαOορßßι:τιιι το ιι\,τικß]ßμε\το του σΖεδßοι) \1ßιι(]ι) και ειδικüτß]ρ(ι η
προσαρμογιß τηò ε[)ι,ικιlò ιιιιιιι(ßι;σßαò με την ()δηγßα (ΕΕ) 6ßß],'30]ßι του Ευρ(ýπ{ιΙκ(ιý
Κιιινοβουλßου και το1] Συßιβουλιιlυ τη_ò 27'Ι;λπρι).ßου 20Ι6 του Ι!ιγχυπιιß'κοý Κοινοβοý"ßοιι και
τυυ Συμf}ουλßου σ7_ττικý μι: τη χlιιßσι1 τιυι, διßομÝι,ιυι, που περιß7,0ι,τιι οτιι οιιομαστικÜ αρ/ι:ßιι
ι:πιf)ατþν (PNR) ^;ιυ. τι11, πρü)-ηιμη, αι,ß7ι,ι:ιιση. διι:ρεýνηση κυ.ι δßι,ιτι1 τρομοκρατικß)ν κO,ι
συβαρþν ε7 .ημ[ι.τιυ1,0rΙ' L ]Ι9 τηζ 4/5/2()Ι6 σ.]32-Ι49),lJ περιγρυφι! του σκοποý του
νομοθετÞματοò περý.αμβÜνεται στο Üρθρο Ι αυτοý κατ' εξαßρεσιι, προκειμÝνου \,α
αποτελÝσει γενικÞ κατευθυντÞρια οδηγßα ¾ια πlν ερμηνεßα του και να υποβοηθηθεß στο Ýργο
του ο ερμηνευτÞò και εφαρμοστÞò των διατÜξεων αυτοý.

¶ρθρο 2

Πεδßο εφαρμογÞò

(¶ρθραΙ&2τηòΟδηγßαò)
Με το Üρθρο 2 ενσωματþνονται οι προβλεψειò των Üρθρων Ι και 2 τηò Οδηγßαò
στην εθνικÞ νομοθεσßα, καθορßζεται το πεδßο εφαρμογÞò του σχεδßου
νüμουκαθüσονκÜνονταò χ]DÞση τηò διακριτικÞò ευχÝρεια που το Üρθρο 2 τηò Οδηγßαò
παρÝχειρυθμßζεται η εφαρμογÞ των διατÜξεων του σχεδßου νüμου σε πτÞσειò εντüò τηò
Ευρωπα'ßκÞò ¸νωσηò (ΕΕ) και σε πτÞσειò εκτüò τηò ΕΕ, που προσγειþνονται σε Þ

απογειþνονται απü ελληνικü Ýδαφοò. Σε Ýνα Üρθρο του σχεδßου νüμου αποτυπþνονται οι
προβλÝψει,ò των Üρθρων Ι και 2 τηò Οδηγßαò, ειδικüτερα καθορßζεται το καθ ýλη
ατ,τικεßμενο του νüμου δηλαδÞ η επεξερ¾ασßα, συλλογÞ, 2φÞση, διατÞρηση και ανταΙJ.α¾Þ
των δεδομÝνων που περýχονται στα ονομασακÜ αρχεßα επβατþν (PNR) με τα υπüλοιπα
κρÜτη μÝλη και προσδιορßζεται το εýροò των πτÞσεων απü τιò οποßεò αντλοýνται τα εν λüγω
δεδομÝνα μÝσω των αερομεταφορÝων. ΕΖηπλÝον στο δεýτερο εδÜφιο ορßζονται
περιοριστικÜ οι σκοποß για τουò οποßουò μπορεß να γßνει επεξεργασßα κλπ, των εν λüγω
δεδομÝνων üπω,ò προβλÝπει και το Üρθρο 1 παρ. 2 τηò Οδηγßαò.
Διευκρινßζεται üτι στην Ýwοια του εδÜφουò περιλαμβÜνεται η χερσαßα και η υδÜπνη
εΖπφÜνεια, προκειμÝνου να καλυφθοýν ακüμα και τα υδατοδρüμια.

¶ρθρο 3

Ορισμοß
(Αρθρο 3 τηò Οδηγßαò)

Στο Üρθρο αυτü περιλαμβÜνονται οι ορισμοß τηò Οδηγßαò ΕΕ 2016/681 και
επιτρüσθετα καιαπαραßτητοιορισμοßγιαττlνευχερÞεφαρμογÞτουπαρüντοò (ορισμωοι εκ των
οποßων αποτε)"οýν επιλογÞ του εθνικοý νομοθÝτη). Μεταξý Üλλων, προστßθεται ο ορισμüò
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«Ι)3ssò],]ι.,ß\.;ιι],]ι-ΙΙεòοτd»-απιß ι<κατιßστιτσι1 ο\,()|ι(ßτι]ι,,ι]rlιΙ]ßlß(;)\,»(üπ(Oò περιß,(ιßιΙj{ß\,ß]ß,/ι οl]ι\,
ε;J,ητ,ικι1 ι]|1ι.ι(ρι)ασιι τηò Οδηγßα. 2()Ι6/(ιΙζ]), ιτl,τικττ()ßοτατιτιμε τον üρ() ιι( )ι,ιιßιιιοτιιιιß
Αρ73;ßο l]rιj_lιiiιl;i. ΙJ ατ,τικατÜσταση αυτιß γßι,òτιτι διιßτι η αρl.ικιι ε2"ß,ηνικι1 ιτ,,-ιιt,ιò;η τιιιι
üρου (α) ß]ι;ι συτ,Üδει με τιlν ττπιßδοση του üροιι στιlτ, ετ,σι,ιμιß τωσι,] σε ιιτ;l{ßι]τι],,ßlιι τι)υ
Παραρτιllι,;τ,,_- 9 «Διευκολýνσειò» τηò Σιßμβαση,ò του Σικ(ß]¼ σιßμιφωνα με τιò διιττιß.'ι;ι: τη'ò
παρ. 2 Üρ()ß]οι] ]9l"του ν. l8Ι5/1988. üπιυò τροπιιποιηOηκι; ιτπÞ το Üρθρο9τουι,, ]]7ι)']()04
(α)ΕΚ Α' ]Ιßß) (β) ενδÝχεται τ,α πι_ιρερμιηνευOι)ß (ýß ß]).),η\ºκιß απüδοσ]] τι)1) (ßροι)
«PasseιigcιλlιιIiilcsι», Ýντυπο το οποßο {1ποτε2,εß πρÜγματι οτ,ομαστικÞ κατÜστασιι ι:πι|lατþν
με περιορισμιΙνα πληροφοριακÜ στοι/ρßα, οδηγþνταò Ýτσι σε προβλÞματα πρ(ßκτικιßò
εφαρμογÞò τηζ Οδηγßαò. ¶λλωστε μια τÝτοια αντικατÜστασlι γßνετα1 στο πλαßσιο τηò
ευχÝρειαò του εOνικοý νομοθÝτη να παρεμβαßνει σε περιπτþσε]ξ μεταφραστικþν ),αθþν
μÝσω τηò αντικατÜστασηò τηò λανθασμÝνηò απüδοσηò ειδικþν üρων με την ορθÞ και δüκιμη
αυτþν απüδοση (σημεßο 3, σε}ι.39 Εγχειριδßου Εναρμüνισηò, ΓΓΚ, 20Ι3),
ΤÝλοò, προσÜθενται στιò περιπτþσειò ιβ'και ιγ' ορισμοß που δεν περιλαμβÜνονται
στην Οδηγßα, αλλÜ κρßνονται απαραßτητοι για την εφαρμογÞ του σχεδßου νüμου, ειδικüτερα
προστßθεται ο ορισμüò των δεδομÝνων ΑΡΙ, τα οποßα συλ)Ýγονται και διαβιβÜζονται κατÜ
το π.δ. 53/2008, χωρßò üμωò να περý,αμβÜνετατ στο τελευταßο ορισμüò τουò. Επßσηò,
τροστßθεται ορισμüò τηò «περιüδου» που αναφÝρεται στο Üρθρο Ι6 προκειμÝνου να
αποσαφηνιστεß η Ýννοια του üρου για τιò ανÜγκεò τηò συγκεκριμÝνηò διÜταξηò.
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¶ρθρο 4
ΣοβαρÜ ΕγκλÞματα
(ΠαρÜρτημα ΙΙ τηò Οδηγßαò)
Στο Üρθρο αυτü ενσωματþνονται οι προβλεψειò τüσο τηò περ. 9 το¼ Üρθρου 3, üσο
ι(αι του ΠαραρτÞματοò ΙΙ τηò Οδηγßαò. Σε Ýνα Üρθρο ρυθμßζεται η Ýννοlα τοý σοβαροý
εγκλÞματοò και απαριθμοýνται οι κατηγορßεò αξιüποινων πρÜξεων που περιλαμβÜνονται
στην Ýwοια αυτÞ. ΠÝραν του ανþτατου ορßου τηò απειλοýμενηò ποινÞò που η Οδηγßα θÝτει
και το οποßο υιοθετεßται στο εν λüγω Üρθρο, τßθεται ωò κανüναò για τη χορÞγηση στοιχεßων
PNRo αξιüποινοò χαρακτÞραò των πρÜξεων (οι οποßεò ανταποκρßνονται στο ανþτατο üριο
τηò απειλοýμειηò ποινÞò) στο κρÜτοò που αιτεßται τη χορÞγηση των στοιχεßων, Η επιλογÞ
αυτÞ εßναι συμφωνη με τη νομολο¾ßα του ΔΕΕ για την αντßστοιχη διÜταξη τηò Απüφασηò
Πλαßσιο 2002/584/ΔΕΥ γω το Ευρωπατκü ¸νταλμα Σýλληψηò (βλ. διÜταξη του
Δικαστηρßου τηò 25/0θ/2015 επß τηò υποθÝσεωò C-463/15 ΡΡυ, διαθÝσιμη σε ιστüτοπο
lvww.curia.eu), η οποßα αποτελεß τη βÜση ¾ια την κατÜρτιση του ΠαραρτÞματοò ΙΙ τηò
Οδηγßαò. Αντßστοιχεò εßναι και οι ρυθμßσειò στην εθνικÞ νομοθεσßα για το Ευρωπαßκü
¸νταλμα Σýλληψηò (βλ. Üρθρα 5 και Ι0 παρ. 2ν.3251Ι2004).
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¶ρθρο 6

ΜονÜδα Στοιχεßων Επιβατþν
(¶ρθρα 4 & 20 τηò Οδηγßαò)

Με το Üρθρο 6 συνιστÜται εθνικÞ ΜονÜδα Στοιχεßων Ετπβατþν (εφεξÞò ΜΣΕ) και
προσδιορßζονταß οß αρμοδιüτητεò και στελÝχωσÞ τηò, καθþò και η υποχ]DÝωση τηò ΜονÜδαò

στοιχεßων στην ΕυρωπαßκÞ Επιτροπτ1 (παρ, 3),
γßα
'ý; στατιστικþν
' παροχÞ
την παρÜγραφο Ι,συνιστÜται στη Διευθυνση Διαχεßρισηò και Α-νÜλυσηò
Πληροφοριþν (εφεξÞò'ΔιΔΑΠ) τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßαò, ΤμÞμα, το οποßο ορßζεται ωò
tιηονÜδα θτοιχεßων Επιβατþν (ΜΣΕ), κÜνονταò χρÞση τηò διακριτικÞò ευχÝρειαò που το
τη ρýθμιση αυτÞ, ιδρýεται και
Οüηγßαò ταρÝχει στα κρÜτη μÝλη
Üρθρο 4, ηορ.- 1
"ηò ωò εθνικÞ ΜΣΕ, ΤμÞμα μιαò γ9
ΥΖηρεσßαò με οριζül,τιο αμιγþò
τÜυτüχτüνα'ορßζετÜι
ευηχειjησιακü χαρακτÞρÜ, αρμüdιαò για την πρüληψη, ανßχγευση, διερεýιηση και δßωξη
τρομοκρατικþν και σοβαρþν εγκλημÜτων,
Η ΜΣΕ επιλÝχθηκε να ενταχθεß στην ΕλληνικÞ Αστυνομßα, διüτι αυτÞ ωò Σþμα
Ασφαλεßαò, εßναι καθ; ýλην αρμüδια για την πρüληψη και καταστολÞ του εγκλÞματοò, στο
πλαßσιο δε αυτü διαχειρßζεται τον πλÝον κρßσιμο üγκο τηò σοβαρÞò και οργανωμÝιηò
και τηò τρομοκρατßαò, σε εθνικü σεßπεδ^ο και συνεργÜζεται με Üλλεò
εγκληματικüτηταò -του
Νüμου σε εθνικü, ευρωπαßκü και δωθνÝò επßπεδο. ΕπιπλÝον, η
òρχεζ εΖηβοτηò
εßιηυ,«Þ λ*υßμιο διατÞρεß ανÜλογεò βÜσειò δεδομÝνων και υπÜγοτ.ται οργανικÜ σε α¼τÞ
γπηρεσßÝò με αýλογεò αρμοδιüτητεò. ¶λλωστε, η ßδρυση και λειτουργßα αυτοτελοýò
κüστη
δομÞò, ,*.üò ..ν υφιστÜμεýων δομþν, θα συνεπÜγονταν, επιπλÝον, πÜγια και διαρκÞ
οε'þρþr,þυò καß υλικοýò πüρουò και σημαντικü χ,ρüνο υλοποßησηò και θα Þταν αιτßθετη
τα δημοσιονομικÜ
με την'σταθερη βοýληση τÞò πολιτεßαò και τιlν αναγκαιüτητα, με βÜση
δεδομÝνα, για οικονομßεò κλßμακαò στο δημüσιο.
Η λιΔΑΠ, στηý οποßα ÝντÜσσεται η ΜΣΕ, αποτελεß πανεΠαδικÞò εμβÝλειαò
ττ1
αυτοτελÞ κεντρικÞ ΥπÞρεσßα τηò ΕλληνικÞò Αστυνομßαò, με συναφÞ και ανÜλογη με
ΜΣΕ, σε σχÝσÞ γενικοý προò ειδικü, αρμοδιüτητα και αποστολÞ, σýμφωνα με την ισχýουσ^α
υüμüü*ßο'"(οορ.' 1 του Üρθρου 22 τοιι ν. 4249ι2014 και παρ. 1 του Üρθρου 27 ,του πδ.
17'8ι2ο14). Η αρμοδιüτητÜ, ÜποστολÞ και λειτουργßα τηò ΔιΔΑπ εναρμονßζεται απüλυτα με
την πρüβλεψη τÞò παρ, 6 του προοιμßου και τηò παρ. 1 και 2 του Üρθρ, 4 τηò Οδηγßαò για
ßνΙτÝ στην πρüληψη, ανßχ},ευση διερευιηση και δßωξη τρομοκρατικþν και
ορμοürüτητ«
"ηò
οοß]αρþν .γΟ,ημαrωυ, καθþò και την συλλογÞ, αποθÞκευση, επεξεργασßα και ανταλλα¾Þ
εεüομωων.'ηαρÜλληλα, ικανοποιεßτÜι η απαßτηση τηò παρ,_13 του προοιμßου τηò Οδηγßαò,
ωμÞωνα με την οποßα, τα δεδομÝνα pNR θα τρÝπει να διαβιβÜζονται αποκλειστικÜ σε μßα
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,ßι:;.ιllιεστακοßτ /./Γ(ι}.-.ι ßºιιιι Κι;τ,τlιικιß Κιßlιj!ιι JΙ),ιlριιφτιρι('ý\, (Ι'ò],]ι|-ß]] ]ι;:.,j Ιιιηιε Jlιιb). πιιι,
,,ι:ι;).ß,ι'τ.σσει π?.ηρ()(ρορßι:ò ιιι; τιò ιß),ß.ι;ß 1)rß],]Dß]οßτ]a εφαρμογιºò 11)1ιιιιι τι, /ι;]ρ(ι_a, αλλοδσ;lι;,.1,7ιl., και οργατ,ισμοι')a, ΙΙιο συγκι;κριlιιlτ,ιl. σι]ιιφ(ι)\,α ιιß] το θεσιιι}'tj ßιι; ι, ι]ιπ!ι . ι/\'τßπτιΙ6.,ß,ß
ι).ßμι.ι συτ,εργασßαò μιε ιß7"ει τι_ò εθ\,ιτß]ò ι.ιrι διι()τ,εßò υπηρεσßε( ιφιιΓιßι\"jι: 1ιιτ \,ι)ιιι)ιι κ(ßι τιa
διι:ιτστικÝò αρχÝò, η οποßα εßναι α\,ιτγκßßß(1 για τ]ι\, συνεργασßα ιιι; τιß (/ριι(ßδιεξ αργ!ò, 6!,
ι]()ι,ιχ«ß aη'ηrυο, τιò Ι\4ΣΙ] τ(ον κρατ(ß)ν με7,('ι)\ι κ(ιι την Ευρωπαßκlº Λστιιτ,ιιιιικι1 Υπηρεσßιτ
(ΙιιιτοροΙ), σýμφωνα μß] τιò προβ2Ýι/ειò τηò Οδηγßαò (Üρθρα 4, 6. 7. 9 καß )() τι1; ()δηγßαò).
Ιτ4ε τιò ρυθμßσειò τιιιι Üρθρου αυτοý- σ1)\ηστdτταινüα δομιß διιιπι,lρι:òßιιßκιιιß ι.αρακτιßρß,
(|}),, παρ. 4, για τη στελÝχιDσιß flιò), με συγκεκριιιÝνεò αρμοδιüπlτεò. 1ιιlτιß προβλεπüμενεò
στ]ιν παρ. 2, οι οποßεò εκτεßνονται τüσο στο στÜδιο ¼]ò συλ)ωγÞò π2"ηροφ()ρι(ßν" üσο και στο
στÜδιο δΕρεýνησηò αξιüποινων πρÜξεων, με σι(οπü την υποβοÞθησι-ι τ]].ò αποστολÞò των
αριιüδιων αρχþν επιβολιßò του νüμου και των δικαστικþν Þ εισαγγελικþν αρχ.þν. Η ΜΣΕ
αποτελεß μεν ΤμÞμα τηò ΔιΔΑΠ, Ýχει üμωò σαφÞ και διακριτüρüλο και αρμοδιüτητε,ζ, σε
σχÝση με τα υτüλοιπα ΤμÞματα τηò Διεýθυνσηò. Ειδικüτερα, üσον αφορÜ στο προσωπικü
τηò ΜΣΕ, αυτü, üπωò αντßστοιχα και το υπüλοιπο προσω7πκü τηò ΔιΔΑΠ, Ýχ,ει ιδιαßτερο
καθÞκον εχεμýθειαò (παρ. 4). Η ΜΣΕ μπορεß να στελεχþνεται απü αστυνομικü προσωτικü,
αλ)"Ü και απü αποσπασμÝνο προσωπικü των αρμοδßων αρχþν του αρ. 9, ενþ για τα υπüλοιπα
θÝματα σχεηκÜ με το προσω7πκü αυτÞò (προσüντα, υποχDεþσειζ, καθÞκοντα), αλλÜ και την
περαιτÝρω εξειδßκευση τωναρμοδιοτÞτων τηò αλλÜ και τα μÝσα λειτουργßαò τηò,παρÝχεται
νομοθετικÞ εξουσιοδüτηση για Ýκδοση σχετικοý π.δ.
¶ρθρο 7
Υπεýθυνοò προστασßαò δεδομωων στη ΜΣΕ
(¶ρθρα 5 και 6 παρ. 7τηò Οδηγßαò)
Σýμφωνα με το Üρθρο αυτü (παρ. 1),η ΜΣΕ ορßζει μÝλοò του προσωπικοý τηò ωò
DPO), με αποκλειστικÞ
Υπεýθυγο Προστασßαò ΔεδομÝνων (DataProteotionOffιcer
απασχüληση. Η συγκεκριμÝνη ¼ποχ.ρÝωση ακολουθεß την αντßστοιχη ρýθμιση των Üρθρων
32-34 τηò Οδηγßαò 2016/680 (EEL ΙΙ9 τηò 4.5.2016, σελ. 89-131), αλλÜ και των Üρθρων
37-39 του Κανονισμοý 20Ι6Ι679 (EEL 119 τηò 4.5.20Ι6, σελ. 1-88). Σýμφωνα με τα
ανωτÝρω Üρθρα, κÜθε φορÝαò του Δημοσßου υποχι9εοýται να ορßσει Υπεýθυνο Προστασßαò
ΔεδομÝνων ο οποßοò Ýχει ωò αρμοδιüτητα την εποπτεßα τηò επεξεργασßαò δεδομÝνων που
λαμβÜνει χCopa απü τον φορÝα και την υληποßηση των διασφαλßσεων που σχετßζονται με
αυτÞ. Για ειδικüτερεò κατηγορßεò επεξεργασßαò με ιδιαßτερη σημασßα, üπω,ò εν προκειμÝνω η
επεξεργασßα δεδομÝνων PNR απü τη ΜΣΕ δυνÜμει του παρüντοò νüμου, επιβÜλλεται ο
ορισμüò ειδικοý DPO,o οποßοò δεν πρÝτει να συμπßrπει με τον DPO που Ýχει ορισθεß για τον
φορÝα στον οποßο ανÞκει η ΜΣΕ. ΠαρÜλληλα, ο DPO λειτουργεß ωò σημεßο επαφÞò τüσο με
τα υποκεßμενα των δεδομÝνων üσο και με την ΑρχÞ Προστασßαò ΔεδομÝνων Προσωπικοý
ΧαρακτÞρα. Το παρüν Üρθρο ρυθμßζει ειδικÜ τιò σχετικÝò αρμοδιüτητεò του DPO τη,ò ΜΣΕ,
οριοθετεß τα εχÝηυα ανεξαρτησßαò του και θÝτει τα κριτÞρια ετηλογÞò του.
Για να εßναι σε θÝση ο DPO να ασκÞσει αποτελεσματικÜ τιò αρμοδιüτητÝò
του,απολαýει πλÞρουò ανεξαρησßαò κατÜ την Üσκηση των αρμοδιοτÞτων και καθηκüντων
του, χωρßò να υπüκειται σε Ýλεγχο ατü την ιεραρχßα Þ να εßναι αποδÝκτηò δυσμενοýò
αντιμετCοπισηò ºχα τιò Ρþμεò και προτÜσειò που διατDπþνει κατÜ την Üσκηση των
καθηκüντων του. Επßσηò, ο DPO Ýχει πρüσβαση σε üλα τα δεδομÝνα που επεξεργÜζεται η
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:jrιß}ßι)ι\,ι,j\ iιr,_ ι,ι.) κ(ιΙ)ιß)ß το τριßσ(ι]rι() ιιßιτ('] ιj;ιι]τι.ß.aß το σ]ιιιι;ß() ιjπυφιßò τηò Ν4) Ι ιι,,
ΛΙ ΙΔΙ ΙΧ ι;ι,,ι, 5 ).
'] ι:r-ι)ß (] Ι)1'()7,ειτοιιργεß ioc οlιιιι]ßο ι:πικοι\(Dνßαò
με την ΑΙΙΔΙΙΧ και συ\,ι]ßτJιß,,ι:τυ ι
(}ι:lιι,ιτα
επß:ξεργßτσßαò δεδιιιιιlτ,ι,ιι,_ ιι{ßλιστα μπορJ;Ι \'α παραπÝμτι]ι c)ι; ιιι)ºιº
ßlι] αυτιj 1ιιι
0ß;lιατα. lφιισ,lτ, ß)ιιυρεß üτι η ετεξερ1(1σßα δει, ιlτιτι, νüμιμη (παρ. 6). I,Ι δυνιττüτηιι, ,ιiιrι1
ßι

παρÝχεται

προκειιιß]νου

να διασφαλßζεται

η ουσιαστικÞ

προστασßα

των δικαιωμÜτ(ι)\,

1(!)ν

1)ποκειιιÝν(υ\,. ιιß.λÜ και να ασκεß πληρÝστι]ρα τον εποπτικü τηò ρüλο η ΑΙºΔΠΧ γιυ τηι,
επεξεργασßα τß}\, δεδοιιÝνων σπβ ΜΣΙ1.

¶ρθρο 8
Επεξεργασßα των δεδομÝνων PNR
(¶ρθρο 6τηò Οδηγßαò)
δεδομÝνων PNR, ωò μια σειρÜ
εργασιþν που πραγματοποιοýνται με τη βοÞθεια αυτοματοποιημÝνων μεθüδων σε Ýνα
σýνολο δεδομÝνων προσωπικοý χαρακτÞρα, που περιλαμβÜνει τη συλλο¾Þ, καταχþριση,
οργÜνωση. αποθÞκευση, προσαρμογÞ Þ τροποποßηση, ανÜκτηση, αναζÞτηση, χρÞση,
ανακοßνωση με διαβßβαση, διÜδοση, συσχÝτιση Þ συνδυασμü. Προσδιορßζονται οι σκοποß
τηò επεξεργασßαò, στην αξιολüγηση και ταυτοποßηση ε?τιβατþν που πρÝπει να εξεταστοýν
λεπτομερÝστερα, στην απÜντηση σε αιτιολογημÝνο αßτημα αρμüδιων αρχþν και στην
ανÜλυση δεδομÝνων PNR για την επικαιροποßηση Þ τη δημιουργßα κριτηρßων που θα
χρησιμοποιοýνται στιò αξιολογÞσειò, εξειδικεýονται οι δυνατüτητεò τηò ΜΣΕ κατÜ την
αξιολüγηση των ετπβατþν, οριοθετοýνται τα προκαθορισμÝνα κριοlρια, καθιερþνεται μη
αυτοματοποιημÝνοò Ýλεγχοò ¾ια κÜθε θεηκü αποτÝλεσμα που προκýπτει ατü
αυτοματοποιημÝνη επεξεργασßα δεδομÝνων PNR και η διαβßβασÞ τουò στιò αρμüδΕò αρχÝò
και οριοθετεßται ο χþρο,ζ επεξεργασßαò και οι συνÝπειεò των αξωλογÞσεων.
Στην παρÜγραφο 1 ορßζεται η ατοιαειστικÞ αρμοδιüτητα τηò ΜΣΕ στη σDλλογÞ των
δεδομÝτ,,ων PNR. τα οποßα συ)τεντρþνουν οι αερομεταφορεßò κατÜ τη συνÞθη πορεßα των
εργασιþν τουò και υποχ]Dεοýνται να διαβιβÜζουν ηλεκτρονικÜ, με τη μεθοδο τηò προþθησηò
(pushmethod) στη ΜΣΕ (σýμφωνα με τα Üρθρα Ι0 και 18). Με τη μÝθοδο αυτÞ, üπωò
Üλλωστε επισημαßνει και το σημεßο 13 του προοιμßου τηò Οδη¾ßαò, τα δεδομÝνα PNR θα
πρÝπει να διαβιβÜζονται αποκλειστικÜ σε μßα και μüνη ΜΣΕ στο κÜθε κρÜτοò μÝλοò, þστε
να εξασφαλßζεται σαφÞνεια, να μειþνοιται οι δαπÜνεò των αερομεταφορÝων και να
παρÝχονται επαρκεßò εγγυÞσειò αναφορικÜ με την ασφÜλεια και οργÜνωση τηò επεξεργασßαò
αυτþν, ΕξÜλλου η ßδια η Οδηγßα θεωρεß üτι η μÝθοδοò τηò προþθησηò προσφÝρει
υψηλüτερο επßπεδο προστασßαò των δεδομÝνων (σημ. 16 του προοιμßου τηò Οδηγßαò).
Σε περßπτωση που τα δεδομÝνα που διαβιβÜσθηκαν στη ΜΣΕ απü τουò
αερομεταφορεßò περý"αμβÜνουν και Üλλα δεδομÝνα, εκτüò απü τα περιορωτικÜ
αναφερüμενα στο Üρθρο 5, η ΜΣΕ Ýχει ρητÞ υποχρÝωση να τα διαγρÜφει αμÝσωò και
μüνιμα μετÜ την παραλαβÞ τουò, ωò μη προβλεπüμενα στο ανωτÝρω Üρθρο και μη αναγκαßα
για την εκπλÞρωση του σκοποý τηò Οδηγßαò και του παρüντοò νüμου στην πρüληψη,
ανß2γευση, διερεýνηση και δßωξη τρομοκρατικþν και σοβαρþν εγκλημÜτων,

Με το Üρθρο 8 ρυθμßζεται η επεξεργασßα των
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σεαßτημαº(0\:υρμüδι(0\,0ρ7,ß.,,,,γ! τη 7.οΡιº7ησ]ι κß,ι ßιι"ι;ιιßι;lιιι,lσßιτδεδομιΙι,ι,ßι, l]ιr-R_ ιßτι;
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i,l

ß]^ιß

ΕυτοροΙτιυτ, ßτποτελεσιιÜτ(0\, αι)τ]ß. τηò επεξεργασßαò, 'ßßι ιτßτι lιια τ{O\τ αρμüδι(0\, ιτρ7.ιδι, εßι,αι
αιτιολογηιι,]\º) ιß(ιι ανσφÝρεται 6:: (r1ι),κι:κριμÝνεò περιλlι;ι(,ι.,_, (;,ητε \,ιι π),]ιρ,)ý\ ι,, ,\ι ιιΓlÝa

τηζ αναγκαιß)τητ(ι( και ανα)"οιß ικιßτητα_ò. Ο τρßτοò σκοπΙ)ò ß;πι]εεργασßαò α\(rΦι;ιιι]ται στιι\,
ανÜ),υση των δειSομÝνων PNR. ειδικüτερα τη χρÞση |ιß]()Þδ(ýν και τεχf,ικ(ß)\, γιυ- τlιν
αξιολüγηση τ(ον κριηρßων, Ýτσι þστε να επικαιροτοιοýντσι ιß να δημιουργοýνται \,Ýα. που
θα χτησιμοποιοýνται στιò αξιολογÞσειò που διενεργοýνται σιßμφωνα με την περ. β'τηò παρ,
3, με σκοτü τιν ταυτοποßηση κÜθε προσþπου που μπορεß \,α διÝπραξε Þ να συμμετεß7ρ στη
διÜπραξη τρομοκρατικÞò πρÜξηò Þ σοβαροý εγκλÞματοò, ικανοποιþνταò Ýτσι την ετιταγÞ
τη,ò Οδηγßαò τα κριτÞρια αξιολüγησηò να ορßζονται κατÜ τρüπο þστε το σýστημα αυτüματα
να ταυτοποιεß με με¾α)"ýτερη ακρßβεια πιθανοýò δρÜστεò (παρ, 7 του προοιμßου τηò
Οδηγßαò),

Σοlν παρÜγραφο 3 προσδιορßζονται και εξειδικεýονται οι δυνατüτητεò τηò ΜΣΕ

ΜΣΕ δýναται να
αντυταραβÜλει τα δεδομÝνα PNR με βÜσειò δεδομÝνων σχετικÝò με τουò σκοποýò τηò
πρüληψηò, ανßlγεισηò, δερεýνησηò και δßωξηò τρομοκραακþν και σοβαρþν εγκλημÜτων,
στιò οποßεò περιλαμβÜνονται βÜσειò δεδομÝνων για πρüσωπα Þ αντικεßμενα που
αναζητοýνται Þ για τα οποßα υτÜρχει σχετικÞ καταχþριση, σýμφωνα με τιò διεθνεß,ò
συμβÜσειò, το ενωστακü δßκαιο και την εθνικÞ νομοθεσßα, καθþò και να επεξεργÜζεται
δεδομÝνα PNR συμφωνα με προκαθορισμÝνα κριτÞρια. Με τη ρýθμιση αυτÞ ενισχýετα1 η
αποτελεσματικüτητα τηò χρÞσηò των δεδομÝνων PNR, με την εξασφÜλιση τηò
εrηχειρησιακÞò διαλειτουργικüηταò με βÜσειò δεδομÝνων και του διασταυροýμενου
ελÝγßου που δýναται να οδηγÞσει σε συσχετßσειò πληροφοριþν Þ εντοπισμü Üλλων
ουσιωδþν συνδÝσεων μεταξý πληροφοριCον που σχετßζονται με πρüσωπα ýποπτα για
διÜπραξη Þ συμμετοχÞ σε αξιüποινη πρÜξη Þ τα οποßα Ýχουν καταδικασθεß για τη διÜπραξη
μιαò τÝτοιαò αξιüποινηò πρÜξηò, καθþò και πρüσωπα ¾ια τα οποßα υπÜρχουν πραγματικÝò
ενδεßξεò Þ εýλογοι λüγοι για να τηστεýεται üτι πρüκειται να διαπρÜξουν αξιüποινεò πρÜξειò,
Η αντιπαραβολÞ και οι συσχετßσεò Þ Üλλεò ουσιþδειò συνδÝσειò εßναι αναγκαßεò για την
αποτελεσματικÞ πρüληψη, ανßχνευση, διερεýνηση και δßωξη τρομοκραακþν και σοβαρþν
εγκλημÜτων και την κατΙ αυτü τον τρüπο ενßσχυση τηò εσωτερικÞò ασφÜλειαò, με στüχο τη
συγκÝντρωση αποδεικτικþν στοιχεßων και, κατÜ περßπτωση, την εξεýρεση συνεργþν και την
στην περßπτωση επεξεργασßαò για την αξιολüγηση τηò περ. α τηò παρ. 2. Η

εξÜρθρωση ε}ηÜημαηκþν κυιÜωμÜτων. ΠαρÜλληλα, η επεξεργασßα σýμφωνα με
προκαθορισμÝνα κριτÞρια αξιολüγησηò που αφοροýν σπlν τρομοκρατßα και στα σοβαρÜ
εγκλÞματα, üπου η χρÞση τÝτοιων κριτηρßων Ýχει νüημα, περιορßζει την επεξεργασßα στο
απολýτωò αναγκαßο.

Η παρÜγραφοò 4 ρυθμßζει το εýροò εφαρμογÞò και τιò δικλεßδεò ασφαλεßαò των
προκαθορισμÝνων κριτηρßων αξιολüγησηò, με τνþμονα την απüλυτη αποφυγÞ διακρßσεων.
Τα προκαθορισμÝνα κριτÞρια που καθορßζονται απü την ΜΣΕ εßναι στοχοθετημÝνα,
αναλογικÜ και ειδικÜ, για την αξιολüγηση των επιβατþν, σε συνÜρτηση με τουò σκοποýò τηò
οδηγßαò, επανεξετÜζονται τακτικÜ σε συνεργασßα με τιò αρμüδιεò αρχÝò, και δεν βασßζονται
ποτÝ σε ειδικÝò κατηγορßεò δεδομÝνων προσω?τικοý ιρρακτÞρα [Ýwοια μνημονευüμενη στο
Üρθρο Ι0 τηò Οδηγßαò (ΕΕ) 2016/680, ΕΕ L119 τηò 04/05Ι2016, σελ. l09], ρητÜ
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Στην παρÜγραφο 6 ρυOμßßι;ται. σε συνÜρτηση με την προηγοýιιι]\,η παρÜγραφο, η
ιιπιι7ριlιοσι1 τηò ΜΣΕ για διαΙjßβαση των δεδομß']υOν l)NR τιον πριισιßιπιοτ, που Ý/ρυν
ταιι1().ιοlηθεß, ýστερα απü (ιΙιο7,Ι)γηση ιº τα αποτε2,Ýσματα επεξεργασßα( τι0\, δεδομÝνων
ιτιιτιß,.,. για περαιτÝρω εξι']τ(rση στιò αρμüδιεò αρlò του ÜρOρου 9. ιιιßτ,ιι Ýπειτα απü
μειιο\ºýμüνη επανεξÝταση ιιε ιπι ßrυτοματοποιlιμÝνα μÝσα.
Στην ταρÜγραφο 7 τροσδιορßζεται üτι η διατÞρηση, επεξεργασßα και ανÜλυση των
δεδομÝτ,ων PNR απü τη ΜΣΙj πραγματοποιεßται αποκλειστικÜ σε ασφαλÞ χþρο αυτÞò, Ýτσι
þστε να διασφαλßζεται η ορOüτητα και η πληρüτητα τηò επεξεργασßαò κα1 να
ικανοποιοýνται, Þδη απü το στÜδιο του σχεδιασμοý (security by design), üλα τα αναγκαßα
φυσικÜ, τεχνικÜ και οργανωτικÜ μÝτρα για την προστασßα των δεδομÝνων προσωπικοý
χαρακτÞρα απü τυχαßα Þ παρÜνομη καταστροφÞ, απþλΣια, απαγορευμÞηι δημοσιοποßηση,
αλλοßωση και παρÜνομη πρüσβαση Þ επεξεργασßα κÜθε Üλληò μορφÞò, σýμφωνα με την
εθνικÞ και ευρωπαßκÞ νομοθεσßα. ΠÝραν των ανωτÝρω, η επεξεργασßα δεδομÝνων PNR
υπακοýει στιò γενικÝò αρχÝò προστασßαò δεδομÝνων προσωπικοý χαρακτÞρα (üπωò, θεμιτÞ
και σý}¾ομη επεξεργασßα, συλλογÞ για καθορισμÝνουò, ρητοýò και νüμιμουò σκοποýò kar
μη υποβολÞ σε περαπÝρω επεξερ¾ασßα κατÜ τρüπο ασυμβßβαστο προò τουòσκοποýò αυτοýò,
καταλληλüτητα, συνÜφεια και περιορισμüò τηò επεξεργασßαò αυτd)ν σε ü,η εßναι αναγκαßο
για τουò σκοποýò αυτÞò, ακρßβεια και ε7πκαιροποßηση των δεδομÝνων και πρüβλεψη
υποχ)Ýωσηò, σε περßπτωση ανακρßβειαò, διαγραφÞò Þ διüρθωσηò αυτþν και διατÞρησηò σε
μορφÞ που επιτρÝπει ταυτοποßηση του υποκειμÝνου των δεδομÝνων για διÜστημα και
εγγýηση τηò ασφÜλειÜò τουò).
Με την παρÜγραφο 8, κατÜ παραπομ7ßÞ στα ισχýοντα σs επßπεδο ΕΕ, διασφαλφται
το δικαßωμα προστασßαò των δεδοιÝνων προσω7ηκοý χαρακτÞρα και το δικαßωμα στη μη
διακριτικÞ μεταχεßριση, δεδομÝνου üτι απαγορεýεται ρητÜ να λαμβÜνονται αποφÜσειò με
δυσμενεßò συνÝπειεò, για συγκεκριμÝνα πρüσωπα Þ που θßγουν σοβαρÜ τα πρüσωπα αυτÜ,
üπωò η Üρνηση εισüδου στουò πολßτεò τηò ¸νωσηò και στα μÝλη των οικογενειþν τουò, οι
οποßοι Ýχουν δικαßωμα να κυκλοφοροýν και να διαμÝγουν ε)€ýθερα στην επικρÜτεια των
κρατþν μελþν.

ΠαρÜλληλα, ρυθμßζεται η σχÝση των συνε,τειþν τΦν αξιολογÞσεων επιβατþν σε
πτÞσειò μεταξý τηò ΕλλÜδοò και Üλλων κρατþν μελþν, με την υπαγωγÞ στιò προβλεψειò του
κþδικα τηò ¸νωσηò σχετικÜ με το καθεστþò διÝλευσηò προσþπων απü τα þνορα αυτÞò
(κþδικαò συνüρων του ΣÝνγκεν), þστε οι συνÝπειεò αυτÝò να εßναι σýμφωνεò με τιò
τροβλεψειò του κþδικα αυτοý.
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(¶ρθρο?ιηò()δηlßαò)
Με το Üρ()ρο 9 κιτθορßζονται οι αρμιlδιεò αρ7Ýò τηò /Ýραò που ιιτοροýν r,a ζητοιßι, ßß
tτß ),ιτμβÜνοιΙν δεδοιιι\ττ I)NR τj το αποτÝ2ßσιι(ι τηò επεßεργασßαò τι,ιι, δεδομÝιιιοιι αυτ(ß]ν α,τιι
την ΜΣΕ, kaθ(bc και () σκοπüò για το οποßο ιιποροýν \,α τα Þlτοýν-ß,αlιβÜ1,6η1,_
η υποχρüι,ιò;,l ι
κοινοποßησηò καταλß)γου των αρ/"þν αυτþν. (ýò κιτι κÜθε σ/_ετικÞò τροποποßησÞò του, στι]\,

Ι)πιτροπÞ, η δυνατüπlτα δευτερογενοýò επεξεργασßαò των δεδομÝνων PNR και τιυ,,,
αποτελεσμÜτων τηò επεξεργασßαò τουò, υπü προýτοθÝσειò, απü τιò αρμüδιεò αρχÝò και η
απαγüρευση λÞψηò απüφασηò που Ýχει δυσμενεßò νομικÝò συνÝπειεò για συγκεκριμÝνο
πρüσωπο Þ που το θßγει σημανηκÜ, με μüνο κριτÞριο το αποτÝ)"εσμα τηò
αυτοματοποιημÝνηò επεξεργασßαò δεδομÝνων PNR.
Στην παρÜγραφο Ι προσδιορßζονται περιοριστικÜ, με γνþμονα το ειδικüτερο
αντικεßμενο τηò αποστολÞò τουò και τιò αρμοδιüτητÝò τουò στην πρüληψη, ανßχνευση,
διερεýνηση και δßωξη τρομοκρατικþν και σοβαρþν εγκλημÜτων, με βÜση τιò αρχÝò τιò
αναγκαιüτηταò και αναλογικüτηταò, ωò προò την αποτελεσματικÞ εκπλÞρωση τηò
αποστολÞò τουò, ωò αρμüδιεò αρχÝò να ζητοýν Þ να λαμβÜνουν δεδομÝνα PNR Þ το
αποτÝλεσμα τηò επεξεργασßαò των δεδομÝνων αυτþν απü την ΜΣΕ, οι υπηρεσßεò των apy"cδv
εΖπβολÞò του νüμου, η ΕωικÞ Υιεηρεσßα Πληροφοριþν, οι εισαγγελικÝò και δικαστικÝò
αρχ,Ýò και η ΑρχÞ ΚαταπολÝμησηò τηò Νομιμοποßησηò Εσüδων απü ΕγκληματικÝò
Δραστηρωτητεò, τηò Χρηματοδüτησηò τηò Τρομοκρατßαò και Ελεγχου των Δηλþσεων
ΠεριουσιακÞò ΚατÜστασηò. Με Üλλα λüγιαεξειδικεýονται οι αρχÝò εrηβολÞò του νüμου,
σýμφωνα με τα οριζüμενα στην περ, α' του Üρθρου 2 του π.δ. 135/20Ι3, με το οποßο
ενσωματCοθηκε στο εθνικü δßκαιο η Απüφαση - Πλαßσιο 2006Ι960Ι^ΕΥ. Πρüκειται
για την
ΕλληνικÞ Αστυνομßα, το Λιμενικü Σþμα - ΕλληνικÞ ΑκτοφυλακÞ, το Πυροσβεστικü ΣþμÜ.
το Σþμα Δßωξηò Οικονομικοý ΕγκλÞματοò και τιò ΤελωνειακÝò ΑρχÝò, που Ýχουν δηλωθεß
απü τη χþρα μαò στη ΓενικÞ Γραμματεßα του Συμβουλßου τηò Ευρωπα'ßκÞò ¸νωσηò.
Συγχτüνωò προβλεπεται üη αρm επιβολÞò του νüμου νοεßται και κÜθε Üλλη αρχÞ στην
οποßα ανατßθεται ο εντοπισμüò, η πρüληψη και η διερεýνηση αξιüποινων πρÜξεων, üπωò
αυτÝò προσδιορßζονται στην περ, ε' του Üρθρου 2 του π,δ. 135/2013, προκειμÝνου να
καλυφθοýν περιπτþσειò ειδικüτερηò αρμοδιüτηταò Ýρευναò και δßωξηò.
Με τιò παραπÜνω ρυθμßσειò προσδιορßζονται οι αρμüδιεò αρχÝò, σε συνÜρτηση με τιò
προβλεψεò τηò Οδηγßαò (δßωò Üρθρα 9 και Ιl)και με το π.δ, 135/20Ι3. ΚατÜ αυτüν τον
τρüποορßζονται ωò αρμüδιεò αρχÝò για τιò ανÜγκεò του παρüντοò νüμου, εκεßνεò που
σýμφωνα με το ωò Üνω π.δ. Ýχουν δικαßωμα να ανταλλÜσσουν πληροφορßεò και στοιχεßα
κατÜ τη διερεýιηση ενüò εγýÞματοò Þ κατÜ την ε?τιχεßρηση συλλογÞò πληροφοριþν και
στοιχεßων σχετικÜ με το ÝγιÜημα αυτü.
Στην παρÜγραφο
καθορßζεται
υποχρÝωση τηò ΜΣΕ να κοινοποιεß
εΖπκαιροποιημÝνο στην ΕΖητροιτÞκατÜλογο των αρμοδßων αρχþν, προκειμÝνου αυτüò να
τηρεßταισε εθνικü και ευρωπαßκü επßπεδο και να διευκολýνεται με τον τρüπο αυτüη
συι,εργασßα των ΜΣΕ Þ των αρμοδßων εOνικþν αρχþν.
Στην παρÜγραφο 3 ρυθμßζεται η δυνατüτητα των αρμοδßων αρχþν του παρüντοò
νüμου να επεξεργÜζονται περαιτÝρω τα δεδομÝνα PNR, καθþò και τα αποτελÝσβατα τηò
επεξεργασßαò των δεδομÝνων αυτþν, που λαμβÜνουν απü τη ΜΣΕ, αποκ)ειστικÜ και μüνο
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π7.]ιροφοριι;\,ι;ßιι. στ,ι οιιßδιιι ιßιερι:ιºτ,ησηι {τκλημÜτι,J\,.']:,1.rι, ;.,jßlj]Ζι;ται η δυνατÞτ]ιτυ στι:
ιτρμüδιεò αρ7,Ý., ßι,]τ(ß τ,ι ;τι;ριιι, τ]ιò παρ(r;τι?\ιω επεξεργασßαò. ι:,;,,ιη,.ιr, υπÜρ/,ουν ενδεßξιττò γιιι
την τÝß.εση Ü7,ß.ι,ιΙ ι;7κß.ιßμÜτ(,)\, αρμοδκßτητÜò τουò. να /rησιιιι):ιιιιιιßιt,. να λαμβÜt.,ουß, τιπιßιlιη

επεξεργιιßοι,ß αι ßιι;ρ(ιιτl;ι)(0 τα παραπÜ\,ω στοιχεßα.
Η πα-ρÜ7lιιιιτοò 4 απαγορεýει ρητÜ στιò αρμüδιεò αρΖι]ß τη 2,Þψη οποιασδι,lπο:ε
αυτοματοποιlιμι)\,η,. ατομιΚιßò α.πüφασηò_ δηλαδη απüφασηξ π()ι) \,ß, ι';7ρι δυσμενεßò τ,ιιμικι;ò
συνÝπειεò για σιι7κεκριlιÝνο πρüσωπο ι1 r,a το θßγει σιlμαντικιß, ιιε μοναδικü κριτιßριο το
ατοτÝλεσμα τη.. (ιυτ()ιι(lτ(lτοÞιμÝ\η],ò επεξεργασßαò των δεδιιμ,;ι,,υν PNR, αξιþνονταò Ýτσι
απü τιò αρμüδιεò ιτρ7,Ýò τον επιπλÝον Ýλεγγρ μεμονωμÝνα μι: μιι1 ßιυτοματοποÞ]μÝνα μÝσ,l.
προκειμÝνου να αποφεýγονται ανακριβιß αποτελÝσματα. Σε κÜOε περßπτωση, για τη λlι\/η
τÝτοιαò απüφασηò απü τιò αρμüδιεò αρχÝò προβλÝπεται ρητÜ üτι, δεν λαμβÜνονται
υπüψηειδικÝò κατηγορßεò δεδομÝνων προσωπικοý χαρακτÞρα [Ýννοια μνημονευüμενη στο
Üρθρο Ι0 τηò Οδηγßαò (ΕΕ) 2016/680, ΕΕ L1l9 τηò 04/05/20Ι6, σελ. 109], ρητÜ
αναφερüμενεò στη διÜταξη του σχεδßου νüμου.
ι1

τ,α

¶ρθρο Ι0
Υποχρεþοειò ΑερομεταφορÝων üσον αφορÜ τιò διαβιβÜσειò δεδομÝνων
(¶ρθρο 8 Οδηγßαò)

Το

τα

εrημερουò ζητÞματα τηò υτοχρÝωσηò των
αερομεταφορÝων να διαβιβÜζουν δεδομÝνα ΡΝRστη ΜΣΕ. ΣυγκεκριμÝνα, ρυθ|ιßζονται, σε
συμφωνßα με τιò διατÜξεξ τηò Οδηγßαò και τηò ΕκτελεστικÞò Απüφασηò τηò ΕπιτροrεÞò (ΕΕ)
2017/759 [ΕΕ L Ι 13 τηò29-04-20Ι7 σελ. 48-51],τα ακüλουθα ζητÞματα: ποια δεδομÝνα απü
αυτÜ που απαριθμοýνται στο Üρθρο 4 υποχ,ρεοýνται να διαβιβÜζουν οι αερομεταφορεßò, με
ποια μÝθοδο (<προιßιθησηò»), σε ποια μορφÞ (μορφüτυπο δεδομÝνων και κοινü

Üρθρο αυτü ρυθμßζει

πρωτüκολλο), σε ποιο χρονικü σημεßο τηò διαδικασßαò προετοιμασßαò τηò πτÞσηò.
Στην παρ. 2 θεσμοθετεßται υποχ)Ýωση των αερομεταφορÝων να διαβιβÜζουν με την
ßδια μÝθοδο, üπωò επß δεδομÝνωνΡΝR, στην ΜΣΕ τυχüν εκ των προτÝρων συλλεχθÝντα,
αλλÜ μη διατηροýμενα στην ßδια τεχνιιq μορφÞ, δεδομÝνα ΑΡI.
Στην παρ. 3 ορßζονται ειδικÜ τα χρο},ικÜ περιθdορια στα οποßα με ηλεκτρονικÜ μÝσα
οι αερομεταφορεßò διαβιβÜζουν τα δεδομÝνα PNR, εßτε πριν τον προγραμματισμÝνο χ]üνο

αναχþρησηò τηò πτÞσηò, εßτε μετÜ το κλεßσιμο αυτÞò. Εξαßρεση στα περιθþρια αυτÜ
προβ}Ýπεται στην παρ. 5, üτου θεσμοθετεßται η διαβßβαση και σε Ü}.λεò χρονικÝò στιγμÝò,
εφüσον συντρÝχουν οι αναφερüμενεò σε αυττ1 εξαιρετικÝò περιστÜσειò.
Επßσηò, ορßζονται (παρ. 4) δýο περιπτCοσεòκατÜ τιò οποßεò Ýναò αερομεταφορÝαò
εξαιρεßται απü την υποχòÝωση διαβßβασηò δεδομÝνων ΡΝRμε τουò σιτγκεκριμÝνουò
μορφüτυπουò και τα σ¼γκεκριμÝνα κοινÜ πρωτüκολλα, Þτοι η περßττωση τεχνικÞò βλÜβηò
στα ηλεκτροντκÜ μÝσα -με ευθýιη απüδειξηò του αερομεταφορÝα- και η περßπτωση
αερομεταφορÝα που εκτελεß πτÞσειò χωρßò συγκεκριμÝνο και δημοσιετμÝνο πρüγραμμα και
δεν διαθÝτει την αναγκαßα υποδομÞ υποστÞριξηò συγκεκριμÝνων μορφüτυπων (βλ. πτÞσειò
αεροταξß).
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}l.,ßιιj το Üρ(}ρο αυτιß. ι1 \1ΙΙ: ([ßß.. ιιτ,τßστοι7,ιι ºο (ßρOρι] 9 πιτρ. l ,;_ ι)διlγßιτò)
πληροýνlß/ι ιιß πρ()ßßπ ο()ιlσι;ιò τιic πιßρ, 6 του Üρθρου Ιl.ο.ι: \1ΙΙι τι»τ,
ιßλ7.ιυτ, ß.ριιßιßιt' με),þντο συτ,τοιιιιτι;ρο δυτιατιßιjß"α τα σι)\,αφ]º και αι,αγκιτßα δι,δ,ιßιι;ι σ: Ι)ΝΙΙ(ι1
το αη(]ºι:;_εσιιC, τηò επεξεργ(.ßσßιτò τουò)τροσι'οπ(ι)\, που Ýχουν τιßυτ,,ιιο ιιlOε{υÝσιο
δισ[,tι|1,7.::ι, ι]φÞσον

αντιπαρα |Jιl7,ιlc τßι)ν δεδομÝ\η.)\, [)ΝΙΙ μιε υπlιρχουσε-( []Üσειò δεδομÝτ,ων-σ7,ι;τ ιι:;:: μιι; τουò
σκοποΙ)ß ,τηò πρü),ιlγηlò, ανßχ\,ι]ι)σηß. διερειßτ,ηση,ò κιτι δßωΕηò τροιιοκρατικι,ι\,ßΓ,J_ι]ιιι\, και
σοβαρ(;)\, ι;ßκλημιÜτrον, συμπερι7,αμβιιl,ιι μÝνιον των βÜσεοι, δεδομÝνωι, νιιß -.1ιι\σι,ιπα Þ
αντικεß;ιι;ιττ που αναÞlτοýνται 1ß για τα οποßα υπÜρχει σ7ρτικιΙ καταχþριση.

Στην ταρ. 2 ρυθμßζεται η περßπτιοση üπου η ΜΣΙJ με αßτηστ1 π]ò μπορß]ß ιτι (ητÞσει
απü τη ΜΣΕ Üλλου κρÜτουò μÝ7"ουò δεδομÝνα PNR, εφιßσον αυτÜ δεν Ýχουν ακüμα
ανωνυμοποιηθεß μÝσω κÜλυψηò δεδομÝνων (παρ. 2 του Üρθρου Ι4). καθþò και το

ατοτÝλεσμα τηò επεξεργασßαòπου πιθανüν Ýχει πραγματοποιηθεß σε αυτÜ (περ. α' τηò παρ.
2 του Üρθρου 8). Τιò πληροφορßεò που λαμβÜνει η ΜΣΕ τιò διαβιβÜζει στιò αρχÝò του
Üρθρου 9 με συγκεκριμÞη] διαδικασßα, ενþ σýμφωνα με ρητÞ πρüβλεψη παρÝχεται η
δυνατüτητα η αßτηση να αφορÜ δεδομÝνα PNR και Üλλων χρονικþν σηγμþν (τλην εκεßνων
του Üρθρου Ι0 παρ. 3), εφüσον συντρÝχουν εξαιρετικÝò περιστÜσειò και για προβλετüμενουò
στη διÜταξη σκοποýò. Η αντßστροφη διαδικασßα με την οποßα χορηγοýνται στοιχεßα απü την
ΜΣΕ σε ΜΣΕ Ütrλων κρατþν μελþν, προβλÝπεται υπü αντßστοιχουò üρουò στην παρ. 3.
Η απευθεßαò διαβßβαση δεδομÝνων ΡΝRστιò αρμüδιεò αρχÝò Üλλου κρÜτουò μÝλουò
ε7ητρÝπεται, κατÜ την παρ. 4, μüνο üταν απαιτεßται σε περιπτþσεη Ýκτακτηò ανÜγκηò και
υπü ηò προθποθÝσειò που θεσπßζονται σο1ν παρ. 3. Αντßστοιχα, οι αρμüδιεò εθνικÝò αρχÝò
του Üρθρου 9, μποροýν απευθεßαò να ζητοýν δεδομÝνα PNR απü τιò ΜΣΕ Üλλων κρατþν
μελþν σε περιπτþσειò Ýκτακτηò ανÜ¾κηò, σýμφωνα με την παρ. 5 και υπü τουò üρουò και
προýποθÝσειò που ορßζονται σε αυτÞ,
Σε κÜθε περßπτωση που ζητοýνται, εßτε απü την εθνικÞ ΜΣΕ Þ τιò αρμüδιεò αρχÝò
του Üρθρου 9, δεδομÝνα PNR απü Üλλα κρÜτη 1Ýλη οι σχετικÝò αιτÞσειò πρÝπει να εßναι
πλÞρωò αιηολογημÝνεò, Η αιτιολüγηση θεμελιþνεται σε οποιοδÞποτε μεμονωμÝνο στοιχεßο
δεδομÝνων Þ σε συνδυασμü τÝτοιων στοιχεßων, που κρßνονται απαραßτητα σε μια
συγκεκριμÝνη υπüθεση πρüληψηò, ανßχνευσηò, δυρεýνησηò Þ δßωξηò, τρομοκρατικþν Þ
σοβαρþν εγιÜημÜτων. Αντßστοιχα, για ναδιαβιβÜσsι η ΜΣΕ δεδομÝνα PNR σε Üλλα κρÜτη
μÝλη πρÝπει η αßττlση αυτþν να πληροß τιò ßδιεò προýποθÝσειò.
Στην περßπτωση που τα δεδομÝνα PNR Ýχουν ανωνυμοποιηθεß μÝσω κÜλυψηò
(συμφωνα με ττιν παρ, 2 του Üρθρου Ι4), η ΜΣΕ γνωστοποΕß τα πλÞρη δεδομÝνα
μüνον
εφüσον εκτιμÜται ευλογα üτι εßναι αναγκαßο για την πρüληψη, ανßχνευση, διερεýνηση και
δßωξη τρομοκρατικþν πρÜξεων Þ σοβαρþν εγκλημÜτων και εξουσιοδοτηθεß απü δικαστικÞ
αρχÞ Þ εισαγγελικÞ αρχÞ (παρ. 7).
ΤÝλοò, κατÜ α]ν παρ. 8 η ανταλλαγÞ πληροφοριþν γßνεται αμελλητß, με τη χρÞση
των υφιστÜμενων διαýλων συνεργασßαò και σε γλþσσα που χρησιμοποιεßται για το δßαυλο
αυτü και αφορÜ στò χ,ρονικÝò στιγμÝò τηò παρ. 3 του Üρθρου 10. Στιò περιπτþσειò Ýκτακττ]ò
ανÜγκηò, η ανταλλαγÞ πληροφοριCον διεξÜγεται μÝσω του σημεßου επαφÞò του ορßζεται για
τον σκοπü αυτü απü τη ΜΣΕ. Τα στοιχεßα του σημεßου επαφÞò και οποιαδÞποτε αλλαγÞ σε
αυτÜ γνωστοποιοýνται σπlν Ευρωπα'ßκÞ Ε,τιτροπÞ.
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ΙΙ ιη. Üτ,ιο ανταλλ(τ./ιß πληροφοριþν μπορεß \º1 πραγματοπου]θεß κιιτιßπιν πλτlριυò
αιτι();.οjημÝ\,ηò η7"εκτροι,ικιlò αßτησηò τηò Europol στη Ι\4ΣΕ, μÝσω τηò Ι]θνικιßò ΜονÜδαò

ΕυτοριιΙ,τιlòΔιεýθυνσηò ΔιεOνοß)ò ΑστυνομικÞò Συτ,εργασßαò του Αρχηγεßου ΕΠηνικÞò
Ασεοι,ομßαò. Η ανταλλαγÞ αυτη πραγματοποιεßται με σκοπü την υποστιlριξη και την
ενßσχυση τηò δρÜσηò των κρατιbν μελþν ¾ια την πρü)ηψη, ανßμ/ευση Þ διερεýνηση ενüò
συ¾κεκριμÝνου τρομοκρατικοý ι1 σοβαροý εγκλÞματοò, εφüσον το συγκεκριμÝνο Ýγýημ«
εμπßπτει στην αρμοδιüτητα τηò Europol. Η αßτηση πρÝπει να περιÝχει τουò λüγουò για τουò
οτοßουò η ΕυτοροΙθεωρεß üτι η διαβßβαση δεδομÝνων PNR Þ των αποτελεσμÜτων τηò
επεξεργασßαò δεδομÝνων PNR συμβÜλει σημαντικÜ στην πρüληψη, ανßχνευση Þ διερεýιηση
τηò σχετικÞò αξιüποινηò πρÜξηò.
Αρθρο Ι3
Διαβßβαση δεδομÝνων σε τρßτεò χþρεò
(¶ρθρα Ιlτηò Οδηγßαò)

Με το Üρθρο Ι3του σχεδßου νüμου αποτυπþνοιται στην εθνικÞ μαò νομοθεσßα οι
προβλ€ψειò του Üρθρου τηò Οδηγßαò και ρυθμßζεται η διαβßβαση δεδομÝνων ΡΝRκαι του
αποτελÝσματοò αυτþν, που αποθηκεßτηκαν απü τη ΜΣΕ, σε τρßτεò χþρεò καθüσον η
ανταλλαγÞ με τιò ΜΣΕ Þ τιò αρμüδιεò αρχÝò Üλλων κρατþν μελþν Þ με ευρωπαßκοýò
ορ¾ανισμοýò (Europol) ρυθμßφται στα Üρθρα 1Ι και 12 ßου σχεδßου αντßστοιχα.
Αναλυτικüτερα, στην παρ. 1 προβλεπεται η διαβßβαση μüνο για συγκεκριμÜ/η περßπτωση
και üχι γενικÜ και εφüσον συντρÝχουν σωρευτικÜ συγκεκριμÝνεò ρητÜ προβλεπüμενεò
προýποθÝσειò.

Επß τηòπρþτηòεκ των προýποθÝσεων τηò παρ, Ι επισημαßνεται üτιαυτι1 αφορÜ στη
συνδρομÞ των προýποθÝσεων του Üρθρου Ι3 τηò Απüφασηò- Πλαßσιο 2008/977lΔΕΥτου
Συμβουλßου (ΕΕ L 350 τηò 30.12.2008, σελ. 60-7Ι)Þ των ανÜστοιχων εθνικþν διατÜξεων
που ισχýουν για την προστασßα των δεδομÝνων προσωιτικοý χαρακτÞρα που τυγχÜνουν
επεξεργασßαò στο πλαßσιο τηò αστυνομικÞò και δικαστικÞò συνεργασßαò σε ποινικÝò
υποθÝσειò. Η εΖηλογÞ αυτη γßνεται διüτι μÝχοι σÞμερα η εθνικÞ μαò νομοθεσßα δεν Ýχει
προσαρμοστεß με πιν προαναφερθεßσα Απüφαση - Πλαßσιο, ενþ απü την 6η Μαßου 2018
αυτÞ θα αντικατασταθεß απü την Οδηγßα (ΕΕ) 2016ß680 (EEL ß Ι9 τηò 4.5,2016, σελ.89-131)
για την οποßα βρßσκεται σε εξÝλιξη η διαδικασßα ενσωμÜτωσηò. ΜετÜ την sνσωμÜτωση τηò
Οδηγßαò θα υφßστανται σχετικÝò διατÜξειò στην εθνικÞ νομοθεσßα και δεν θα συντρÝχει
ανÜγκη εφαρμογÞò του Üρθρου Ι3 τηò Απüφασηò- Πλαßσιο 2008/97º /^ΒΥ, το οποßο σε
μεγÜλο βαθμü κατÜ περιεχüμενο αντιστοlχεßστο Üρθρο Ι Ι τηò Οδηγßαò που ενσΦματþνεται
με το παρüν Üρθρο του σχεδßου νüμου. Για τουò ßδιουò λüγουò γßνεται παραπομπÞ στο
συγκεκριμÝνο Üρθρο τηò Απüφασηò- Πλαßσιο και στην παρ. 2 του Üρθρου 13 του σχεδßου.
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ΚΕΦ1,'1α16 ρ,
Προστασßα δεδομÝνων

¶ρθρο Ι4
Περßοδοò διατÞρησηò και αγω\"ι)μαπαßηση των δεδομÝνοτν
(Αρθρο 12 τηò Οδηγßαò)

Με το Üρθρο αυτü, σýμφωνα με τιò προβλÝψειò του Üρθρου 12 τηò Οδηγßαò,
θεσπßζεται μÝγιστη χρονικÞ περßοδοò πÝντε ετþν,μÝχρι τη λÞξη τηò οποßαò η ΜΣΕ μπορεß να
διατηρεß τα δεδομÝνα PNR που διαβιβÜζουνσε αυτÞ οι αερομεταφορεßò (περßοδοò
διατÞρησηò) και μετÜ την πÜροδο τηò οτοßαò, τα δεδομÝνακαταστρÝφονται, εκτüò αν Ýχουν
διαβιβαστεß σε αρμüδια αρχÞ στο τλαßσιο Ýρευναò. Διευκρινßζεται üτι μετÜ την πÜροδο
εξαμÞνου απü τη διαβßβαση στη ΜΣΕ τα δεδομÝνα ανωνυμοποιοýνται, με την κÜλυψη
σι)γκεκριμÝνων στοιχεßων και μποροýν να αποκατασταθοýν ονομαστικÜ υπü συγκεκριμÝνεò
προýποθÝσειò.
Η διÜρκεια τηò περιüδου διατÞρησηò των δεδομÝνων PNR καθορßστηκε απü τον
Ευρωπαßο νο}τοθÝτη, καθüσον κρßθηκε üτι εßναι αναγκαßα και ανÜλο¾η προò τουò σκοποýò
τηò πρüληψηò, ανßχνευσηò, δερεýιησηò και δßωξηò τρομοκραηκþν και σοβαρþν
ε¾κλημÜτων, αφοý τα δεδομÝνα PNR εßναι απαραßτητο να διατηροýνται για αρκετü χ.ρονικü
διÜστημα, λüγω του χαρακτÞρα και των χ]DÞσεþν τουò, þστε να μποροýν να αναλυθοýν και
να χ]οησιμοποιηθοýν στο πλαßσιο ερευνþν (σημεßο 25 προοιμßου Οδηγßαò). ΜÜλιστα,
θεωρεßται üτι η διÜρκεια αυτÞ καθορßζει και το ετροò του πεδßου εφαρμοýò τη,ò Οδηγßαò, το
οποßο πρÝπει να εßναι üσο το δυνατüν πιο περιορισμÝνο (σημεßο 37 προοιμßου Οδηγßαò).
ΜετÜ την αρμκÞ περßοδο διατÞρησηò (εξÜμηνο απü τη διαβßβαση), τα δεδομÝνα
PNR, καθßστανται ανþνυμα με την απüκρυψη στοιχεßων τουò,προκειμÝνου να αποφεýγεται
η δυσανÜλογη χρÞση τουò. Η πρüσβαση στα τλÞρη δεδομÝνα PNR που εξασφαλßζει την
Üμεση ταυτοποßηση του υποκειμÝνου των δεδομÝνων, ετπτρÝπεται μüνον υτü τολý
αυστηροýò και περιοριστικοýò üρουò, μετÜ την πÜροδο τηò αρχικÞò αυτÞò περιüδου,
προκειμÝνου να διασφαλßζεται το υψηλüτερο επßπεδο προστασßαò των δεδομÝνων.
ΣυγκεκριμÝνα, στην παρ. 1 ορßζεται ωò περßοδοò διατÞρησηò των δεδομÝνων στη
βÜση τηò ΜΣΕ η πενταεÜα απü τη διαβßβασÞ τουò, ωστüσο, Ýξι μÞνεò μετÜ απü τη
διαβßβαση προβλεπεται ανωντμοποßηση των δεδομωων (παρ. 2). Η ανωτ,τμοποßηση γßνεται
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¶ρθρο Ι5
Προστασßα δεδομÝνων προσωπικοý χαρακflÞρα
(¶ρθρο Ι3 τηò Οδηγßαò)
Με τιò προβλÝψειò του Üρθρου αυτοý, εξασφαλßζεται, μÝσω τηò εφαρμογÞò υψηλþν
'των
τροτýπων σýμφωνων με ηò προβλεψειò sυρωπαßκd)ν Συνθηκþý
[βλ. ΧÜρτη
Θεμελιωδþν ΔικαιωμÜτων τηò Ευρωπαι:κÞò ¸νωσηò, Σýμβαση
για τηý προστασßα του
ατüμου απü την αυτοματοποιημþη επεξεργασßα πληροφοριþν προσωrπκοý
χαρακτÞρα
(αριθ. 108) και ΕυρωπαßΙκÞ Σýμβαση για την προÜσηση των δικαιωμÜτων του'ßýθρþπbυ
και των θεμελιωδþν ελευθεριþν], υψηλü επßπεδο προστασßαò των δεδομÝνων που Ýχει
καθοριστικÞ σημασßα για την αποτελεσμαηκÞ συνεργασßα των δικαστικþν Αρχþν'σε
ποινικÝò υποθÝσειò και την αστυνομικÞ συνεργασßα.Ειδικüτερα, το Üρθρο αυτü θεþζει τα
δικαιþματατων ετπβατþν (πρüσβασηò διüρθωσηò διαl9αφÞò και lιεQιαφιaμþ,
αποζημßωσηò και δικαστικÞò προστασßαò), τα δεδομÝνα των οπüßων Üποτελοýν αντικεßμενο
επεξεργασßαò στο πλαßσιο του_ παρüντοò νüμου και προβλετει την απüλυτη απαγüρÝυση
επεξεργασßαò των ευαßσθητων δεδομÝνων προσωπικοý χαραιòτÞρα.
Στην παρ. 1 ρυθμßζονται νομοθετικÜ τα δικαιþματα του σπβÜτη - υποκειμÝνου
δεδομÝνων PNR, ενþ στην παρ. 2 θεσπßζεται η υποχ,ρÝωση τηò ΜΣΕ να εφαρμüξει τα
κατÜλληλα οργανωτικÜ και τεχνικÜ μÝτρα και διαδικασßεò προκεÞτÝνου να διασφλüτεß ο
απüρρητοò χαρακτÞραò τηò επεξεργασßαò και το απαιτοýμενο επßπεδο ασφÜλειαò.
Στην παρ. 3 προβλÝπεται ρητÜ üτι οι προβλεπüμενεò υποχ,ρεþσειò απü Üλλεò
διατÜξειò, οι οποßεò βαρýνουν το¼ò αερομεταφορεßò κατιß την επεòεργασßÜ δεδομÝνων
προσωπικοý χαρακτÞρα, εξακολουθοýν να ισχυουν.
Στην παρ. 4 κατοχυρþνεται η απüλυτη απαγüρευση τηò επεξεργασßαò δεδομÝνων
ΡΝRπου εμπεριÝχουν ευαßσθητα δεδομÝνα προσωτηκοý χαρÜκτÞρα και αποκαλýπτουν
συγκεκρ,ιμÝνα στοιχεßα, ρητÜ προβλεπüμενα στη διÜταξη και θεσπßζεται
η υποχ,ρÝωση
Üμεσηò διαγραφÞò αυτþν απü τη ΜΣΕ, σε περßπτωση τÝτοιαò παραλαβÞò-.
Στην παρ. 5προβλÝπεται υποχοÝωση τηò ΜΣΕ να διατηρεß τεκμηρßωση üλων των
συστημÜτων και διαδικασιþν επεξεργασßαò που τελοýν υπü την ÝυθýνÞ τηò και
κα€ορßζονται τα ελÜχιστα στο,τεßα αυτÞò, ενþ ταυτüχ.ρονα καθερþνεßαι υποχρÝωÞ τηò
η
ΜΣΕ να καθιστÜ αυτÞ διαθÝσιμη στην ΑρχÞ Προστασßαò ΔεδομÝνþν ripoorr«oJ
ΧαρακτÞρα.
Στην παρ, 6 καθιερþνεται υποχτÝωση τηò ΜΣΕ να διατηρεß
για πÝντε Ýτη,
τουλÜχιστον αρχεßα για κÜθε πρÜξη του αφορÜ τη συλλογÞ, αυÜòηrÞοη, αροη .ηß
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¶ρOρο Ιü

Κυρþσειò
(¶ρOρο t4 τηò Οδηγßαò)
Ιι4ε το Üρθρο αυτü θεσπßζονται συγκεκριμÝνε_ζ κτιριßßσι;ιò με σκοπü την απαρÝγκλιτη

εφαρμογιº και τÞρηση των διατÜξεων τηò εθνικßò νομοθεσßαò με την οποßα ενσß)ματþνεται
η Οδηγßα ΕΕ 2016/68l. Η επιλογÞ των συγκεκριμÝνων ιΦρ(bσεων βασßζεται (α) στιò αρβò
τη( ατοτελεσματικüτηταò, αναλογικüτηταò και αποτροπÞò, (β) στιò ΚατευθυντÞριεò Οδηγßεò

του Διεθνοýò Οργανισμοý ICAO (Doc 9944, Guidelines οη PNR Data) (γ) στην εμπειρßα
επιβο?,Þò κυρþσεων σε αερομεταφορεßò σε θÝματα πεδßου «Διευκολýνσεων» σε εφαρμογÞ
σχεττκþν ενωσιακþν διατÜξεων (üπωò Schengen acquis).
ΑναλυτικÜ, θεσπßζονται κυρCOσειò μüνο σεβÜροò των αερομεταφορÝων, δεδομÝνου
üτι το πεδßο εφαρμογÞò κατÜ την ενσωμÜτωση τηò Οδηγßαò στο εθνικü δßκαιο αφορÜ
αποκλειστικÜ σε αυτοýò. Οι κυρþσεò ετπβÜλλονται μüνο για τιò περlπτþσειò μη διαβßβασηò
Þ μη συμφωνηòμε τα προβλεπüμεναστα Üρθρα 1Ι και Ι 8διαβßβασηò των δεδομÝνων PNR
απü τουò αερομεταφορεßò στη ΜΣΕ, διüτι ο Ýλεγχοò ορθüτηταò των δεδομÝνων PNR, με την
εξαßρεση των ΑΡΙ, αφορÜ σε μη αν¸κειμενικÜ ελε¾ξιμα δεδομÝνα (Βλ. σχετικÜ και
ICAODoc 9944, σημεßο 2.16.Ι, σεL.2-7).
Με το Üρθρο αυτü θεσπßζονται διοικητικÝò κυρþσειò υπü τη μορφÞ διοικητικοý χρηματικοýπροστßμου,καθüσον λüγω τηò προσωΖπκÞò ποινικÞò ευθýνηò, σýμφωνα με το
Σýτταγμα,δεν εßναι ευχερÞò η ε7αβολÞ ποινικþν κυρþσεων σε νομικÜ πρüσωπα (μορφÞ υπü
την οποßα εμφανφνται οι αερομεταφορεßò). Το ýψοò των κ)ρþσεων εßναι αντßστοιχομε
εκεßνου των κυρþσεων στην περßπτωση ευθýιηò αερομεταφορÝων για τη μη ορθÞ εφαρμο}η
διατÜξεων κεκημÝνου Schengen (παρ, 3 αρ. 30 ν.4251Ι2014, üπωò ισχυει σε εφαρμογÞ τηò
Οδηγßαò 200Ι/5ΙΕΚ), το οποßο εßναι αποδεκτü απü την ΕπιτροπÞ Αξιολüγησηò Schengen.
ΛαμβÜνονταò υπüψη τονιδιαßτερο χαρακτÞρα του τομÝα των αερομεταφορþν ωò αγορÜò,
αλλÜ και τον αντßκτυπο τηò μη ασφα}ωýò λειτουργßαò αυτοý στη δημüσια ζωÞ, παρÝχεται
στην παρ.
δυνατüτητα, με κοινÞ απüφαση των συναρμοδßων υπουργþνγα
αναπροσαρμüζεται το ýψοòτων κυρþσεων, þστε αυτÝò να ανταποκρßνονται στιò εκÜστοτε
ε7πκρατοýσεò συνθÞκεò,
Αρμüδια για την επιβολÞ των κυρCοσεων ορßζεται ηΑεροπορικη ΑρχÞ, üπωò αυτÞ
ορßζεται στο παρüν σχÝδιο νüμου, λüγω τηò ýπαρξηò περιφερειακþν κλιμακßων σε üλο¼ò
τουò ελληνικοýò αερολιμÝνεò και καθιερωμÝνων διαδικασιþν επβολÞò και εßσπραξηò
οικονομικþν προστßμων.
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Αρθρο Ι7
ΕποπτικÞ ΑρχÞ
(¶ρθρο Ι5τηò Οδηγßαò)
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Στητ,παρ. 2 πι;lιιß.ι,ιι|lιιτ,,lτ,τ(τι οι αρμοδlüτητÝò τηò σ7ρτικÜ ιιι; τιι\, (rποστολºº που η
ηι]OηγΟιßιιε\ηι παρßrγι,.αφ(): τι1: ιτß,σ()Ýτει. οι οΖοßεò σ1)\,ßσταντ(Ιι εßτε σιιΙ 7ι;ιρισlτü και τηι,
ι;ρι;ιιΙ,α καταγγεß,ιßß.)ν irπ(j 1() υ,"ι{)κτ]ßιιενο τω\, δεδοιιÝ\,ωγ και τιιν ι]\,]ι! ιι:ι]ιι)σ η αυτοý για το
ττποτÝ7.εσμÜ τηò, εßτι: στο\, ι1l,ι]?χο τηò νομιμüτηταò τηò επεξεργασßα( δια τηò διεξαγωγÞò
ß;ρr1)\ι(b\, και ελÝγχιον (αυτι:πα;7Ý),τιοò Þ κατüπιν καταγγελßαò).
º-Ýλοò. στην παρ. 3 πlιο[3)"Ýπεται η υποχρÝ(οση τηò εποπτικιß. (ßρlJºò για παροχ"ιº
σι;μ[}οιι),þτ;- κατüπιν αιτlßιJι,1():. στο υποκεßμενο τιοτ, δεδομÝνων σχετικ(ß ιιι; τητι Üσκηση των
δικαιιομÜτων του, τα οποßτ πlιιιβλÝπονται στιò διατÜξειò του νüμου αυτοιß.
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ΚΕΦΑ^ΑΙο Ε,
ΤελικÝò διατÜξειò
¶ρθρο Ι8

ΚοινÜ πρωτüκολλα και υποστηριζüμενοι μορφüτυποι δεδομÝνων
[¶ρθρο Ι6 τηò Οδηγßαò και Üρθρο 1 και ΠαρÜρτημα τηò υr' αριθ. 20Ι71759
ΕκτεΙεστικÞò Απüφασηò τηò ΕυρωπαßκιÞò Επιτροrηßò (EEL Ι Ι3 τηò29Ι04Ι2017, σý-485Ι)ι

Με το Üρθρο αυτü εναρμονßζεται το σχÝδιο νüμου, τüσο με τιò προβλÝψειò του
Üρθρου Ι6 τηò Οδηγßαò, üσο και ρε τιò προβλεψειò τηò υπ' αριθ. 2017Ιº59 ΕκτελεστικÞò
Απüφασηò τηò ΕυρωπαßκÞò ΕπιτροπÞò (EEL 1 Ι 3 τηò 2θΙ04/20|7 , σελ.48-5 1), για την οποßα
ετßσηò υφßσταται υποχ)Ýωση λÞψηò μÝτρων μεταφορÜò στην εθνικÞ νομοθεσßα.
Ειδικüτερα, με το Üρθρο αυτü καθορßζονται ο τρüτοò και τα χρησlμοποιοýμενα απü
τουò αερομεταφορεßò μÝσα για τη διαβßβασηστη ΜΣΕ δεδομÝνων ΡΝR,αλλß και δεδομÝνων
ΑΡΙ,εκ των προτÝρων και χωριστÜ συλλεγÝντων, σε üλεò τιò περιπτþσεò και για üλουò τουò
αερομεταφορεßò, þστε να διασφαλßζεται το εrηθυμητü επßπεδο ασφÜλειαò και η πλÞρηò
συμμüρφωση με την ευρωπαß|κÞ νομοθεσßα για την προστασßα δεδομÝνων.
Σην ταρ. l αποτυπþνεται ο γενικüò κανüναò σýμφωνα με τον οποßο üλεò οι
διαβιβÜσειò δεδομÝνων στη ΜΣΕ γßνονται ηλεκτρονικÜ μθ τρüπο πο¼ παρÝχει τιò
κατÜλληλεò εγγυÞσαò ασφÜλειαò και ορθüτηταò τηò επεξεργασßαò.Κατ' εξαßρεση, η
διαβßβαση γßνεται με οποιοδÞτοτε Üλλο πρüσφορο μÝσο, μüνο σε περßπτωση τεχγιÞò
βλÜβηò και υπü την προýτüθεση τÞρησηò των ρητÜ αναφερüμενων στη διÜταξη
τροýποθÝσεων.
Στην ταρ. 2 καθιερþνεται η υποχρÝωση των αερομεταφορÝων να χlοησιμοτοιοýν
κατÜ τη διαβßβαση στη ΜΣΕ Ýνα απü τουò μορφüτυπουò δεδομÝνων και τα πρωτüκολλα
διαβßβασηò που απαριθμοýνται στο παρÜροlμα τηò παρ. 5 και το οποßο καθορßστηκε με την
προαναφερθεßσα ΕκτελεστικÞ Απüφαση τηò Ευρωπα'ßκÞò ΕυτιτροπÞò. Στο συγκεκριμÝνο
μÜλιστα παρÜρτημα περιλαμβÜνεται ειδικüò μορφüτυποò για τη διαβßβαση δεδομÝνων ΑΡΙ
που διαβιβÜστηκαν χωριστÜ απü τα δεδομÝνα PNR για την ßδια πτÞση.
Στην παρ. 3 θεσπßζεται εξαßρεση απü τουò κανüνεò των δυο πρþτων
παραγρÜφων þστε να δßνεται η δυνατüτητα σε αερομεταφορεßò,που δεν εκτελοýν
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π(rΓιß;]ι)(ιφ() (}οσπßζεται ιι ιιπιl/ρ:j{!ισι] ß|,\,
(ιεß)()ιιετ(/,φ()ρ{)(,)ν \,α γν(,)στ(,)ποιο1')\, οτ]ι ß\4ΣΙ: το κοινιß πρι,ιτüκιι7.7,ο κιιι ßιι
ιιοι)φ(ßτι)πο δ;;ιSοlι:';τ'οιν που προτß0{]ντιjι \ι ZpιιcrI μοποιιßσ()ι)\, γτυ τιò δι(/ΙJ ιlJ(i. ι)ii
τοιιò, απü τ(τ προβ?,επüμενα στο πòßι)(ßρτημα. α?"λÜ και 1] υπ()/_ρÝ(,)σιι τιιò ΜΣ]] \ητ

).αιιβÜνει τα α\,αγκαßα μÝτρα για τη\, ß)ποστιºριξη των κοι\d)\] πρO)τοκü)"λ(J)ν κ(lι
μορφοτýπO)ν δεδοlι.ß,ατν.

º'Ýλοò. στην παρ. 5 προβ2,επι;τιτι ιßτι προσαρτÜται τ() παρ(ßρτηιια π(η)
περιλαμβÜνεται στ,]ιν υπ' αριθ. 20Ι71759 ΙßκτελεστικÞ Απüφαση τηò ΕυρωπατΝιßιΕπιτροΖτÞò στο σχÝδιο νüμου και üτι αποτελεß αιιαπüσπαστο μÝροò αυτοý.

¶ρθρο Ι9
¸ναρξη ισχýοò

Με το Üρθρο Ι9 καθορζεται η Ýναρξη τηò ισχυοò του

ρÞτρα για τη δημοσßευση και την εκτÝfuσÞ του.

σ/"εδßου νüμου

και περιÝχεται

