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Co dalej z PNR-ami? 
Skutki orzeczenia TSUE 
 
 

24 czerwca 2022 r. 

 
 

Brak rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia 
terrorystycznego zwalnia przewoźników lotniczych z odpowiedzialności 
za nieprzekazanie danych PNR. 

21 czerwca 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł,  
że Dyrektywa PNR1 jest zgodna z Kartą praw podstawowych UE. Orzeczenie  
było odpowiedzią na pytanie prejudycjalne belgijskiego sądu konstytucyjnego.  
TSUE podkreślił, że interpretacja aktów Unii powinna być prowadzona, tak 
dalece jak to możliwe, w sposób, który nie podważa ich ważności i pozostaje  
w zgodzie z całością prawa pierwotnego – w szczególności z postanowieniami 

Karty praw podstawowych UE.  

 

Przepisy krajowe niezgodne z Dyrektywą 

Trybunał uznał jednocześnie, że przepisy krajowe – które zezwalają na 
przetwarzanie danych PNR do celów innych niż zapobieganie przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości oraz ich wykrywanie, prowadzenie 
postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania – stoją  

w sprzeczności z Dyrektywą PNR interpretowaną w świetle przepisów Karty.  

Trybunał stanowczo podkreślił, że przekazywanie i przetwarzanie danych 
PNR w celu poprawy kontroli granicznej i zwalczania nielegalnej 
imigracji jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. TSUE orzekł też,  

że art. 12 Dyrektywy PNR w związku z przepisami Karty sprzeciwia się 
przepisom krajowym, m.in. tym wynikającym z polskiej ustawy, które 
przewidują ogólny, mający zastosowanie do wszystkich pasażerów,  
pięcioletni okres przechowywania danych PNR. 
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Zobacz inne publikacje  

Systematycznie piszemy 

o tym, co aktualne i ważne 

dla biznesu. 

 

 

 

Zapisz się  
na nasz newsletter 

Otrzymuj informacje  

o ważnych zmianach w 

prawie i organizowanych 

przez nas szkoleniach. 
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1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR)  
w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich 
wykrywania, prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania. 
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Przekazywanie danych tylko w określonych przypadkach 

Co więcej, Trybunał wskazał, że w przypadku braku rzeczywistego i aktualnego 
lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo 
członkowskie, przepisy krajowe przewidujące przekazywanie i przetwarzanie 
danych PNR w odniesieniu do lotów wewnątrzunijnych są sprzeczne z prawem 

Unii. Przekazywanie i przetwarzanie danych PNR według Trybunału musi 
zostać ograniczone do lotów odnoszących się przede wszystkim do 
określonych tras lub schematów podróży lub do określonych portów 
lotniczych - takich, co do których istnieją przesłanki uzasadniające 
przekazywanie i przetwarzanie danych PNR w celu zapobiegania przestępstwom 
terrorystycznym i poważnej przestępczości. Wytypowanie ww. tras,  
schematów podróży i portów lotniczych pozostaje w kompetencji  

państwa członkowskiego, które powinno istniejące lub potencjalne  
zagrożenie terrorystyczne regularnie weryfikować. 

 

Zwolnienie z odpowiedzialności 

Brak rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia 
terrorystycznego stanowi kolejny argument, który może podnieść przewoźnik 

lotniczy, aby uwolnić się od odpowiedzialności za nieprzekazanie danych PNR. 
Istnienie takiego zagrożenia powinno zaś być wskazane przewoźnikowi  
w uzasadnieniu decyzji nakładającej administracyjną karę pieniężną przez 
właściwy podmiot egzekwujący przekazywanie danych PNR. 

 

Co z tego wynika? 

Orzeczenie Trybunału niewątpliwie potwierdza szereg podnoszonych przez 

przewoźników lotniczych wątpliwości co do prawidłowości kar administracyjnych 

nakładanych przez Straż Graniczną – nawet po kilku latach po odbytym locie. 
Stanowi również kolejny argument za nowelizacją polskich regulacji dotyczących 
przekazywania danych PNR.   
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