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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Údaje z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) poskytujú cestujúci, zhromažďujú ich 
leteckí dopravcovia a využívajú sa na vystavovanie leteniek, rezervácie a 
v registračných systémoch. Vzhľadom na svoj obchodný charakter obsahujú údaje PNR
niekoľko druhov informácií od mien, adries, čísiel pasov a informácií o kreditných kartách až 
po údaje o iných cestujúcich, cestovných trasách a cestovných kanceláriách. 

Parlament pripomenul svoje odhodlanie pristupovať k boju proti terorizmu ako ku kľúčovému 
prvku európskej vonkajšej činnosti a viesť aktívnu politiku prevencie, zároveň však vyjadril 
potrebu chrániť základné práva a zabezpečiť rešpektovanie súkromia občanov EÚ v súlade 
s príslušnými normami EÚ a normami týkajúcimi sa ochrany údajov.

Uzavretie dohôd s USA, Kanadou a Austráliou o výmene údajov PNR vyvolalo znepokojenie 
v súvislosti s obmedzením účelu, zostavovaním profilov, obdobiami uchovávania údajov a 
nutnosťou a proporcionalitou, hoci v prípade Austrálie boli tieto obavy uspokojivo vyriešené. 

Európsky parlament vo viacerých uzneseniach zdôraznil nutnosť zabezpečiť konzistentnosť 
dohôd s tretími krajinami s osobitným rámcom na ochranu tohto druhu osobných údajov a na 
ich spracovávanie agentúrami, ktoré sú zodpovedné za predchádzanie teroristickým útokom a 
organizovanej trestnej činnosti, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú porušovať základné práva 
občanov na súkromie a že sa údaje PNR budú využívať len na účely presadzovania práva a 
bezpečnosti v prípadoch trestných činov terorizmu a nadnárodného zločinu, a tiež aby bolo za 
všetkých okolností zakázané využívať údaje PNR na získavanie údajov a zostavovanie 
profilov.

Hoci v návrhu smernice možno nájsť viacero nedostatkov, pokiaľ ide o tieto základné ciele, 
ktoré vyžaduje Európsky parlament, spravodajkyňa sa svojimi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi 
návrhmi radšej zamerala na na tie aspekty, ktoré sa priamo vzťahujú na kompetencie výboru 
AFET, čo možno považovať za prínos k činnosti gestorského výboru a nie za zdvojenie tejto 
činnosti.

Pokúsila sa najmä zabezpečiť, aby ciele smernice neboli narúšané medzinárodnými 
dohodami, v ktorých by sa tolerovali nižšie normy.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 
veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Citácia 6a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a)So zreteľom na stanovisko dozorného 
úradníka pre ochranu údajov z 25. marca 
2011 a stanovisko 10/2011 pracovnej 
skupiny zriadenej podľa článku 29, ktoré 
bolo prijaté 5. apríla 2011, predovšetkým 
na časti, v ktorých sa spochybňuje 
potrebnosť, proporcionalita a rozsah 
pôsobnosti návrhu Komisie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Členské štáty by mali prijať všetky 
potrebné opatrenia, aby leteckým 
dopravcom umožnili splniť povinnosti 
vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty 
by mali uplatniť voči leteckým dopravcom, 
ktorí nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa 
prenosu údajov PNR, odrádzajúce, účinné 
a primerané sankcie vrátane finančných 
sankcií. V prípade výskytu opakovaných 
vážnych porušení, ktoré môžu poškodiť 
základný cieľ tejto smernice, môžu tieto 
sankcie vo výnimočných prípadoch 
zahŕňať také opatrenia, ako je odstavenie z 
prevádzky, zadržanie alebo konfiškácia 
dopravných prostriedkov, dočasné 
pozastavenie platnosti alebo odňatie 
prevádzkovej licencie.

(17) Členské štáty by mali prijať všetky 
potrebné opatrenia, aby leteckým 
dopravcom umožnili splniť povinnosti 
vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty 
by voči leteckým dopravcom, ktorí 
nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa 
prenosu údajov PNR, mali uplatniť 
odrádzajúce, účinné a primerané sankcie 
vrátane finančných sankcií. V prípadoch 
nedostatočnej technickej štruktúry by však 
Komisia mala zvážiť možnosti, ktoré 
zabezpečia hladké fungovanie 
medzinárodnej leteckej dopravy, a ktorými 
sa zabráni, aby jednotlivé členské štáty 
ukladali rôznorodé sankcie. V prípade 
výskytu opakovaných vážnych porušení, 
ktoré môžu poškodiť základný cieľ tejto 
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smernice, môžu tieto sankcie vo 
výnimočných prípadoch zahŕňať také 
opatrenia, ako je odstavenie z prevádzky, 
zadržanie alebo konfiškácia dopravných 
prostriedkov, dočasné pozastavenie 
platnosti alebo odňatie prevádzkovej 
licencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Vzhľadom na právo na ochranu 
osobných údajov by práva subjektov 
údajov, pokiaľ ide o spracovanie ich 
údajov PNR, napríklad právo na prístup 
k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo 
zablokovanie, ako aj právo na náhradu 
škody a súdne opravné prostriedky, by mali 
byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 
2008/977/SVV.

(24) Vzhľadom na právo na ochranu 
osobných údajov by práva subjektov 
údajov, pokiaľ ide o spracovanie ich 
údajov PNR, napríklad právo na prístup 
k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo 
zablokovanie, ako aj právo na náhradu 
škody a súdne opravné prostriedky, mali 
byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 
2008/977/SVV. Uvedené práva by sa mali 
vzťahovať tak na občanov Únie, ako aj 
na štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28a) V záujme zabezpečenia právnej 
istoty a hladkého vykonávania tejto 
smernice a s cieľom predísť narušeniu 
vzťahov Únie s dopravcami z tretích 
krajín a ich vlajkovými štátmi je 
nevyhnutné, aby Únia prijala 
realizovateľné prechodné ustanovenia 
týkajúce sa poskytovania údajov PNR. V 
tejto súvislosti by začlenenie 
vnútroštátnych letov v tejto prvej fáze 
mohlo spôsobiť prevádzkové preťaženie, 
ktoré by viedlo k neúčinnej realizácii 
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systému PNR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 32a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32a) Medzinárodné dohody, ktoré Únia 
uzavrie, by mali poskytovať záruky 
zlučiteľné s požiadavkami tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) „závažná trestná činnosť“ znamená 
trestné činy podľa vnútroštátneho práva 
uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového 
rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, za ktoré 
možno uložiť trest odňatia slobody alebo 
ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu 
s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke 
najmenej troch rokov podľa vnútroštátneho 
práva členského štátu; členské štáty však 
môžu vylúčiť menej závažné trestné činy, 
v prípade ktorých by vzhľadom na ich 
systém trestného súdnictva nebolo 
spracúvanie údajov PNR podľa tejto 
smernice v súlade so zásadou 
proporcionality;

h) „závažná trestná činnosť“ znamená 
trestné činy podľa vnútroštátneho práva 
uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového 
rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, za ktoré 
možno uložiť trest odňatia slobody alebo 
ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu 
s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke 
najmenej piatich rokov podľa 
vnútroštátneho práva členského štátu; 
Členské štáty však musia vylúčiť trestné 
činy, pri ktorých by vzhľadom na ich 
systém trestného súdnictva nebolo 
spracúvanie údajov PNR podľa tejto 
smernice v súlade so zásadou 
proporcionality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – písmeno i (nadpis)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ 
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znamená trestné činy podľa vnútroštátneho 
práva uvedené v článku 2 ods. 2 
rámcového rozhodnutia Rady 
2002/584/SVV, ak za ne možno uložiť trest 
odňatia slobody alebo ochranné opatrenie 
obmedzujúce slobodu s hornou hranicou 
trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch
rokov podľa vnútroštátneho práva 
členského štátu, a: 

znamená trestné činy podľa vnútroštátneho 
práva uvedené v článku 2 ods. 2 
rámcového rozhodnutia Rady 
2002/584/SVV, ak za ne možno uložiť trest 
odňatia slobody alebo ochranné opatrenie 
obmedzujúce slobodu s hornou hranicou 
trestnej sadzby v dĺžke najmenej piatich
rokov podľa vnútroštátneho práva 
členského štátu, a: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Útvar informácií o cestujúcich 
v členskom štáte zabezpečí prenos údajov 
PNR alebo výsledkov spracovania údajov 
PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných 
podľa písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie 
preskúmanie príslušným zodpovedným 
orgánom toho istého členského štátu. 
Takéto prenosy sa vykonávajú iba na 
individuálnom základe.

4. Útvar informácií o cestujúcich 
v členskom štáte alebo skupine členských 
štátov zabezpečí prenos údajov PNR alebo 
výsledkov spracovania údajov PNR 
týkajúcich sa osôb identifikovaných podľa 
písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie 
preskúmanie príslušným zodpovedným 
orgánom toho istého členského štátu. 
Takéto prenosy sa vykonávajú iba na 
individuálnom základe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Útvar informácií o cestujúcich 
v členskom štáte má právo požiadať útvar 
informácií o cestujúcich v ktoromkoľvek 
inom členskom štáte, aby mu poskytol 
údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar 
uchováva vo svojej databáze podľa článku 
9 ods. 2, a v prípade potreby aj výsledky 
spracovania údajov PNR. Útvar informácií 
o cestujúcich môže požiadať o prístup 
k určitým údajom PNR, ktoré uchováva 
útvar iného členského štátu zodpovedný za 
informácie o cestujúcich, v plnom rozsahu 

3. Útvar informácií o cestujúcich 
v členskom štáte alebo skupine členských 
štátov má právo požiadať útvar informácií 
o cestujúcich v ktoromkoľvek inom 
členskom štáte, aby mu poskytol údaje 
PNR, ktoré dožiadaný útvar uchováva vo 
svojej databáze podľa článku 9 ods. 2, 
a v prípade potreby aj výsledky 
spracovania údajov PNR. Útvar informácií 
o cestujúcich môže požiadať o prístup 
k určitým údajom PNR, ktoré uchováva 
útvar iného členského štátu zodpovedný za 
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bez zamaskovaných údajov iba vo 
výnimočných prípadoch, v reakcii na 
konkrétnu hrozbu alebo v súvislosti s 
konkrétnym vyšetrovaním či trestným 
stíhaním, ktoré súvisia s teroristickými 
trestnými činmi alebo závažnou trestnou 
činnosťou.

informácie o cestujúcich, v plnom rozsahu 
bez zamaskovaných údajov iba vo 
výnimočných prípadoch, v reakcii na 
konkrétnu hrozbu alebo v súvislosti s 
konkrétnym vyšetrovaním či trestným 
stíhaním, ktoré súvisia s teroristickými 
trestnými činmi alebo závažnou trestnou 
činnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členský štát môže vykonať prenos údajov 
PNR a výsledkov spracovania údajov PNR 
do tretej krajiny iba na individuálnom 
základe, a ak:

Členský štát môže vykonať prenos údajov 
PNR a výsledkov spracovania údajov PNR 
do tretej krajiny iba na individuálnom 
základe, a ak:

-a) Únia uzavrela s danou treťou krajinou 
medzinárodnú dohodu alebo je spolu s 
danou treťou krajinou zmluvnou stranou 
medzinárodného dohovoru, ktorý 
poskytuje záruky zlučiteľné s 
požiadavkami tejto smernice,
-b) takáto medzinárodná dohoda 
zabezpečuje – alebo tretia krajina 
výslovne odsúhlasí – prenos údajov do 
inej tretej krajiny v prípade, že:
i) tretia krajina odôvodnila nutnosť 
takéhoto prenosu na účely tejto smernice 
uvedené v článku 1 ods. 2, 
ii) záruky poskytnuté krajinou určenia sú 
zlučiteľné s požiadavkami tejto smernice, 
iii) členský štát dal vopred výslovný 
súhlas;

a) boli splnené podmienky stanovené 
v článku 13 rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV;

a) boli splnené podmienky stanovené 
v článku 13 rámcového rozhodnutia Rady 
2008/977/SVV.

b) prenos je potrebný na účely tejto 
smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a
c) táto tretia krajina súhlasí s tým, že 
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predmetné údaje postúpi ďalšej tretej 
krajine iba v prípade, že je to nevyhnutné 
na účely tejto smernice uvedené v článku 
1 ods. 2, a iba s výslovným súhlasom tohto 
členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 17 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) preskúma fungovanie tejto smernice a 
predloží správu Európskemu parlamentu 
a Rade do štyroch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 15 ods. 1. Predmetom 
tohto preskúmania budú všetky prvky tejto 
smernice s osobitným zreteľom na súlad 
s normami ochrany osobných údajov, 
dĺžkou obdobia uchovávania údajov 
a kvalitu vykonaných posúdení. Bude 
obsahovať aj štatistické informácie 
zhromaždené podľa článku 18.

b) preskúma fungovanie tejto smernice a 
predloží správu Európskemu parlamentu 
a Rade do štyroch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 15 ods. 1. Predmetom 
tohto preskúmania budú všetky prvky tejto 
smernice s osobitným zreteľom na súlad 
s normami ochrany osobných údajov, a to 
aj v prípadoch prenosu údajov do tretích 
krajín, na dĺžku obdobia uchovávania 
údajov a kvalitu vykonaných posúdení. 
Bude obsahovať aj revíziu prechodných 
ustanovení uvedených v článku 16 a rady 
týkajúce sa akýchkoľvek problémov v 
súvislosti s poskytovaním údajov PNR 
leteckými dopravcami podľa metódy Push 
vrátane vplyvu daných ustanovení na 
dopravcov z tretích krajín a ich vlajkové 
štáty, a štatistické informácie zhromaždené 
podľa článku 18. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty pripravia súbor 
štatistických informácií o údajoch PNR 
poskytovaných útvarom informácií 
o cestujúcich. Tieto štatistické informácie 
musia obsahovať aspoň počet identifikácií 
osôb, ktoré môžu byť zapojené do 

1. Členské štáty pripravia súbor 
štatistických informácií o údajoch PNR 
poskytovaných útvarom informácií 
o cestujúcich. Tieto štatistické informácie 
musia obsahovať aspoň počet identifikácií 
všetkých osôb, ktoré môžu byť zapojené do 
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teroristických trestných činov alebo 
závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 
4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení 
na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na 
základe využitia údajov PNR podľa
jednotlivých leteckých dopravcov a miest 
určenia.

teroristických trestných činov alebo 
závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 
4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení 
na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na 
základe využitia údajov PNR v prípade
jednotlivých leteckých dopravcov a miest 
určenia, a počet prípadov rozdelených 
podľa jednotlivých krajín a účelu, ako sa 
stanovuje v článku 1 ods. 2, v ktorých boli 
v súlade s článkom 8 údaje prenesené do 
tretích krajín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 19 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Pri uzatváraní dvojstranných dohôd s 
tretími krajinami alebo mnohostranných 
dohovorov ukladajúcich povinnosti a 
záväzky Únia zabezpečí, aby tieto dohody 
poskytovali záruky zlučiteľné s 
požiadavkami tejto smernice.
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