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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými 
a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní 
Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (17433/2011),

– so zreteľom na Dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou 
o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej 
bezpečnosti Spojených štátov amerických, ktorá je pripojená k návrhu rozhodnutia Rady 
(17434/2011),

– so zreteľom na oznámenie Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov 
o cestujúcich do tretích krajín (COM(2010)0492),

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. februára 2007 o prípade SWIFT, dohode o PNR 
a transatlantickom dialógu o týchto otázkach1, z 12. júla 2007 o dohode o PNR 
so Spojenými štátmi americkými2, z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách 
o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou3

a z 11. novembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu údajov z osobných záznamov 
o cestujúcich (PNR) do tretích krajín4,

– so zreteľom na stanoviská Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
z 19. októbra 2010 k oznámeniu Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných 
záznamov o cestujúcich do tretích krajín5 a z 9. decembra 2011 k návrhu rozhodnutia 
Rady o uzavretí Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou 
o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej 
bezpečnosti Spojených štátov amerických6,

– so zreteľom na stanovisko 7/2010 z 12. novembra 2010 k oznámeniu Európskej komisie 
o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín, 
ktoré prijala pracovná skupina zriadená podľa článku 29, a na list zo 6. januára 2012 
týkajúci sa Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o využívaní 
osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti 
Spojených štátov amerických,

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 218 
ods. 6 druhým pododsekom písm. a) v spojení s článkom 82 ods. 1 druhým pododsekom 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
2 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
3 Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0397.
5 Ú. v. EÚ C 357, 30.12.2010, s. 7.
6 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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písm. d) a článkom 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-
0511/2011),

– so zreteľom na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a na články 7 a 8 Charty 
základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2010),

1. neudeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a vláde Spojených štátov amerických.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Kontext

Údaje PNR poskytujú cestujúci, zhromažďujú ich leteckí dopravcovia a využívajú sa 
na vystavenie leteniek, rezervácie a v registračných systémoch. Keďže údaje PNR sa 
zhromažďujú na obchodné účely, obsahujú niekoľko druhov informácií, od mien cez adresy, 
čísla pasov a informácie o kreditných kartách až po údaje o iných cestujúcich, cestovných 
trasách a cestovných kanceláriách.

Po útokoch z 11. septembra 2001 orgány USA uložili leteckým spoločnostiam povinnosť 
elektronicky predkladať Ministerstvu vnútornej bezpečnosti USA (DHS) údaje o cestujúcich 
obsiahnuté v osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) v súvislosti s letmi do alebo z USA či 
cez územie krajiny. Letecké spoločnosti, ktoré nevyhovejú týmto žiadostiam, môžu čeliť 
vysokým pokutám a dokonca môžu prísť o právo na pristátie, pričom cestujúci sa môžu 
po prílete do USA stretnúť s omeškaniami. Ak by však letecké spoločnosti poskytovali údaje 
PNR s cieľom splniť si povinnosti, ktoré im uložili orgány USA, dopustili by sa tým 
porušenia právnych predpisov EÚ o ochrane údajov (smernica 95/46/ES požaduje „adekvátnu 
úroveň ochrany“ alebo jednoznačný „súhlas“ v prípade prenosu osobných údajov do tretích 
krajín) a mohli by čeliť vysokým pokutám od vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov. 

S cieľom vyhnúť sa tejto voľbe medzi dodržiavaním právnych predpisov EÚ a splnením 
požiadaviek USA a s cieľom odstrániť právnu neistotu v prípade leteckých dopravcov aj 
občanov bola Európska komisia vyzvaná, aby s USA prerokovala medzinárodnú dohodu, 
ktorá zabezpečí, že prenos údajov PNR bude v súlade s normami EÚ na ochranu údajov. 
Európska komisia zaviedla európsky právny rámec umožňujúci leteckým spoločnostiam 
poskytovanie údajov PNR týkajúcich sa cestujúcich, ktorý tvorí rozhodnutie o adekvátnej 
ochrane zo 14. mája 2004 a medzinárodná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými 
štátmi americkými uzavretá 28. mája 2004. 

Po tom, ako Európsky parlament vzniesol právnu námietku, Súdny dvor 30. mája 2006 zrušil 
oba nástroje, pretože článok 95 (týkajúci sa vnútorného trhu) a článok 300 Zmluvy o ES boli 
považované za nesprávny právny základ. Podľa názoru Súdneho dvora prenosy údajov PNR 
do USA predstavovali operácie spracovania týkajúce sa verejnej bezpečnosti a činnosti štátu 
v oblasti trestného práva. V súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 95/46/ES sú tieto činnosti 
výslovne vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. 

V dôsledku toho bol právny rámec najskôr nahradený dočasnou dohodou medzi Európskou 
úniou a Spojenými štátmi americkými zo 16. októbra 2006 a následne nadväzujúcou dohodou, 
ktorú EÚ podpísala 23. júla 2007 a USA 26. júla 2007. Dohoda sa dočasne vykonávala 
od 26. júla 2007 až do jej ratifikácie členskými štátmi.

Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa začal riadny legislatívny 
postup uplatňovať na rokovania o medzinárodných dohodách, a to aj pokiaľ ide o právo 
Európskeho parlamentu na udelenie súhlasu. Po doručení žiadosti Rady 15. februára 2010 
o udelenie súhlasu Európsky parlament prijal 5. mája 2010 uznesenie o odložení hlasovania 
o tejto žiadosti o udelenie súhlasu. V tomto uznesení naliehavo vyzval Európsku komisiu, aby 
zaujala ucelený prístup k využívaniu údajov PNR, ktorý bude založený na jednotnom súbore 
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zásad, pričom treba mať na zreteli ďalšie dve dohody o PNR uzavreté s Austráliou 
a Kanadou, ako aj nárast počtu žiadostí krajín, ako sú Saudská Arábia, Južná Kórea, Nový 
Zéland, o využívanie údajov PNR.1 Tento prístup, ktorý podporili Rada aj Komisia, sa javí 
ako pragmatická voľba v situácii, keď o prenos údajov PNR žiada stále viac krajín.

Na základe oznámenia o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich 
do tretích krajín a nových mandátov na rokovanie, ktoré schválila Rada, Komisia začala 
v januári 2011 nové rokovania s USA, Austráliou a Kanadou.

Novú dohodu s Austráliou Rada podpísala 29. septembra 2011 a Európsky parlament udelil 
svoj súhlas 27. októbra 2011. Rokovania s Kanadou ešte nie sú uzavreté. Pokiaľ ide o USA, 
o predbežných výsledkoch rokovaní Európsky parlament a Rada diskutovali v máji 2011. 
Keďže tento návrh znenia, ktorý spravodajkyňa a tieňoví spravodajcovia Európskeho 
parlamentu preskúmali, ani stanovisko právneho oddelenia Komisie a predbežné výsledky 
nesplnili kritéria vyplývajúce z uznesení Európskeho parlamentu, bolo potrebné pokračovať 
v rokovaniach. Po skončení nových rokovaní Komisia parafovala dohodu a 23. novembra 
2011 poslala Rade odporúčanie, aby dohodu podpísala a uzatvorila. Dňa 13. decembra 2011 
Rada schválila dohodu, ktorá bola podpísaná a poslaná Európskemu parlamentu so žiadosťou 
o udelenie súhlasu.

II. Posúdenie Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o 
využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej 
bezpečnosti Spojených štátov amerických

Dňa 5. mája 2010 a 11. novembra 2010 Európsky parlament takmer jednohlasne schválil 
podmienky na udelenie súhlasu2:

1) musí sa preukázať potreba zhromažďovania a uchovávania údajov PNR a musí sa podložiť 
konkrétnymi dôkazmi v prípade každého z uvedených účelov;
2) musí sa preukázať proporcionalita (t. j. skutočnosť, že ten istý účel nemožno dosiahnuť 
prostriedkami predstavujúcimi menší zásah do súkromia); 
3) účel musí byť jasne a prísne obmedzený na boj proti teroristickým trestným činom 
a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti, a to na základe jasných právnych definícií 
vychádzajúcich z pojmov vymedzených v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu a v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/584/SVV 
z 13. júna 2002 o európskom zatykači;
4) dodržiavanie právnych predpisov o ochrane údajov na vnútroštátnej a európskej úrovni;
5) údaje sa môžu poskytovať iba pasívnym spôsobom (metóda „push“);
6) údaje PNR sa v žiadnom prípade nevyužívajú na analýzu údajov alebo profilovanie;
7) postúpenie údajov z prijímajúcej krajiny do tretích krajín musí byť v súlade s normami EÚ 
na ochranu údajov, ktoré sa stanovia na základe osobitného preskúmania primeranosti;
8) výsledky sa musia okamžite poskytnúť príslušným orgánom EÚ a orgánom členských 
štátov (zásada reciprocity);
                                               
1 K dnešnému dňu predložilo Európskej komisii žiadosť súvisiacu s údajmi PNR 11 krajín. 
2 Uznesenia z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) 
so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou a z 11. novembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu údajov 
z osobných záznamov o cestujúcich (PNR) do tretích krajín.
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9) právny základ rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody musí zahŕňať článok 16 ZFEÚ;
10) príslušné mechanizmy nezávislého preskúmania, súdneho dohľadu a demokratickej 
kontroly.

Na základe týchto kritérií spravodajkyňa posúdila novú Dohodu medzi Spojenými štátmi 
americkými a Európskou úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich 
postupovaní Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických. Spravodajkyňa 
oceňuje obrovské úsilie Európskej komisie o zabezpečenie kvalitnejšej dohody, musí však 
konštatovať, že mnohé kritéria neboli uspokojivo splnené. Žiadosť o ucelený prístup 
a jednotný súbor zásad, ktoré by upravovali medzinárodné dohody o postupovaní údajov 
PNR, podporila Komisia aj Rada. Dohoda s USA sa však od tohto prístupu, ako aj od dohody 
s Austráliou, ktorá bola uzavretá 13. decembra 2011, podstatne líši. Táto dohoda sa 
považovala za dohodu, ktorá v dostatočnej miere spĺňa kritériá stanovené Parlamentom, zatiaľ 
čo dohoda s USA sa odchyľuje od prístupu, na ktorom sa v roku 2010 dohodli Európsky 
parlament, Komisia a Rada. Okrem toho v porovnaní s prvou dohodou medzi EÚ a USA 
o údajoch PNR z roku 2004 je táto dohoda z roku 2011 v mnohých bodoch dokonca horšia. 
Keďže Európsky parlament požiadal Súdny dvor o zrušenie dohody z roku 2004, 
spravodajkyňa odporučí Európskemu parlamentu, aby neudelil súhlas s uzavretím dohody.

Posúdenie kľúčových otázok:

1) Nevyhnutnosť a proporcionalita
Spravodajkyni a tieňovým spravodajcom boli poskytnuté informácie, ktoré za presne 
stanovených podmienok odôvodňujú použitie údajov PNR na konkrétne účely. Spravodajkyňa 
sa domnieva, že Európska komisia preukázala nevyhnutnosť a proporcionalitu 
zhromažďovania a uchovávania údajov len neuspokojivo a čiastočne. Neoficiálne dôkazy 
a návštevy delegácií Európskeho parlamentu na mieste objasnili používanie údajov PNR na 
určité účely. Treba však poskytnúť podrobné odôvodnenie každého uvedeného účelu (boj 
proti teroristickým činnom a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti) a každej uvedenej 
metódy spracovania (následne, v reálnom čase a proaktívne), ako žiada Európsky parlament. 
Okrem toho Európska komisia dostatočne nepreskúmala alternatívne opatrenia, ktoré by 
predstavovali menší zásah do súkromia, napríklad využívanie vopred poskytovaných 
informácií o cestujúcich (API) alebo údajov zo systému ESTA na identifikáciu podozrivých 
osôb.

2) Poskytovanie údajov PNR (článok 4)
Spravodajkyňa sa domnieva, že odseky článku 4 týkajúce sa obmedzenia účelu sa 
neobmedzujú na predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie teroristických trestných 
činov a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti.

Hoci článok 4 ods. 1 obsahuje podrobné vymedzenia teroristických trestných činov a závažnej 
nadnárodnej trestnej činnosti (trestné činy, ktoré sa trestajú odňatím slobody na tri alebo viac 
rokov a majú nadnárodnú povahu), tieto vymedzenia pojmov nie sú výlučného charakteru 
(použitie slov „vrátane“ a „najmä“)

Okrem toho, ako poznamenala pracovná skupina zriadená podľa článku 29, „nezdá sa, že by 
vymedzenie nadnárodnej trestnej činnosti nevyhnutne súviselo s presadzovaním práva v USA, 
vzťahuje sa však na všetky trestné činy, ktoré sa týkajú viac jednej jurisdikcie“. EDPS 



PE480.773v01-00 10/13 PR\890797SK.doc

SK

dodáva, že pododsek b) článku 4 ods. 1 „by mal obsahovať konkrétny zoznam trestných 
činov, keďže hranica [troch alebo viac rokov] zahŕňa v EÚ a USA, ako aj v jednotlivých 
členských štátoch EÚ a štátoch USA rozličné trestné činy“.

Navyše, a čo je z hľadiska spravodajkyne možno problematickejšie, článok 4 ods. 2, 3 a 4 
znie ako ďalšie rozšírenie účelov, na aké sa údaje PNR môžu používať.

Odsek 2 umožňuje použitie údajov PNR „na príkaz súdu“. Právne oddelenie Komisie ostro 
skritizovalo tento odsek v máji 2011, keď uviedlo, že „toto by umožnilo použitie údajov PNR 
na akýkoľvek účel pod podmienkou, že tento úkon je ‚na príkaz súdu“. Takýto postup 
nemožno považovať za zmysluplné obmedzenie účelu.“ Pracovná skupina zriadená 
podľa článku 29 taktiež vyjadrila znepokojenie konštatovaním, že „sa v článku 4 ods. 2 
stanovuje, že ‚na príkaz súdu‘ sa údaje PNR môžu použiť od prípadu k prípadu v súvislosti 
so všetkými trestnými činmi bez ohľadu na to, či sú závažnej povahy, a to dokonca aj 
v prípade akýchkoľvek ďalších činností, ktoré vôbec nesúvisia s trestnými činmi“. EDPS sa 
domnieva, že „použitie údajov PNR ‚na príkaz súdu‘ by sa malo obmedziť na prípady 
uvedené v článku 4 ods. 1“.

V článku 4 ods. 4 sa tiež stanovuje použitie údajov PNR v súvislosti s inými trestnými činmi, 
ak sa odhalili počas používania PNR na účely dohody. Pracovná skupina zriadená 
podľa článku 29 je znepokojená tým, že „nie je jasné, aké ďalšie trestné činy by sa mohli 
odhaliť a v súvislosti s akými informáciami o menej závažných trestných činoch, ku ktorým 
má DHS prístup, by sa údaje PNR mohli vyhľadávať“.

Podľa názoru spravodajkyne je najproblematickejším článok 4 ods. 3. Keďže sa z tohto 
odseku vypustil odkaz na ochranu hraníc, odsek teraz znie takto: „DHS môže použiť 
a spracovať údaje PNR na identifikáciu osôb, ktoré budú pri príchode alebo odchode do alebo 
zo Spojených štátov amerických podrobené bližšiemu prešetreniu alebo ktoré budú vyžadovať 
ďalšie vyšetrovanie“. Toto znenie, najmä ak sa číta v spojení s odôvodneniami 3 a 14, ktoré sa 
týkajú ochrany hraníc, vyvoláva otázku, či sa ochrana hraníc stále považuje za účel ako taký. 
Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 navyše vo svojom stanovisku uviedla, že „ak 
Európska komisia – v časti Často kladené otázky pripojenej k predloženému návrhu – hovorí, 
že proces opísaný v článku 4 ods. 3 môže tiež urýchliť kontrolu hraníc, vyplýva z toho, že 
údaje PNR sa používajú aj pri porovnávaní profilov v rámci kontroly hraníc“. So zreteľom 
na správu o spoločnom preskúmaní z 8. – 9. apríla 2010, v ktorej boli vyjadrené „obavy, 
pokiaľ ide o rozsiahle používanie údajov PNR, a najmä porovnávanie údajov PNR 
v databázach, ktoré obsahujú s nimi súvisiace prvky imigračnej a colnej politiky“, 
spravodajkyňa nie je presvedčená, že ochrana hraníc už nie je účelom v prípade použitia 
údajov PNR.

3) Uchovávanie údajov (článok 8)
Hoci sa prístup k údajom postupne obmedzí, spravodajkyňa konštatuje, že od dohody z roku 
2004 sa obdobia uchovávania každou nasledujúcou dohodou predlžovali, pričom v roku 2004 
toto obdobie trvalo tri a pol (3,5) roka a v roku 2011 je časovo neohraničené.

Zamaskovanie/anonymizáciu údajov PNR po šiestich mesiacoch možno považovať 
za zlepšenie, pretože to v podstate znamená obmedzenia, čo sa týka prístupnosti a použitia
údajov PNR po šiestich mesiacoch. Spravodajkyni však nie je jasné, ako sa to týka údajov, 
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ktoré už boli postúpené tretím krajinám. 

V dohode z roku 2004 sa stanovilo, že údaje PNR sa zničia po tri a pol (3,5) roku, ak neboli 
využité. Ak údaje PNR boli využité, vložili sa do neaktívnej databázy na ďalších osem (8) 
rokov a následne sa zničili. Už v roku 2004 bolo toto obdobie uchovávania predmetom ostrej 
kritiky zo strany Európskeho parlamentu, EDPS a pracovnej skupiny zriadenej 
podľa článku 29 pre svoju neprimeranosť. V dohode z roku 2007 sa obdobie uchovávania 
predĺžilo na 15 rokov. V súčasnom návrhu dohody z roku 2011 sa napriek zamaskovaniu 
údajov po šiestich mesiacoch údaje PNR uchovávajú bez časového obmedzenia, hoci prístup 
k nim sa postupne ohraničuje. Okrem anonymizácie po šiestich mesiacoch možno údaje 
získať v období 10 rokov v prípadoch závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a v období 
15 rokov v prípadoch teroristických trestných činov. Po 15 rokoch sa už údaje nebudú 
vymazávať, ale anonymizovať. Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 dôrazne 
poukazuje na „ťažkosti pri skutočnej anonymizácii údajov a na chýbajúce ďalšie vysvetlenia, 
prečo sú naďalej potrebné (anonymizované) údaje“.

4) Využitie citlivých údajov (článok 6)
Spravodajkyňa vyjadruje znepokojenie v súvislosti s článkom 6 o využívané citlivých údajov, 
pretože to vyzerá, akoby tento článok umožňoval úplné a neobmedzené použitie citlivých 
údajov. Vzhľadom na to, že žiaden z príslušných právnych predpisov EÚ neumožňuje 
spracovanie osobitných kategórií údajov (okrem prípadov, keď by to bolo absolútne 
nevyhnuté a keď vnútroštátne právo zabezpečuje primerané záruky), na dohodu z roku 2004, 
ktorou sa zakázalo využitie citlivých údajov, na návrh EÚ týkajúci sa údajov PNR, ako aj 
s prihliadnutím na to, že dohodou o údajoch PNR medzi EÚ a Austráliou sa tiež zakazuje 
akékoľvek spracovanie citlivých údajov, sa spravodajkyňa domnieva, že nie je prijateľné, aby 
sa Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických povolilo filtrovať, 
maskovať a ďalej spracúvať či využívať citlivé údaje. Aj keď sa citlivé údaje vymažú 
s trvalou platnosťou najneskôr do 30 dní, nie je jasné, ako sa to týka údajov, ktoré už boli 
postúpené tretím krajinám.

5) Systém prenosu údajov PNR (článok 15)
V uznesení Európskeho parlamentu sa jasne hovorí : údaje PNR sa môžu prenášať iba 
pasívnym spôsobom (metóda „push“). V dohode z roku 2007 bol už stanovený konečný 
termín pre leteckých dopravcov, aby najneskôr do 1. januára 2008 prešli na metódu „push“, 
splnenie tejto povinnosti sa však nevynucovalo – Komisia však tvrdí, že nemá nástroje 
na vynútenie splnenia tejto povinnosti (okrem krajnej možnosti podať proti členskému štátu 
žalobu na súd). Spravodajkyňa by rada poukázala na správu o spoločnom preskúmaní z 8. –
9. apríla 2010, v ktorej sú vyjadrené „obavy, pokiaľ ide o množstvo ad hoc žiadostí, ako aj 
skutočnosť, že DHS vybavuje žiadosti získavaním údajov“. Okrem toho údaje získané 
od prepravcov ukazujú, že veľmi často sa podávajú ad hoc žiadosti o získanie údajov, a to až 
v rozsahu tisíc žiadostí mesačne.

6) Ďalší prenos údajov PNR (článok 17)
V súvislosti s výmenou údajov s ďalšími orgánmi USA a ďalším prenosom údajov do tretích 
krajín sa ukazuje, že od dohody z roku 2004 sa nedosiahol žiaden pokrok.

7) Spolupráca v oblasti presadzovania práva a justičná spolupráca (článok 18)
Spravodajkyňa víta skutočnosť, že v porovnaní s dohodou z roku 2007 v otázke spolupráce 
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v oblasti presadzovania práva a justičnej spolupráce nastalo zlepšenie. V dohode z roku 2007 
spolupráca v oblasti presadzovania práva a justičná spolupráca ešte nemali záväzný charakter 
a v dohode z roku 2001 článok 18 zabezpečuje, že DHS „poskytne“ informácie „v čo 
najkratšom čase“. Spravodajkyňa však podotýka, že informácie sa musia vymieňať iba vtedy, 
keď sa týkajú prípadov, ktoré sa skúmajú a vyšetrujú v súvislosti s teroristickými trestnými 
činmi [článok 4 ods. 1 písm. a)] alebo trestnými činmi, ktoré majú nadnárodnú povahu 
[článok 4 ods. 1 písm. b)]. Ďalšie účely uvedené v článku 4 sú vyňaté z tejto povinnosti 
spolupracovať. 

8) Právny základ 
Spravodajkyňa sa domnieva, že vhodným právnym základom dohody by každopádne mal byť 
predovšetkým článok 16 ZFEÚ (týkajúci sa ochrany údajov). Tento článok sa však neuvádza 
v právnom základe a v preambule sa nachádza len všeobecný, nezáväzný („do úvahy berúci“) 
odkaz. Ako je uvedené vyššie a ako uviedol Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 
vo svojom stanovisku z 15. júla 2011, účelom dohody je zaručiť, aby prenos údajov bol 
v súlade s normami EÚ na ochranu údajov. Dohoda by preto nemala byť založená na článku 
82 ods. 1 písm. d) a článku 87 ods. 2 písm. a), ale na článku 16 ZFEÚ. Ak by jej účelom bola 
policajná a justičná spolupráca, potom by EÚ mohla teoreticky prijať rozhodnutie, ktorým sa 
zamieta zhromažďovanie údajov PNR. Ide však o nezávislé rozhodnutie tretej krajiny. Nejde 
tu teda o politiku EÚ a EÚ rovnako neprislúcha rozhodovať. Zvolený právny základ je 
jednoznačne nesprávny.

9) Právna náprava pre občanov EÚ a nezávislá kontrola (články 13 a 14)
Spravodajkyňa víta možnosť vytvorenú v článku 13, že „všetci jednotlivci bez ohľadu 
na národnosť, krajinu pôvodu a miesto bydliska [...] majú právo žiadať účinnú správnu 
a súdnu nápravu“, vyslovuje však vážne pochybnosti nad praktickým významom tohto 
článku, pretože podstatou dohody medzi EÚ a USA o údajoch PNR je vykonávanie, t. j. USA 
nemôžu zmeniť svoje štatutárne právo, lebo takýto krok by si vyžadoval zapojenie Kongresu. 
V článku 21 sa navyše výslovne stanovuje, že touto dohodou „sa podľa práva USA nezakladá 
ani nepriznáva žiadne právo ani výhoda žiadnej osobe“. Vychádzajúc z článku 21 EDPS 
vyjadruje vo svojom stanovisku poľutovanie nad tým, že „[právo na súdnu nápravu] nemusí 
byť rovnocenné s právom na účinnú právnu nápravu v EÚ“.

Spravodajkyňa víta budúce zapojenie Kongresu USA, čo sa týka kontroly vykonávania 
dohody medzi EÚ a USA o údajoch PNR, poznamenáva však, že v článku 14 stále nie je 
stanovená nezávislá kontrola, ako to požaduje judikatúra Súdneho dvora Európskej únie1

a charta základných práv.

10) Zoznam údajov PNR
V prílohe I k tejto dohode je vymenovaných 19 druhov údajov, ktoré sa posielajú USA. 
Väčšina z nich sa zhoduje s druhmi údajov obsiahnutými v dohode z roku 2007, pričom 
zahŕňajú aj rôzne kategórie druhov údajov, ktoré sú uvedené v prílohe k dohode z roku 2004. 
EDPS aj pracovná skupina zriadená podľa článku 29 už označili obidva zoznamy údajov 
za neprimerané. Za problematickú sa považuje hlavne druh údajov Všeobecné poznámky 
vrátane informácií OSI, SSI a SSR, pretože tieto kategórie môžu odhaliť údaje týkajúce sa 

                                               
1 Pracovná skupina zriadená podľa článku 29 odkazuje na vec C-618/07, Komisia/Nemecká spolková republika 
z 9. marca 2010.
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náboženského presvedčenia alebo zdravia.

11) Vplyv vlasteneckého zákona na údaje PNR, ktoré letecké spoločnosti uchovávajú 
v počítačových rezervačných systémoch
Dohoda medzi EÚ a USA o údajoch PNR sa vzťahuje na postupovanie údajov PNR 
ministerstvu vnútornej bezpečnosti. Dohoda však neobmedzuje schopnosť vlády USA získať 
priamo od leteckých spoločností vybavených počítačovými rezervačnými systémami, ktoré 
majú sídlo v USA alebo tam vyvíjajú podnikateľskú činnosť, údaje PNR, a to presadzovaním 
vlasteneckého zákona. Spravodajkyňa sa domnieva, že túto situáciu treba objasniť. Európska 
únia musí zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ na ochranu údajov účinne uplatňovali a aby právne 
predpisy USA nebolo nadradené právnym predpisom EÚ alebo tejto dohode. 

Vzhľadom na vyššie uvedené pripomienky spravodajkyňa odporúča Európskemu parlamentu, 
aby neudelil súhlas s uzatvorením Dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou 
úniou o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu vnútornej 
bezpečnosti Spojených štátov amerických.


