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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní údajov z osobných 
záznamov o cestujúcich na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 
teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti
(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM (2011)0032),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a písm. d) druhého pododseku článku 82 ods. 1 a 
písm. a) článku 87 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0039/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na príspevky, ktoré k návrhu legislatívneho aktu predložil bulharský 
parlament, český senát, nemecká Spolková rada, taliansky senát, rumunský senát, 
rakúska Národná rada, portugalský parlament a holandský senát,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. mája 
20111,

– so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
z 25. marca 20112,

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-293/12 Digital Rights 
Ireland a C-594/12 Sitlinger a i.,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 
o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov3,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a 
stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0000/2015),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 107.
2 Ú. v. EÚ C 181, 22.6.2011, s. 24.
3 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.
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3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Účelom tejto smernice je zaistiť 
bezpečnosť a chrániť život a bezpečnosť 
verejnosti a vytvoriť právny rámec na 
ochranu a výmenu údajov z osobných 
záznamov o cestujúcich (PNR) medzi 
členskými štátmi a orgánmi 
presadzovania práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. Každý členský štát by mal byť 
zodpovedný za náklady na prevádzku a 
údržbu svojho vlastného systému PNR 
vrátane nákladov na vymenovanie a 
prevádzku príslušného orgánu a 
vymenovanie a prevádzku národného 
dozorného orgánu. Náklady, ktoré 
vzniknú pri prenose údajov PNR, ktoré 
majú letecké spoločnosti vo svojich 
rezervačných systémoch, vnútroštátnym 
orgánom presadzovania práva a 
príslušným orgánom by mali hradiť 
letecké spoločnosti. Vo všeobecnom 
rozpočte Európskej únie by sa mala 
stanoviť administratívna a poradenská 
pomoc Komisie členským štátom pri 
zavádzaní ich systémov PNR.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Berúc plne do úvahy právo na ochranu 
osobných údajov a právo na 
nediskrimináciu, by sa žiadne takéto 
rozhodnutie, ktoré má nepriaznivé právne 
účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu 
závažné dôsledky, nemalo prijať len na 
základe automatizovaného spracovania 
údajov PNR. Okrem toho by dôvodom
takéhoto rozhodnutia nemala byť rasa 
alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské 
či filozofické presvedčenie, politické 
názory, členstvo v odboroch, zdravie alebo 
sexuálny život.

(19) Berúc plne do úvahy právo na ochranu 
osobných údajov a právo na 
nediskrimináciu podľa smernice 95/46/ES 
Európskeho parlamentu a Rady1a a 
článkov 8 a 21 Charty základných práv 
Európskej únie by sa žiadne takéto 
rozhodnutie, ktoré má nepriaznivé právne 
účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu 
závažné dôsledky, nemalo prijať len na
základe automatizovaného spracovania 
údajov PNR. Okrem toho by dôvodom 
takéhoto rozhodnutia nemalo byť pohlavie,
rasa, farba pleti, etnický ani sociálny
pôvod osoby, jej genetické vlastnosti,
jazyk, jej náboženské či filozofické 
presvedčenie, politické názory, členstvo 
v odboroch, príslušnosť k národnostnej 
menšine, majetok, pôvod, zdravotné 
postihnutie, vek, zdravie alebo sexuálna 
orientácia.

__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

Or. en



PE549.223v01-00 8/43 PR\1050032SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Táto smernica vymedzuje povinnosti, 
čo sa týka podmienok, v súlade s ktorými 
môžu byť údaje PNR prenesené, 
spracované, použité a chránené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Údaje PNR zhromaždené v súlade 
s touto smernicou možno spracovávať iba 
na tieto účely:

2. Údaje PNR zhromaždené v súlade 
s touto smernicou možno spracovávať iba 
na účely prevencie, odhaľovania, 
vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov a závažnej nadnárodnej 
trestnej činnosti v zmysle článku 4 ods. 2.

(a) prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie 
a stíhanie teroristických trestných činov 
a závažnej trestnej činnosti v zmysle 
článku 4 ods. 2 písm. b) a c), ako aj

(b) prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie
a stíhanie teroristických trestných činov 
a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti 
v zmysle článku 4 ods. 2 písm. a) a d).

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie účelu iba na závažnú nadnárodnú trestnú činnosť.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Táto smernica sa vzťahuje na 
dopravcov, ktorí prevádzkujú osobnú 
leteckú dopravu medzi Úniou a tretími 
krajinami a osobnú leteckú dopravu na 
území Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Táto smernica sa tiež vzťahuje na 
dopravcov, ktorí sú registrovaní alebo 
uchovávajú údaje v Únii a prevádzkujú 
osobnú leteckú dopravu do tretích krajín 
alebo z nich, pričom miesto odletu alebo 
príletu sa nachádza v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) „osobné záznamy o cestujúcich (PNR)“ 
sú záznamy o jednotlivých cestujúcich 
obsahujúce údaje o ceste a všetky 
informácie potrebné na spracovanie 
rezervácie alebo jej kontrolu zo strany 
rezervujúceho alebo účastníckeho 
leteckého dopravcu v prípade každej cesty, 

(c) „osobné záznamy o cestujúcich (PNR)“ 
sú záznamy o jednotlivých cestujúcich, 
ktoré zhromažďujú a v elektronickej 
podobe uchovávajú leteckí dopravcovia
v rámci svojej bežnej prevádzky,
obsahujúce údaje o ceste a všetky 
informácie potrebné na spracovanie 
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ktorú si osoba rezervovala alebo ktorá bola 
rezervovaná v jej mene bez ohľadu na to, 
či sú obsiahnuté v rezervačných 
systémoch, odletových kontrolných 
systémoch (DCS) alebo v rovnocenných 
systémoch poskytujúcich tie isté funkcie;

rezervácie alebo jej kontrolu zo strany 
rezervujúceho alebo účastníckeho 
leteckého dopravcu v prípade každej cesty, 
ktorú si osoba rezervovala alebo ktorá bola 
rezervovaná v jej mene bez ohľadu na to, 
či sú obsiahnuté v rezervačných 
systémoch, odletových kontrolných 
systémoch (DCS) alebo v rovnocenných 
systémoch poskytujúcich tie isté funkcie;
údaje o cestujúcich zahŕňajú údaje, ktoré 
vytvorili leteckí dopravcovia alebo ich 
splnomocnení zástupcovia v prípade 
každej cesty, ktorú si cestujúci rezervoval 
alebo ktorá bola rezervovaná v jeho mene, 
a nachádzajú sa v rezervačných 
systémoch dopravcov, ich systémoch 
kontroly pri odlete alebo v rovnocenných 
systémoch poskytujúcich podobné 
funkcie; údaje PNR obsahujú dátové 
polia vymedzené v prílohe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2 –  písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) „zamaskovanie údajov“ znamená 
upravenie určitých prvkov údajov PNR, 
ktoré sú pre užívateľa veľmi dôležité, bez 
toho, aby boli vymazané.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno h
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„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;

vypúšťa sa

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte. Jeho prijatie si vyžiada 
príslušné zmeny vo všetkých častiach 
textu.)

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie účelu iba na závažnú nadnárodnú trestnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ 
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 

(i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ 
znamená tieto trestné činy podľa 
vnútroštátneho práva uvedené v článku 2 
ods. 2 rámcového rozhodnutia 
2002/584/SVV:
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členského štátu, a:

– účasť na zločinnom spolčení,

– terorizmus,

– obchodovanie s ľuďmi,

– sexuálne vykorisťovanie detí a detská 
pornografia,

– nedovolené obchodovanie s omamnými 
a psychotropnými látkami,

– nedovolené obchodovanie so zbraňami, 
strelivom a s výbušninami,

– legalizácia príjmov z trestnej činnosti,

– falšovanie a pozmeňovanie meny 
vrátane eura,

– počítačová kriminalita,

– vražda, ťažká ujma na zdraví,

– nedovolené obchodovanie s ľudskými 
orgánmi a tkanivami,

– únos, obmedzovanie osobnej slobody a 
branie rukojemníka,

– organizovaná alebo ozbrojená lúpež,

– falšovanie a pozmeňovanie platobných 
prostriedkov,

– nedovolené obchodovanie s 
hormonálnymi látkami a ďalšími 
prostriedkami na podporu rastu,

– nedovolené obchodovanie s jadrovými 
alebo rádioaktívnymi materiálmi,

– znásilnenie,

– podpaľačstvo,

– trestné činy podliehajúce právomoci 
Medzinárodného trestného súdu,

– protiprávne zmocnenie sa lietadla alebo 
plavidla,

– sabotáž, 

ak za ne možno uložiť trest odňatia 
slobody alebo ochranné opatrenie 
obmedzujúce slobodu s hornou hranicou 
trestnej sadzby v dĺžke najmenej troch 
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rokov podľa vnútroštátneho práva 
členského štátu a:

(i) ak sa páchajú vo viac než jednom štáte; (i) ak sa páchajú vo viac než jednom štáte;

(ii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale 
podstatná časť ich prípravy, plánovania, 
riadenia alebo kontroly sa nachádza v inom 
štáte;

(ii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale 
podstatná časť ich prípravy, plánovania, 
riadenia alebo kontroly sa nachádza v inom 
štáte;

(iii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale je do 
nich zapojená organizovaná zločinecká 
skupina, ktorá pácha trestnú činnosť vo 
viac než jednom štáte, alebo

(iii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale je do 
nich zapojená organizovaná zločinecká 
skupina, ktorá pácha trestnú činnosť vo 
viac než jednom štáte, alebo

(iv) ak sa páchajú v jednom štáte, ale majú 
podstatné účinky v inom štáte.

(iv) ak sa páchajú v jednom štáte, ale majú 
podstatné účinky v inom štáte;

členské štáty môžu vylúčiť menej závažné 
trestné činy, pri ktorých by vzhľadom na 
ich systém trestného súdnictva nebolo 
spracúvanie údajov PNR podľa tejto 
smernice v súlade so zásadou 
proporcionality.

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie len na niektoré druhy závažných nadnárodných trestných činov uvedených v 
článku 2 ods. 2 rámcovej smernice Rady 2002/584/SVV.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dva alebo viaceré členské štáty môžu 
vytvoriť alebo určiť jediný orgán, aby 
pôsobil ako ich útvar zodpovedný za 
informácie o cestujúcich. Takýto útvar 
informácií o cestujúcich sa zriadi v jednom 
zo zúčastnených členských štátov 
a považuje sa za vnútroštátny útvar 
informácií o cestujúcich všetkých takto 
zúčastnených členských štátov. Zúčastnené 
členské štáty sa dohodnú na podrobných 

2. Dva alebo viaceré členské štáty môžu 
vytvoriť alebo určiť jediný orgán, aby 
pôsobil ako ich útvar zodpovedný za 
informácie o cestujúcich. Takýto útvar 
informácií o cestujúcich sa zriadi len v 
jednom zo zúčastnených členských štátov 
a považuje sa za vnútroštátny útvar 
informácií o cestujúcich všetkých takto 
zúčastnených členských štátov. Zúčastnené 
členské štáty sa spoločne dohodnú na 
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pravidlách fungovania útvaru informácií 
o cestujúcich, pričom budú rešpektovať 
požiadavky stanovené v tejto smernici.

podrobných pravidlách fungovania útvaru 
informácií o cestujúcich, pričom budú 
rešpektovať požiadavky stanovené v tejto 
smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Údaje PNR, ktoré zaslali leteckí 
dopravcovia v súlade s článkom 6 a ktoré 
sa týkajú medzinárodných letov s pristátím 
na území jednotlivých členských štátov 
alebo s odletom z nich, zhromaždí útvar 
informácií o cestujúcich v príslušnom 
členskom štáte. Ak údaje PNR, ktoré 
zaslali leteckí dopravcovia, obsahujú aj 
údaje nad rámec zoznamu uvedeného 
v prílohe, útvar informácií o cestujúcich 
vymaže takéto údaje ihneď pri ich prijatí.

1. Údaje PNR, ktoré zaslali leteckí 
dopravcovia v súlade s článkom 6 a ktoré 
sa týkajú medzinárodných letov s pristátím 
na území jednotlivých členských štátov 
alebo s odletom z nich, zhromaždí útvar 
informácií o cestujúcich v príslušnom 
členskom štáte. Ak údaje PNR, ktoré 
zaslali leteckí dopravcovia, obsahujú aj 
údaje nad rámec zoznamu uvedeného 
v prílohe, útvar informácií o cestujúcich 
vymaže takéto údaje ihneď pri ich prijatí a 
natrvalo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vykonanie posúdenia cestujúcich pred 
ich predpokladaným príletom alebo 
odletom z členského štátu s cieľom 
identifikovať osoby, ktoré môžu byť 
zapojené do teroristických trestných činov 
alebo závažnej nadnárodnej trestnej 
činnosti a ktoré by mali príslušné orgány 
uvedené v článku 5 ďalej preskúmať. Pri 

(a) vykonanie posúdenia cestujúcich pred 
ich predpokladaným príletom alebo 
odletom z členského štátu s cieľom 
identifikovať osoby, ktoré môžu byť 
zapojené do teroristických trestných činov 
alebo závažnej nadnárodnej trestnej 
činnosti a ktoré by mali príslušné orgány 
uvedené v článku 5 ďalej preskúmať. Pri 
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vykonávaní takéhoto posúdenia môže útvar 
informácií o cestujúcich spracúvať údaje 
PNR na základe vopred stanovených 
kritérií. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
všetky pozitívne zhody vyplývajúce 
z takéhoto automatizovaného spracovania 
individuálne preskúmali 
neautomatizovanými spôsobmi s cieľom 
overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán 
uvedený v článku 5 prijal náležité 
opatrenie;

vykonávaní takéhoto posúdenia môže útvar 
informácií o cestujúcich spracúvať údaje 
PNR na základe vopred stanovených 
kritérií v súlade s touto smernicou a môže 
porovnať údaje PNR s relevantnými 
databázami vrátane medzinárodných 
alebo vnútroštátnych databáz alebo 
vnútroštátnych zrkadlových verzií databáz 
Únie, pokiaľ sú vytvorené na základe 
práva Únie a týkajú sa hľadaných osôb 
alebo objektov alebo osôb alebo objektov, 
na ktoré bol vydaný zápis, v súlade 
s pravidlami Únie, medzinárodnými 
a vnútroštátnymi pravidlami platnými pre 
takéto súbory. Členské štáty zabezpečia, 
aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce 
z takéhoto automatizovaného spracovania 
individuálne preskúmali 
neautomatizovanými spôsobmi s cieľom 
overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán 
uvedený v článku 5 prijal náležité 
opatrenie;

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie len na niektoré druhy závažných nadnárodných trestných činov uvedených v 
článku 2 ods. 2 rámcovej smernice Rady 2002/584/SVV.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vykonanie posúdenia cestujúcich pred 
ich predpokladaným príletom alebo 
odletom z členského štátu s cieľom 
identifikovať osoby, ktoré môžu byť 
zapojené do teroristických trestných činov 
alebo závažnej trestnej činnosti a ktoré by
mali príslušné orgány uvedené v článku 5 
ďalej preskúmať. Pri tomto posudzovaní 

vypúšťa sa
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môže útvar informácií o cestujúcich 
porovnávať údaje PNR s relevantnými 
databázami vrátane medzinárodných 
alebo vnútroštátnych databáz, alebo 
vnútroštátnych zrkadlových verzií databáz 
Únie, pokiaľ boli takéto databázy 
hľadaných osôb, osôb, na ktoré bol 
vydaný zápis, alebo databázy objektov 
vytvorené na základe práva Únie, v súlade 
s pravidlami Únie, medzinárodnými 
a vnútroštátnymi pravidlami platnými pre 
takéto súbory. Členské štáty zabezpečia, 
aby sa všetky pozitívne zhody vyplývajúce 
z takéhoto automatizovaného spracovania 
individuálne preskúmali 
neautomatizovanými spôsobmi s cieľom 
overiť, či je potrebné, aby príslušný orgán 
uvedený v článku 5 prijal náležité 
opatrenie;

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie účelu iba na závažnú nadnárodnú trestnú činnosť. Časť textu bola presunutá do 
písm. a).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) reagovanie na individuálnom základe 
na riadne odôvodnené požiadavky 
príslušných orgánov na poskytnutie 
a spracovanie údajov PNR v konkrétnych 
prípadoch na účely prevencie, 
odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 
teroristických trestných činov alebo 
závažnej trestnej činnosti a poskytovanie 
výsledkov takéhoto spracovania 
príslušným orgánom, ako aj

(c) reagovanie na individuálnom základe 
na riadne odôvodnené požiadavky 
príslušných orgánov na poskytnutie 
a spracovanie údajov PNR v konkrétnych 
prípadoch na účely prevencie, 
odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 
teroristických trestných činov alebo 
závažnej nadnárodnej trestnej činnosti 
a poskytovanie výsledkov takéhoto 
spracovania príslušným orgánom, ako aj

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Posudzovanie cestujúcich pred ich 
plánovaným príletom do alebo odletom 
z členského štátu uvedeného v písm. a) 
odseku 2 sa vykonáva nediskriminačným 
spôsobom na základe kritérií posudzovania 
stanovených útvarom informácií 
o cestujúcich tohto štátu. Členské štáty 
zabezpečia, aby kritériá posudzovania 
stanovovali útvary informácií o cestujúcich 
v spolupráci s príslušnými orgánmi 
uvedenými v článku 5. Základom kritérií 
posudzovania by za žiadnych okolností 
nemala byť rasa alebo etnický pôvod 
osoby, jej náboženské či filozofické 
presvedčenie, politické názory, členstvo v 
odboroch, zdravie alebo sexuálny život.

3. Posudzovanie cestujúcich pred ich 
plánovaným príletom do alebo odletom 
z členského štátu uvedeného v písm. a) 
odseku 2 sa vykonáva nediskriminačným 
spôsobom na základe kritérií posudzovania 
stanovených útvarom informácií 
o cestujúcich tohto štátu. Členské štáty 
zabezpečia, aby kritériá posudzovania 
stanovovali útvary informácií o cestujúcich 
v spolupráci s príslušnými orgánmi 
uvedenými v článku 5. Základom kritérií 
posudzovania by za žiadnych okolností 
nemalo byť pohlavie osoby, jej rasa, farba 
pleti, etnický či sociálny pôvod, genetické 
črty, jazyk, náboženstvo ani viera, 
politické ani iné názory, príslušnosť 
k národnostnej menšine, vlastníctvo 
majetku, pôvod, zdravotné postihnutie, 
vek ani sexuálna orientácia, ako je 
ustanovené v článku 21 Charty 
základných práv Európskej únie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 

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 vykonáva operátor iba na 



PE549.223v01-00 18/43 PR\1050032SK.doc

SK

individuálnom základe. individuálnom základe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát prijme zoznam 
príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené 
požiadať o údaje PNR alebo o výsledky ich 
spracovania, alebo ich prijímať od útvarov 
informácií o cestujúcich s cieľom ďalej 
skúmať tieto informácie alebo prijať 
náležité opatrenia na účely prevencie, 
odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 
teroristických trestných činov a závažnej 
trestnej činnosti.

1. Každý členský štát prijme zoznam 
príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené 
požiadať o údaje PNR alebo o výsledky ich 
spracovania alebo ich prijímať od útvarov 
informácií o cestujúcich s cieľom ďalej 
skúmať tieto informácie alebo prijať 
náležité opatrenia na konkrétne účely 
prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a 
stíhania teroristických trestných činov a 
závažnej nadnárodnej trestnej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Príslušnými orgánmi sú orgány 
zodpovedné za prevenciu, odhaľovanie, 
vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických 
trestných činov a závažnej trestnej činnosti.

2. Príslušnými orgánmi sú orgány 
zodpovedné za prevenciu, odhaľovanie, 
vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických 
trestných činov a závažnej nadnárodnej
trestnej činnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. PNR údaje cestujúcich a výsledky 
spracovania údajov PNR, ktoré dostal útvar 
informácií o cestujúcich, môžu príslušné 
orgány členského štátu ďalej spracúvať iba 
na účely prevencie, odhaľovania, 
vyšetrovania alebo stíhania teroristických 
trestných činov alebo závažnej trestnej 
činnosti.

4. PNR údaje cestujúcich a výsledky 
spracovania údajov PNR, ktoré dostal útvar 
informácií o cestujúcich, môžu príslušné 
orgány členského štátu ďalej spracúvať iba 
na konkrétne účely prevencie, 
odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania 
teroristických trestných činov alebo 
závažnej nadnárodnej trestnej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Príslušné orgány členského štátu 
neprijmú žiadne rozhodnutie opierajúce sa 
výlučne o automatizované spracovanie 
údajov PNR, ktoré má nepriaznivé právne 
účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu 
závažné dôsledky. Základom takýchto 
rozhodnutí by nemala byť rasa alebo
etnický pôvod osoby, jej náboženské či 
filozofické presvedčenie, politické názory, 
členstvo v odboroch, zdravie alebo
sexuálny život.

6. Príslušné orgány členského štátu 
neprijmú žiadne rozhodnutie opierajúce sa 
výlučne o automatizované spracovanie 
údajov PNR, ktoré má nepriaznivé právne 
účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu 
závažné dôsledky. Základom takýchto 
rozhodnutí nie je pohlavie, rasa, farba 
pleti, etnický ani sociálny pôvod osoby, jej
genetické vlastnosti, jazyk, náboženstvo 
ani viera, politické ani iné názory,
príslušnosť k národnostnej menšine, 
vlastníctvo majetku, pôvod, zdravotné 
postihnutie, vek ani sexuálna orientácia. 
Takéto citlivé údaje sa natrvalo vymažú 
najneskôr 30 dní po tom, ako príslušné 
orgány naposledy prijali PNR s týmito 
údajmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) 24 až 48 hodín pred plánovaným časom 
odletu,

(a) raz, 24 až 48 hodín pred plánovaným 
časom odletu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) bezprostredne po uzatvorení letu, teda 
potom, ako cestujúci nastúpili do lietadla 
pripraveného na odlet a ďalší cestujúci už 
nemajú dovolené nastúpiť. 

(b) raz, bezprostredne po uzatvorení letu, 
teda po tom, ako cestujúci nastúpili do 
lietadla pripraveného na odlet a ďalší 
cestujúci už nemajú dovolené nastúpiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
osôb identifikovaných útvarom informácií 
o cestujúcich v súlade s článkom 4 ods. 2 
písm. a) a b), daný útvar informácií 
o cestujúcich postúpil výsledky 
spracovania PNR údajov útvarom 
informácií o cestujúcich v ostatných 
členských štátoch, ak prvý z uvedených 

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade 
osôb identifikovaných útvarom informácií 
o cestujúcich v súlade s článkom 4 ods. 2 
písm. a) a b) daný útvar informácií 
o cestujúcich postúpil výsledky 
spracovania PNR údajov útvarom 
informácií o cestujúcich v ostatných 
členských štátoch, ak prvý z uvedených 
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útvarov informácií o cestujúcich usúdi, že 
je takýto prenos nevyhnutný na prevenciu, 
odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie 
teroristických trestných činov alebo 
závažnej trestnej činnosti. Útvary 
prijímajúcich členských štátov zodpovedné 
za informácie o cestujúcich zabezpečia 
prenos údajov PNR alebo výsledky 
spracovania údajov PNR príslušným 
zodpovedným orgánom toho istého 
členského štátu.

útvarov informácií o cestujúcich usúdi, že
je takýto prenos nevyhnutný na prevenciu, 
odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie 
teroristických trestných činov alebo 
závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. 
Útvary prijímajúcich členských štátov 
zodpovedné za informácie o cestujúcich 
zabezpečia prenos údajov PNR alebo 
výsledky spracovania údajov PNR 
príslušným zodpovedným orgánom toho 
istého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. 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. 1, a v prípade potreby aj výsledky 
spracovania údajov PNR. Žiadosť o takéto 
údaje môže vychádzať z ktoréhokoľvek 
z údajových prvkov alebo z ich 
kombinácie, ako uzná za vhodné žiadajúci 
útvar informácií o cestujúcich 
v konkrétnom prípade týkajúcom sa 
prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo 
stíhania teroristických trestných činov 
alebo závažnej trestnej činnosti. Útvary 
informácií o cestujúcich postúpia 
vyžiadané údaje čo najskôr a poskytnú aj 
výsledky spracovania údajov PNR, ak už 
boli pripravené v súlade článkom 4 ods. 2 
písm. a) a b).

2. Útvar informácií o cestujúcich 
v členskom štáte má v prípade potreby 
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. 1, 
a v prípade potreby aj výsledky 
spracovania údajov PNR. Žiadosť o takéto 
údaje môže vychádzať z ktoréhokoľvek 
z údajových prvkov alebo z ich 
kombinácie, ako uzná za vhodné žiadajúci 
útvar informácií o cestujúcich 
v konkrétnom prípade týkajúcom sa 
prevencie, odhaľovania, vyšetrovania alebo 
stíhania teroristických trestných činov 
alebo závažnej nadnárodnej trestnej 
činnosti. Útvary informácií o cestujúcich 
postúpia vyžiadané údaje čo najskôr 
a poskytnú aj výsledky spracovania údajov 
PNR, ak už boli pripravené v súlade 
článkom 4 ods. 2 písm. a) a b).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci 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 
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. 

3. Útvar informácií o cestujúcich 
v členskom štáte má právo v prípade 
potreby 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 
bez zamaskovaných údajov iba v
najvýnimočnejších prípadoch, v reakcii na 
konkrétnu hrozbu v reálnom čase alebo 
v súvislosti s konkrétnym vyšetrovaním či 
trestným stíhaním, ktoré súvisia 
s teroristickými trestnými činmi alebo 
závažnou nadnárodnou trestnou 
činnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Iba v prípadoch, keď je to nevyhnutné 
v záujme toho, aby sa predišlo 
bezprostrednej a závažnej hrozbe pre 
verejnú bezpečnosť, môžu príslušné orgány 
členského štátu požiadať priamo útvar 
ktoréhokoľvek iného členského štátu 
zodpovedný za informácie o cestujúcich, 
aby im poskytol údaje PNR, ktoré tento 
útvar uchováva vo svojej databáze v súlade 
s článkom 9 ods. 1 a 2. Takéto žiadosti 
musia súvisieť s konkrétnym prípadom 
vyšetrovania alebo stíhania teroristických 
trestných činov alebo závažnej trestnej 
činnosti a musia sa odôvodniť. Útvary 
informácií o cestujúcich vybavujú takéto 
požiadavky prednostne. Vo všetkých 
ostatných prípadoch adresujú príslušné 
orgány svoje požiadavky prostredníctvom 
útvaru vlastného členského štátu 
zodpovedného za informácie o cestujúcich.

4. Iba v prípadoch, keď je to úplne 
nevyhnutné v záujme toho, aby sa predišlo 
bezprostrednej a závažnej hrozbe pre 
verejnú bezpečnosť, môžu príslušné orgány 
členského štátu požiadať priamo útvar 
ktoréhokoľvek iného členského štátu 
zodpovedný za informácie o cestujúcich, 
aby im poskytol údaje PNR, ktoré tento 
útvar uchováva vo svojej databáze v súlade 
s článkom 9 ods. 1 a 2. Takéto žiadosti 
musia súvisieť s konkrétnym prípadom 
vyšetrovania alebo stíhania teroristických 
trestných činov alebo závažnej 
nadnárodnej trestnej činnosti a musia sa 
odôvodniť. Útvary informácií o cestujúcich 
vybavujú takéto požiadavky prednostne. 
Vo všetkých ostatných prípadoch adresujú 
príslušné orgány svoje požiadavky 
prostredníctvom útvaru vlastného 
členského štátu zodpovedného za 
informácie o cestujúcich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Za výnimočných okolností, ak je 
potrebný rýchly prístup v záujme včasnej
reakcie na skutočnú hrozbu súvisiacu 
s trestnými činmi terorizmu alebo 
závažnou trestnou činnosťou, útvar 
členského štátu zodpovedný za informácie 
o cestujúcich má právo kedykoľvek 
požiadať útvar iného členského štátu 
zodpovedný za informácie o cestujúcich, 
aby mu poskytol údaje PNR týkajúce sa 

5. Za výnimočných okolností, ak je 
potrebný rýchly prístup v záujme reakcie 
na konkrétnu a skutočnú hrozbu súvisiacu 
s trestnými činmi terorizmu alebo 
závažnou nadnárodnou trestnou 
činnosťou, útvar členského štátu 
zodpovedný za informácie o cestujúcich 
má právo kedykoľvek požiadať útvar iného 
členského štátu zodpovedný za informácie 
o cestujúcich, aby mu poskytol údaje PNR 
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letov, ktoré majú pristátie alebo odlet na 
území tohto iného členského štátu.

týkajúce sa letov, ktoré majú pristátie alebo 
odlet na území tohto iného členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Členské štáty si môžu vymieňať údaje 
PNR len po dôkladnom posúdení týchto 
bezpečnostných opatrení:

a) výmena sa musí uskutočniť len v 
súlade s článkom 4;

b) výmena musí prebiehať len s 
vnútroštátnymi orgánmi štátnej správy, 
ktoré konajú na podporu použití 
uvedených v článku 4;

c) prijímajúce orgány musia v súvislosti s 
PNR zabezpečiť rovnocenné bezpečnostné 
opatrenia, ako je stanovené v tejto 
smernici; ako aj

d) údaje PNR sa musia vymieňať iba na 
podporu prípadov, ktoré sa skúmajú alebo 
vyšetrujú, a v súlade s písomnými 
dohodami, právom Únie a vnútroštátnym 
právom v oblasti výmeny informácií medzi 
vnútroštátnymi orgánmi štátnej správy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. Pri prenose analytických informácií 
získaných z PNR, ktorý prebieha v súlade 
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s touto smernicou, sa dodržiavajú 
bezpečnostné opatrenia ustanovené v 
odseku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 6 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6c. Členské štáty sa vzájomne informujú, 
pokiaľ ide o prijatie akéhokoľvek 
právneho predpisu, ktorý zásadne 
ovplyvňuje vykonávanie tejto smernice. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

(a) je takýto prenos nevyhnutný na 
predchádzanie trestným činom, ich 
vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie 
alebo na výkon trestov;

aa) prijímajúci orgán v tretej krajine 
alebo prijímajúci medzinárodný orgán 
zodpovedá za predchádzanie trestným 
činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie 
alebo stíhanie alebo za výkon trestov;

ab) členský štát, od ktorého sa údaje 
získali, súhlasil s prenosom v súlade so 
svojím vnútroštátnym právom; 
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ac) dotknutá tretia krajina alebo 
medzinárodný orgán zaručí primeranú 
úroveň ochrany pri plánovanom 
spracúvaní údajov;

(b) prenos je potrebný na účely tejto 
smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a

(b) prenos je potrebný na účely tejto 
smernice uvedené v článku 1 ods. 2; a

(c) táto tretia krajina súhlasí s tým, že 
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.

(c) táto tretia krajina, ktorá prijíma údaje,
súhlasí s tým, že ich 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.

1a. Prenos údajov PNR bez 
predchádzajúceho súhlasu v súlade s 
odsekom 1 písm. ab) je prípustný, len ak 
je nevyhnutný na to, aby sa predišlo 
bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu 
verejnej bezpečnosti členského štátu alebo 
tretej krajiny alebo základných záujmov 
členského štátu, a ak sa predchádzajúci 
súhlas nedá získať včas. Orgán 
zodpovedný za vydanie súhlasu je o tom 
bezodkladne informovaný.

1b. Odchylne od odseku 1 písm. ac) sa 
osobné údaje môžu preniesť, ak:

(a) to ustanovuje vnútroštátne právo 
členského štátu, ktorý uskutočňuje 
prenos, vzhľadom na:

(i) legitímne konkrétne záujmy dotknutej 
osoby; or

(ii) legitímne všeobecné záujmy, 
predovšetkým dôležité verejné záujmy; or

(b) tretia krajina alebo prijímajúci 
medzinárodný orgán poskytne záruky, 
ktoré dotknutý členský štát v súlade so 
svojim vnútroštátnym právom považuje za 
primerané.

1c. Primeranosť stupňa ochrany uvedená 
v odseku 1 písm. ac) sa posúdi na základe 
všetkých okolností operácie prenosu 
údajov alebo súboru operácií prenosu 
údajov. Osobitná pozornosť sa venuje 
povahe údajov, účelu a trvaniu 
navrhovanej operácie alebo operáciám 
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spracúvania, členskému štátu, ktorý údaje 
prenáša, a krajine alebo medzinárodnému 
orgánu konečného určenia údajov, 
všeobecným, ako aj sektorovým právnym 
normám platným v príslušnom treťom 
štáte alebo medzinárodnom orgáne a 
profesijným predpisom a bezpečnostným 
pravidlám, ktoré sa uplatňujú.

1d. Členské štáty prenesú údaje PNR na 
oprávnené orgány štátnej správy tretích 
krajín len v súlade s podmienkami 
stanovenými v tejto smernici a len po 
zistení, že príjemca má v úmysle použiť 
údaje PNR v súlade s týmito 
podmienkami.

1e. Okrem výnimočných prípadov sa 
takýto prenos údajov z jednej tretej 
krajiny do inej uskutoční podľa výslovnej 
dohody, ktorá zahŕňa opatrenia na 
ochranu osobných údajov porovnateľné s 
opatreniami, ktoré členské štáty uplatňujú 
pri práci s PNR podľa tejto smernice.

1f. Ak si členský štát uvedomuje, že údaje 
PNR o občanovi alebo obyvateľovi 
členského štátu sa prenášajú do tretej 
krajiny, príslušné orgány daného 
členského štátu sú o záležitosti 
informované pri najbližšej vhodnej 
príležitosti.

1g. Pri prenose údajov PNR do tretej 
krajiny podľa tejto smernice sa 
dodržiavajú bezpečnostné opatrenia 
stanovené v odsekoch 1 až 1c.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Po uplynutí doby 30 dní od postúpenia 2. Po uplynutí 30 dní od postúpenia údajov 
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údajov PNR útvaru informácií 
o cestujúcich uvedenému v odseku 1 útvar 
informácií o cestujúcich uchováva údaje 
počas ďalších piatich rokov. Počas tohto 
obdobia sa maskujú všetky prvky údajov, 
ktoré mohli slúžiť na identifikáciu 
cestujúceho, na ktorého sa údaje PNR 
vzťahujú. Takéto anonymizované údaje 
PNR by mali byť prístupné iba 
obmedzenému počtu personálu útvaru 
informácií o cestujúcich, ktorí majú 
osobitné povolenie vykonávať analýzu 
údajov PNR a vypracúvať kritériá 
posudzovania podľa článku 4 ods. 2 
písm. d). Prístup k úplným údajom PNR sa 
povolí iba vedúcemu útvaru informácií 
o cestujúcich na účely článku 4 ods. 2 
písm. d) a v prípadoch, keď sa možno 
oprávnene domnievať, že je potrebné na 
účely vyšetrovania, ako aj v reakcii na 
mimoriadnu a naliehavú hrozbu rizika, 
alebo pre potreby osobitného vyšetrovania 
či trestného stíhania.

PNR útvaru informácií o cestujúcich 
uvedenému v odseku 1 útvar informácií 
o cestujúcich uchováva údaje počas 
ďalších piatich rokov. Počas tohto obdobia 
sa maskujú všetky prvky údajov, ktoré 
mohli slúžiť na identifikáciu cestujúceho, 
na ktorého sa údaje PNR vzťahujú. Takéto 
zamaskované údaje PNR sú prístupné iba 
obmedzenému počtu personálu útvaru 
informácií o cestujúcich, ktorí majú 
osobitné povolenie vykonávať analýzu 
údajov PNR a vypracúvať kritériá 
posudzovania podľa článku 4 ods. 2 
písm. d). Prístup k úplným údajom PNR sa 
povolí iba vedúcemu útvaru informácií 
o cestujúcich na účely článku 4 ods. 2 
písm. c) a v prípadoch, keď sa možno 
oprávnene domnievať, že je potrebný na 
účely vyšetrovania, ako aj v reakcii na 
mimoriadnu a naliehavú hrozbu rizika, 
alebo pre potreby osobitného vyšetrovania 
či trestného stíhania. Takýto prístup k 
úplným údajom je povolený na obdobie 
štyroch rokov po zamaskovaní údajov v 
prípadoch týkajúcich sa závažnej 
nadnárodnej trestnej činnosti  a na celé 
obdobie piatich rokov v prípadoch 
týkajúcich sa teroristických trestných 
činov.

Or. en

Odôvodnenie

Zamaskovanie údajov je proces zakrytia (zamaskovania) osobitných prvkov údajov v 
registroch údajov tak, aby informácie neboli dostupné mimo určitého prostredia, v ktorom sa 
s nimi pracuje, a tým sa znižuje pravdepodobnosť odhalenia citlivých informácií a 
predchádza sa rizikám úniku. Vzhľadom na primeranosť lehôt uchovávania údajov sa po 
úvodnom zamaskovaní údajov v súvislosti s možným prístupom rozlišuje medzi závažnou 
nadnárodnou trestnou činnosťou (len 4 roky) a terorizmom (5 rokov).

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje 
PNR po uplynutí doby stanovenej v odseku 
2 vymazali. Touto povinnosťou nie sú 
dotknuté prípady, keď príslušnému orgánu 
boli zaslané špecifické údaje PNR a tieto sa 
využívajú v súvislosti s konkrétnymi 
prípadmi vyšetrovania alebo trestného 
stíhania; v týchto prípadoch sa 
uchovávanie takýchto údajov u príslušného 
orgánu riadi vnútroštátnym právom 
členského štátu.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje 
PNR po uplynutí obdobia stanoveného
v odseku 2 natrvalo vymazali. Touto 
povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď 
príslušnému orgánu boli zaslané špecifické 
údaje PNR a tieto sa využívajú v súvislosti 
s konkrétnymi prípadmi vyšetrovania alebo 
trestného stíhania; v týchto prípadoch sa 
uchovávanie takýchto údajov u príslušného 
orgánu riadi vnútroštátnym právom 
členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že okrem vyššie uvedených prípadov je vymazanie trvalé.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v súlade so svojim 
vnútroštátnym právom zabezpečia, aby sa 
uplatnili odrádzajúce, účinné a primerané 
sankcie vrátane finančných pokút voči 
leteckým dopravcom, ktorí nezabezpečia 
prenos údajov vyžadovaných touto 
smernicou v rozsahu, v akom už boli 
zhromaždené, alebo ich prenos nebude 
uskutočnený v požadovanom formáte, 
alebo ak iným spôsobom porušia 
vnútroštátne právne predpisy prijaté na 
základe tejto smernice.

Členské štáty v súlade so svojim 
vnútroštátnym právom zabezpečia, aby sa 
uplatnili odrádzajúce, účinné a primerané 
sankcie vrátane finančných pokút voči 
leteckým dopravcom, ktorí nezabezpečia 
prenos údajov vyžadovaných touto 
smernicou v rozsahu, v akom už boli 
zhromaždené, alebo prenos neuskutočnia v 
požadovanom formáte, alebo s údajmi 
nezaobchádzajú alebo ich nespracúvajú v 
súlade s pravidlami ochrany údajov 
stanovenými v tejto smernici a smernici 
95/46/ES, alebo ak iným spôsobom porušia 
vnútroštátne právne predpisy prijaté na 
základe tejto smernice.

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa tento článok vzťahoval na jednej strane na spôsob, ako sa s údajmi pracuje 
a ako sú spracovávané, a na druhej strane, aby sa objasnilo, že takýto systém by fungoval 
podľa už existujúcich pravidiel ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10a

Ochrana osobných údajov

1. Každý členský štát stanoví, že pri 
dodržiavaní akéhokoľvek spracovania 
osobných údajov podľa tejto smernice má 
každý cestujúci rovnaké právo na prístup, 
právo na ich opravu, vymazanie a 
zablokovanie, právo na náhradu a právo 
na súdne opravné prostriedky, ako sú 
stanovené vo vnútroštátnom práve pri 
vykonávaní článkov 17, 18, 19 a 20 
rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV. 
Preto sa uplatňujú tieto články.

2. V prípade narušenia súkromia (vrátane 
neoprávneného prístupu alebo 
zverejnenia údajov) národné dozorné 
orgány prijmú potrebné opatrenia, aby v 
príslušných prípadoch informovali 
dotknuté osoby, obmedzili riziko 
poškodenia v dôsledku neoprávneného 
zverejnenia osobných údajov a informácií 
a zaviedli technicky uskutočniteľné 
nápravné opatrenia.

3. V rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
národný dozorný orgán informuje bez 
zbytočného odkladu orgány príslušného 
členského štátu o prípadoch závažného 
zneužitia a narušenia súkromia, pokiaľ 
ide o údaje PNR týkajúce sa občanov 
alebo obyvateľov Únie, v dôsledku 
náhodného alebo protiprávneho zničenia 
alebo náhodnej straty, zmeny, 
neoprávneného zverejnenia či prístupu 
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alebo akéhokoľvek iného nezákonného 
spôsobu spracovania alebo použitia.

4. Národné dozorné orgány členských
štátov potvrdia, že podľa práva členského 
štátu v prípade narušenia súkromia zo 
strany leteckého dopravcu sú k dispozícii 
účinné správne, občianskoprávne a 
trestné donucovacie opatrenia, a 
sprístupnia informácie o týchto 
opatreniach. Členské štáty môžu tiež proti 
osobám zodpovedným za narušenie 
súkromia prijať disciplinárne opatrenia, 
ktoré podľa potreby zahŕňajú zákaz 
prístupu do systému, formálne 
pokarhanie, dočasné pozbavenie úradu, 
degradáciu alebo odvolanie zo služby.

5. Všetky údaje sa uchovávajú na 
bezpečnom mieste, v zabezpečenej 
databáze, v počítačovom systéme 
akreditovanom z hľadiska bezpečnosti, 
ktorý spĺňa alebo prevyšuje medzinárodné 
priemyselné normy.

6. Údaje PNR sa musia monitorovať, 
overovať a kontrolovať v súlade s riadne 
schváleným kódexom postupov, ktorý 
musí vypracovať dozorný orgán každého 
členského štátu, čím sa zabezpečia prísne 
kontroly činnosti prevádzkovateľov a 
praktické vykonávanie tejto smernice, a 
ktorý bude súčasťou procesu 
preskúmania v každom členskom štáte.

7. Každý členský štát a každý národný 
orgán vymenuje dozorného úradníka 
ochrany údajov s cieľom zabezpečiť 
dodržiavanie platného vnútroštátneho 
práva a práva Únie v oblasti ochrany 
údajov a základných práv; táto osoba 
absolvuje odbornú prípravu a získa 
potrebné poznatky v oblasti práva ochrany 
údajov.

Or. en
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Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby mali cestujúci práva na nápravu, opravu, prístup, vymazanie a 
zablokovanie, ako aj právo na náhradu a právo na súdne opravné prostriedky. Jasné 
pravidlá, ktoré upravujú spôsob, ako by mali dozorné orgány, letecké spoločnosti a členské 
štáty postupovať pri spracovaní údajov, by mali zabezpečiť účinný systém, ktorému môžu 
cestujúci dôverovať.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ochrana osobných údajov Bezpečnosť údajov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zakazuje sa spracovanie údajov PNR 
spôsobom, ktorým sa môže odhaliť rasa 
alebo etnický pôvod osoby, jej náboženské 
či filozofické presvedčenie, politické 
názory, členstvo v odboroch, zdravie alebo 
sexuálny život. Ak útvar informácií 
o cestujúcich dostane údaje PNR 
obsahujúce takéto informácie, údaje 
bezodkladne vymaže.

3. Zakazuje sa spracovanie údajov PNR 
spôsobom, ktorým sa odhalí pohlavie,
rasa, farba pleti, etnický alebo sociálny
pôvod osoby, jej genetické vlastnosti, 
jazyk, náboženstvo alebo viera, politické 
alebo iné názory, príslušnosť k 
národnostnej menšine, majetok, pôvod, 
zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálna 
orientácia. Ak útvar informácií 
o cestujúcich dostane údaje PNR 
obsahujúce takéto informácie, údaje 
bezodkladne vymaže. Prístup k citlivým 
údajom, ich spracovanie a využitie sa 
povoľujú len v najvýnimočnejších 
prípadoch, ako je ohrozenie života 
jednotlivca alebo jeho vážne poškodenie. 
Prístup k takýmto údajom musí byť 
obmedzený výhradne na uplatnenie 
postupov stanovených jednotlivo pre 
každý prípad v reálnom čase, so súhlasom 
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vyššieho riadiaceho pracovníka 
dotknutého príslušného orgánu. 

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie slúži pre prípad najvýnimočnejších okolností, keď sú potrebné informácie v 
reálnom čase a keď sa potrebné informácie nedajú zabezpečiť prostredníctvom už 
existujúcich ustanovení tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Všetky prípady spracovania údajov 
PNR, ktoré vykonali leteckí dopravcovia, 
všetky prenosy údajov PNR, ktoré 
zabezpečili útvary informácií o cestujúcich 
a všetky žiadosti príslušných orgánov alebo 
útvarov ostatných členských štátov 
zodpovedných za informácie o cestujúcich 
či žiadosti tretích krajín, aj zamietnuté, 
musí útvar informácií o cestujúcich 
a príslušné orgány zaznamenať alebo 
dokumentovať na účely overovania 
zákonnosti spracovania údajov, vlastného 
monitorovania, ako aj kvôli riadnemu 
zabezpečeniu integrity údajov 
a bezpečnosti spracovania údajov, ktoré 
vykonáva vnútroštátny dozorný orgán pre 
ochranu údajov. Tieto záznamy sa 
uchovávajú počas obdobia piatich rokov, 
ak sa súvisiace údaje ešte nevymazali 
v zmysle článku 9 ods. 3 po uplynutí tých 
piatich rokov, teda v prípade keď sa 
záznamy majú uchovávať, kým sa 
súvisiace údaje nevymažú.

4. Všetky prípady spracovania údajov 
PNR, ktoré vykonali leteckí dopravcovia, 
všetky prenosy údajov PNR, ktoré 
zabezpečili útvary informácií o cestujúcich 
a všetky žiadosti príslušných orgánov alebo 
útvarov ostatných členských štátov 
zodpovedných za informácie o cestujúcich 
či žiadosti tretích krajín, aj zamietnuté, 
musí útvar informácií o cestujúcich 
a príslušné orgány zaznamenať alebo 
dokumentovať na účely overovania 
zákonnosti spracovania údajov, vlastného 
monitorovania, ako aj kvôli riadnemu 
zabezpečeniu integrity údajov 
a bezpečnosti spracovania údajov, ktoré 
vykonáva vnútroštátny dozorný orgán pre 
ochranu údajov. Tieto záznamy sa 
uchovávajú počas obdobia piatich rokov, 
ak sa súvisiace údaje ešte nevymazali 
v zmysle článku 9 ods. 3 po uplynutí tých 
piatich rokov, teda v prípade, keď sa 
záznamy majú uchovávať, kým sa 
súvisiace údaje nevymažú. Osoby, ktoré 
vykonávajú bezpečnostné kontroly, majú 
prístup k údajom PNR, analyzujú ich a 
pracujú so záznamami údajov, musia byť 
preverené a vyškolené v oblasti 
bezpečnosti. Každá taká osoba má 
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vytvorený profil, ktorý stanovuje a 
vymedzuje povolený rozsah prístupu 
podľa charakteru jej práce, funkcie a 
právneho nároku.

Or. en

Odôvodnenie

Takéto školenia a prevádzkové štruktúry umožňujú, aby sa do systému začlenil ďalší stupeň 
ochrany, a zvyšujú dôveru v tento systém prostredníctvom zabezpečenia väčšej jednotnosti v 
systémoch jednotlivých členských štátov a v spôsobe práce s osobnými údajmi.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, 
členské štáty prijmú vhodné opatrenia na 
zabezpečenie úplného vykonávania
ustanovení tejto smernice a ustanovia 
najmä účinné, primerané a odrádzajúce 
sankcie, ktoré sa uložia v prípade porušenia 
ustanovení prijatých podľa tejto smernice.

7. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, 
členské štáty prijmú vhodné opatrenia na 
zabezpečenie úplného vykonávania 
všetkých ustanovení tejto smernice a 
ustanovia najmä účinné, primerané a 
odrádzajúce sankcie, ktoré sa uložia v 
prípade porušenia ustanovení prijatých 
podľa tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Národné dozorné orgány môžu proti 
osobám zodpovedným za narušenie 
súkromia prijať disciplinárne opatrenia, 
ktoré podľa potreby zahŕňajú zákaz 
prístupu do systému, formálne 
pokarhanie, dočasné pozbavenie úradu, 
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degradáciu alebo odvolanie zo služby.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia dôvery cestujúcich v systém PNR je dôležité, aby národné dozorné 
orgány mali zavedený systém disciplinárnych opatrení pre osoby, ktoré pracujú s týmto 
systémom.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát zabezpečí, aby národný 
dozorný orgán zriadený v rámci 
implementácie článku 25 rámcového 
rozhodnutia 2008/977/SVV bol 
zodpovedný aj za poradenstvo 
a monitorovanie vo veci uplatňovania 
predpisov prijatých členskými štátmi na 
základe tejto smernice na svojom území. 
Uplatňujú sa pritom ďalšie ustanovenia 
článku 25 rámcového rozhodnutia 
2008/977/SVV. 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 
národný dozorný orgán zriadený v rámci 
vykonávania článku 25 rámcového 
rozhodnutia 2008/977/SVV bol 
zodpovedný aj za poradenstvo 
a monitorovanie vo veci uplatňovania 
predpisov prijatých členskými štátmi na 
základe tejto smernice na svojom území. 
Uplatňujú sa pritom ďalšie ustanovenia 
článku 25 rámcového rozhodnutia 
2008/977/SVV.

1a. Dodržiavanie záruk ochrany súkromia 
v tejto smernici podlieha nezávislému 
preskúmaniu a dohľadu zo strany 
úradníkov národného dozorného orgánu, 
ktorí:

(a) disponujú záznamom preukazujúcim 
ich nezávislosť; 

(b) vykonávajú účinné právomoci v 
súvislosti s dohľadom, vyšetrovaním, 
intervenciou a preskúmaním; ako aj 

(c) majú právomoc postúpiť prípady 
porušovania právnych predpisov 
stanovených v tejto smernici na začatie 
stíhania alebo disciplinárneho konania, 
podľa potreby.

Úradníci národného dozorného orgánu 
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predovšetkým zabezpečia, aby sťažnosti 
týkajúce sa porušovania tejto smernice 
boli prijaté a prešetrené, aby na ne 
sťažovatelia dostali odpoveď a aby sa v 
súvislosti s nimi prijali primerané 
nápravné opatrenia. Sťažnosti môže 
predkladať každý jednotlivec bez ohľadu 
na národnosť, krajinu pôvodu alebo 
miesto bydliska. 

1b. Predovšetkým poskytujú národné 
dozorné orgány každému jednotlivcovi 
administratívne prostriedky na riešenie 
otázok týkajúcich sa cestovania vrátane 
tých, ktoré sú spojené s použitím údajov 
PNR. Národné dozorné orgány umožnia 
proces nápravy jednotlivcom, ktorí sú 
presvedčení, že boli neoprávnene zdržaní 
pri vstupe na palubu komerčného lietadla 
alebo im bol vstup zakázaný na základe 
toho, že boli mylne považovaní za hrozbu. 

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné, aby orgány, ktoré vykonávajú dohľad a preskúmanie národných dozorných 
orgánov, a tiež samotné orgány mali potrebné právomoci na zabezpečenie toho, že nedôjde k 
žiadnemu porušeniu systému, a takisto aby cestujúci boli naďalej v plnej miere informovaní o 
svojich právach a aby boli tieto práva v plnom rozsahu dodržiavané a uplatňované.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a 

Nezávislé preskúmanie

Okrem toho, uplatňovanie tejto smernice 
podlieha nezávislému preskúmaniu, 
hodnoteniu a dohľadu jedného alebo 
viacerých z týchto subjektov:

(a) Európsky parlament;
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(b) Komisia; 

(c) výbor uvedený v článku 14 tejto 
smernice.

Takýto dohľad sa môže vykonávať 
prostredníctvom zistení a odporúčaní 
v rámci verejných správ, verejných 
vypočutí, kódexov postupov a analýz. 

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je, aby bol zabezpečený dohľad ako zo strany Európskeho parlamentu, tak aj zo 
strany Európskej komisie, keďže obe tieto inštitúcie plnia odlišné a vzájomne sa dopĺňajúce 
funkcie. Vytvorenie výboru na ochranu údajov EÚ-PNR bude pre prebiehajúce preskúmanie a 
hodnotenie systému znamenať odborné poznatky.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do dvoch rokov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi 
týmito ustanoveniami a touto smernicou.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do troch rokov
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi 
týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na osobitné požiadavky technologického a štrukturálneho charakteru pri vytváraní 
systému EÚ-PNR pre každý členský štát je potrebné predĺžiť toto obdobie na tri roky.
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 vypúšťa sa

Prechodné ustanovenia

Ku dňu uvedenému v článku 15 ods. 1, 
t. j. dva roky po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice členské štáty zabezpečia, 
aby boli zhromaždené údaje PNR 
najmenej z 30 % všetkých letov uvedených 
v článku 6 ods. 1. Do dvoch rokov po 
dátume uvedenom v článku 15 členské 
štáty zabezpečia, aby boli zhromaždené 
údaje PNR najmenej zo 60 % letov 
uvedených v článku 6 ods. 1. Členské štáty 
zabezpečia, aby do štyroch rokov po 
dátume uvedenom v článku 15 boli 
zhromaždené údaje PNR zo všetkých letov 
uvedených v článku 6 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na význam účelu, na aký sa údaje PNR zhromažďujú a spracúvajú, ako aj 
rôznorodú, dômyselnú a medzinárodnú povahu ohrozenia je potrebné, aby tento systém 
fungoval na základe 100 % zhromažďovania údajov ako v rámci EÚ, tak aj v tretích 
krajinách, aby mohol byť v plnej miere účinný.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe informácií poskytnutých 
členskými štátmi Komisia:

Na základe informácií poskytnutých 
členskými štátmi Komisia preskúma 
fungovanie tejto smernice a predloží 
správu Európskemu parlamentu a Rade do 
dvoch rokov od dátumu uvedeného v 
článku 15 ods. 1. Predmetom tohto 



PR\1050032SK.doc 39/43 PE549.223v01-00

SK

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.

(a) na základe skúseností získaných 
členskými štátmi, ktoré zhromažďujú 
údaje PNR týkajúce sa vnútorných letov, 
preskúma uskutočniteľnosť a potrebu 
zahrnutia vnútorných letov do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice. Komisia 
predloží správu Európskemu parlamentu 
a Rade do dvoch rokov od dátumu 
uvedeného v článku 15 ods. 1;

(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.

Or. en

Odôvodnenie

Päť rokov je primeranejšia lehota na hodnotenie vzhľadom na to, že členské štáty mali na 
vytvorenie systému PNR stanovenú lehotu troch namiesto dvoch rokov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Charakter trestnej a teroristickej činnosti sa v posledných rokoch neustále vyvíja. Táto 
činnosť nadobudla odvážnejší, dômyselnejší a čoraz viac nadnárodný charakter. Vzhľadom na 
obrovské náklady spojené s trestnou činnosťou sa ukazuje, že záujem občanov o to, aby sa na 
úrovni EÚ vyvíjalo intenzívnejšie úsilie na riešenie organizovanej trestnej činnosti a 
terorizmu, narastá1.

V reakcii na túto situáciu bola Komisia prostredníctvom Štokholmského programu 
vyzvaná, aby predložila návrh na využívanie údajov PNR s cieľom predchádzať terorizmu 
a závažnej trestnej činnosti, odhaľovať ho, vyšetrovať a stíhať. Dňa 6. novembra 2007 
Komisia prijala návrh rámcového rozhodnutia Rady o využívaní údajov zo záznamov o 
cestujúcich (PNR) na účely presadzovania práva. Pracovné skupiny Rady prerokovali tento 
návrh a v prípade väčšiny ustanovení textu dospeli k dohode. Nadobudnutím účinnosti 
Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 sa však návrh Komisie, ktorý v tom čase ešte nebol 
prijatý Radou, stal neaktuálnym.

Údaje PNR sú informácie, ktoré poskytujú cestujúci počas rezervácie leteniek a letecké 
spoločnosti tieto informácie uchovávajú. Leteckí dopravcovia ich využívajú predovšetkým na 
prevádzkové účely (údaje obsahujú 19 druhov informácií, napríklad dátumy letov, trasy ciest, 
informácie o letenkách, kontaktné údaje, informácie o cestovnej agentúre, použité spôsoby 
platby, číslo sedadla a informácie o batožine), ale pre letecké spoločnosti majú aj obchodnú a 
štatistickú hodnotu. 

Orgány presadzovania práva môžu tiež využívať údaje PNR a navrhovaná smernica 
ustanovuje harmonizované pravidlá takýchto opatrení. Pri dôkladnej analýze môžu byť údaje 
PNR účinným nástrojom na identifikáciu a sledovanie trestnej a teroristickej činnosti. Okrem 
toho ich možno využívať v reakcii na prebiehajúce udalosti, v reálnom čase alebo proaktívne 
s cieľom zadržať, sledovať, vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných činov. Z 27 členských 
štátov Európskej únie má v súčasnosti v plnej miere funkčný systém PNR2 len Spojené 
kráľovstvo, kým 5 ďalších štátov (Francúzsko, Dánsko, Švédsko, Belgicko a Holandsko) ho 
využíva len obmedzene alebo testuje jeho použitie.

Systém PNR by sa nemal zamieňať s vopred poskytovanými informáciami o cestujúcich 
(API), čo sú biografické údaje prevzaté zo strojovo snímateľnej časti cestovného pasu. Čo sa 
týka rozsahu, tento systém je viac obmedzený a jeho použitie sa riadi smernicou o API3.

II. Návrh Komisie

                                               
1 Štandardný Eurobarometer 71, s. 149 prílohy.
2 Elektronické hranice Spojeného kráľovstva, sekcie 32 až 38 zákona o prisťahovalectve, azyle a štátnej 
príslušnosti z roku 2006.
3 Smernica 2004/82/ES z 29. augusta 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich (Ú. v. EÚ 
L 261, 6.8.2004, s. 24).
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Návrh Komisie (ďalej len „text”) berie do úvahy odporúčania Európskeho parlamentu 
uvedené v jeho uznesení z novembra 20081 a odzrkadľuje stav diskusií v rámci pracovných 
skupín Rady v roku 2009. Zohľadňuje aj stanoviská európskeho dozorného úradníka pre 
ochranu údajov, pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 pre ochranu údajov a Agentúry 
pre základné práva. Vykonané bolo celkové hodnotenie vplyvu a tiež prebehol konzultačný 
proces.

Text v podstate rieši dve veci: i) harmonizuje povinnosť leteckých dopravcov, ktorí 
prevádzkujú lety medzi treťou krajinou a územím minimálne jedného členského štátu pri 
prenose údajov PNR orgánom presadzovania práva, a ii) stanovuje kritériá, na základe 
ktorých môžu orgány presadzovania práva využívať takéto informácie, a to s cieľom 
predchádzať teroristickým trestným činom a závažnej trestnej činnosti, odhaľovať ich, 
vyšetrovať a stíhať. Text je v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov, ktoré sú 
stanovené v rámcovom rozhodnutí 2008/977/SVV (alebo akomkoľvek ďalšom budúcom 
rámcovom rozhodnutí v tejto oblasti. Navrhovaný systém je povinný a každý členský štát má 
dva roky na to, aby zaviedol funkčný systém. Členské štáty však budú mať možnosť, aby v 
záujme úspory nákladov prevádzkovali spoločné systémy. 

Okrem vyššie uvedeného obmedzenia účelu existuje niekoľko oblastí, ktoré sú už tradične v 
záujme poslancov Parlamentu:

I. Uchovávanie údajov

Čo sa týka uchovávania údajov PNR príslušným orgánom členského štátu, text stanovuje 
dvojúrovňový prístup, t. j. 30-dňové obdobie, po ktorom nasleduje 5-ročné obdobie, v ktorom 
sú údaje zamaskované. 

II. Centralizovaný verzus decentralizovaný systém

Text stanovuje pravidlá pre decentralizovaný systém. Argumenty pre tento systém sa 
väčšinou týkajú nákladov, ale tiež súvisia s tým, že umiestnenie centralizovaného systému len 
na jednom mieste je citlivá záležitosť.

III. Začlenenie letov v rámci EÚ

Lety v rámci EÚ nie sú začlenené do rozsahu pôsobnosti textu.

IV. Cielené verzus 100 % zhromažďovanie údajov

Komisia navrhuje, aby sa postupne zahrnuli všetky medzinárodné lety.

V. Vymedzenie pojmov „teroristický trestný čin“ a „závažný trestný čin“

Za „teroristické trestné činy“ sa podľa textu považujú trestné činy uvedené v článkoch 1 až 4 
rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV a pojem „závažné trestné činy“ sa tiež 
                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0561.
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vymedzuje s ohľadom na článok 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, ale 
len tie trestné činy, 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, aj keď je povolená určitá flexibilita. 

III. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca do veľkej miery súhlasí s prístupom Komisie k problematike prenosu a 
využívania údajov PNR. Komisia a orgány presadzovania práva z rôznych členských štátov 
poskytli poslancom dôkazy o účinnosti takéhoto nástroja a spravodajca tvrdí, že bola 
preukázaná nevyhnutnosť, primeranosť a pridaná hodnota takéhoto opatrenia. Ide o opatrenia, 
ktoré neobmedzujú voľný pohyb a nemali by ohrozovať právo občanov na vstup a zároveň by 
mali slúžiť na ochranu ich bezpečnosti. Okrem toho, keďže návrh Komisie berie do úvahy aj 
odporúčania Európskeho parlamentu z novembra 2008 a stanovuje minimálne normy týkajúce 
sa iných dohôd o PNR, ktoré už schválil Výbor LIBE, text predstavuje dobrú platformu na 
parlamentné rokovania.

I. Uchovávanie údajov

Spravodajca sa domnieva, že nie je potrebné uskutočniť akékoľvek zmeny v texte, pripája 
však k návrhu správy definíciu „zamaskovania údajov”, ktorá objasňuje presný význam tohto 
ustanovenia. Takisto zavádza dve rôzne lehoty na prístup k údajom – päť rokov pre 
terorizmus a štyri roky pre závažnú nadnárodnú trestnú činnosť, pričom v plnej miere 
zohľadňuje zásadu proporcionality, s ohľadom na spojené veci ESD C-293/12 and C-
594/12.

II. Centralizovaný verzus decentralizovaný systém

Návrh správy stanovuje pravidlá pre decentralizovaný systém.

III. Začlenenie letov v rámci EÚ

Spravodajca je presvedčený, že začlenenie letov v rámci EÚ by každému systému PNR v EÚ 
prinieslo výraznú pridanú hodnotu. Aj keď by to zvýšilo počiatočné náklady, toto začlenenie 
má jasné výhody, ktorými sú rovnaká forma a výrazné výhody v oblasti bezpečnosti. Keďže 
sa rozšírila pôsobnosť tohto systému, spravodajca tiež predĺžil čas stanovený na podanie 
návrhu z dvoch na tri roky.

IV. Cielené verzus 100 % zhromažďovanie údajov

Spravodajca podporuje zahrnutie všetkých letov pre jasné výhody, čo sa týka účinnosti a 
bezpečnosti. Vyskytujú sa tiež dôkazy, ktoré naznačujú, že páchatelia trestných činov by sa 
mohli v cielenom systéme určitým letom vyhýbať.

V. Vymedzenie pojmov „teroristický trestný čin“ a „závažný trestný čin“

Návrhom správy sa nezmenili vymedzenia pojmov „teroristický trestný čin“ a „závažný 
trestný čin“. Text sa však obmedzuje na „závažnú nadnárodnú trestnú činnosť“, pričom 
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uvádzajú sa konkrétne trestné činy zo zoznamu v rámcovom rozhodnutí 2002/584/SVV. 

Spravodajca tiež zaviedol ustanovenia, ktoré objasnia otázku nákladov a náprav, a posilnil 
právnu istotu textu tým, že otvorenejšie odkazuje na iné právne predpisy, ktoré sú už platné v 
tejto oblasti. 


