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_____________________________________________________________ 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrh Návrh 

SMERNICA EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY 

SMERNICA 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 

o využívaní údajov z osobných záznamov 

o cestujúcich na účely prevencie, 

odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 

teroristických trestných činov a závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Účelom tejto smernice je zaistiť 

bezpečnosť, chrániť život a bezpečnosť 

verejnosti a vytvoriť právny rámec na 

ochranu a výmenu údajov PNR medzi 

členskými štátmi a orgánmi 
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presadzovania práva.  

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Údaje PNR sú potrebné na účinnú 

prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a 

stíhanie teroristických trestných činov a 

závažnej trestnej činnosti, teda na zvýšenie 

vnútornej bezpečnosti.  

(5) Údaje PNR sú potrebné na účinné 

predchádzanie teroristickým trestným 

činom a závažnej nadnárodnej trestnej 

činnosti a ich odhaľovanie, vyšetrovanie a 

stíhanie, teda na zvýšenie vnútornej 

bezpečnosti. 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Údaje PNR pomáhajú orgánom 

presadzovania práva pri prevencii, 

odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní 

závažných trestných činov vrátane činov 

terorizmu ich porovnávaním s rôznymi 

databázami hľadaných osôb a objektov, 

ďalej pri zostavovaní dôkazného materiálu 

a podľa potreby pri vyhľadávaní osôb 

spojených so zločincami, ako aj pri 

odhaľovaní zločineckých sietí. 

(6) Údaje PNR môžu pomáhať orgánom 

presadzovania práva pri predchádzaní 

závažnej nadnárodnej trestnej činnosti 

vrátane činov terorizmu a ich odhaľovaní, 

vyšetrovaní a stíhaní ich porovnávaním 

s rôznymi databázami hľadaných osôb 

a objektov, ďalej pri hľadaní potrebného 

dôkazného materiálu a podľa potreby pri 

vyhľadávaní osôb spojených so 

zločincami, ako aj pri odhaľovaní 

zločineckých sietí. 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Údaje PNR umožňujú orgánom 

presadzovania práva identifikovať osoby 

dovtedy „neznáme“, t. j. osoby, ktoré 

predtým neboli podozrivé zo zapájania sa 

do závažnej trestnej činnosti a terorizmu, 

v prípade ktorých však analýza údajov 

naznačuje, že by mohli byť zapojené do 

(7) Údaje PNR umožňujú orgánom 

presadzovania práva identifikovať osoby 

dovtedy „neznáme“, t. j. osoby, ktoré 

predtým neboli podozrivé zo zapájania sa 

do závažnej nadnárodnej trestnej činnosti 

a terorizmu, v prípade ktorých však 

analýza údajov naznačuje, že by mohli byť 



 

 

 PE579.755/ 3 

 SK 

takejto trestnej činnosti a príslušné orgány 

by si ich preto mali bližšie preveriť. 

Využívaním údajov PNR môžu orgány 

presadzovania práva riešiť problematiku 

závažnej trestnej činnosti a terorizmu aj z 

iného aspektu než poskytuje spracovanie 

ostatných kategórií osobných údajov. 

S cieľom zabezpečiť, aby spracovanie 

údajov nevinných osôb a osôb, ktoré nie 

sú podozrivé, bolo čo najviac obmedzené, 

by však mali byť aspekty využívania 

údajov PNR týkajúce sa vytvárania 

a uplatňovania kritérií posudzovania 

ďalej obmedzené na závažné trestné činy, 

ktoré majú zároveň nadnárodný 

charakter, t. j. sú úzko späté s cestovaním, 

a teda aj s typom spracúvaných údajov.  

zapojené do takejto trestnej činnosti 

a príslušné orgány by si ich preto mali 

bližšie preveriť.  

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Spracovanie osobných údajov musí byť 

primerané vo vzťahu ku konkrétnemu cieľu 

bezpečnosti, ktorý táto smernica sleduje. 

(8) Spracovanie osobných údajov musí byť 

potrebné a primerané vo vzťahu ku 

konkrétnemu cieľu, ktorý táto smernica 

sleduje.  

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Na prevenciu, odhaľovanie, 

vyšetrovanie a stíhanie teroristických 

trestných činov a organizovanej trestnej 

činnosti je nevyhnutné, aby všetky členské 

štáty prijali ustanovenia ukladajúce 

povinnosti leteckým dopravcom, ktorí 

prevádzkujú medzinárodné lety smerujúce 

na územie alebo z územia členských štátov 

Európskej únie.  

(10) Na predchádzanie teroristickým 

trestným činom a závažnej nadnárodnej 

trestnej činnosti a ich odhaľovanie, 

vyšetrovanie a stíhanie je nevyhnutné, aby 

všetky členské štáty prijali ustanovenia 

ukladajúce povinnosti leteckým dopravcom 

a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú 

dopravcami, ktorí prevádzkujú 

medzinárodné lety smerujúce na územie 

alebo z územia členských štátov Európskej 

únie. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Leteckí dopravcovia už aj v súčasnosti 

zhromažďujú a spracúvajú údaje PNR 

týkajúce sa ich cestujúcich na vlastné 

komerčné účely. Táto smernica by nemala 

leteckým dopravcom ukladať žiadne 

povinnosti, aby zhromažďovali akékoľvek 

dodatočné informácie o cestujúcich alebo 

aby uchovávali akékoľvek údaje, a 

nevyžaduje sa ani, aby cestujúci 

poskytovali akékoľvek ďalšie údaje okrem 

tých, ktoré už poskytujú leteckým 

dopravcom. 

(11) Leteckí dopravcovia a hospodárske 

subjekty, ktoré nie sú dopravcami, už aj 

v súčasnosti zhromažďujú a spracúvajú 

údaje PNR, ktoré získali od svojich 

cestujúcich na vlastné komerčné účely. 

Táto smernica by nemala leteckým 

dopravcom ani hospodárskym subjektom, 

ktoré nie sú dopravcami, ukladať žiadne 

povinnosti, aby zhromažďovali akékoľvek 

dodatočné informácie o cestujúcich alebo 

aby uchovávali akékoľvek údaje, a 

nevyžaduje sa ani, aby cestujúci 

poskytovali akékoľvek ďalšie údaje okrem 

tých, ktoré už poskytujú leteckým 

dopravcom a hospodárskym subjektom, 

ktoré nie sú dopravcami. 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Hospodárske subjekty, ktoré nie sú 

dopravcami, napríklad cestovné agentúry 

a kancelárie, predávajú balíky výletných 

služieb využívajúce charterové lety, v 

súvislosti s ktorými zhromažďujú a 

spracúvajú údaje PNR od svojich 

zákazníkov, pričom nemusia nutne 

poskytovať údaje leteckým spoločnostiam, 

ktoré dané lety prepravujúce cestujúcich 

prevádzkujú.  

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 b (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11b) Každý členský štát by mal byť 

zodpovedný za náklady na prevádzku a 

údržbu svojho vlastného systému PNR 

vrátane nákladov na vymenovanie 

a fungovanie príslušného orgánu a 

národného dozorného orgánu. Náklady, 

ktoré vzniknú vnútroštátnym orgánom 

presadzovania práva a iným 

kompetentným orgánom pri prenose 

údajov PNR, ktoré majú letecké 

spoločnosti vo svojich rezervačných 

systémoch, by mali hradiť letecké 

spoločnosti. 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Definícia teroristických trestných 

činov by sa mala prevziať z článkov 1 až 4 

rámcového rozhodnutia Rady 

2002/475/SVV37 o boji proti terorizmu. 

Definícia závažnej trestnej činnosti by sa 

mala prevziať z článku 2 rámcového 

rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. 

júna 2002 o európskom zatykači 

a postupoch odovzdávania osôb medzi 

členskými štátmi38. Členské štáty však 

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. Definícia 

závažnej nadnárodnej trestnej činnosti by 

sa mala prevziať z článku 2 rámcového 

rozhodnutia Rady 2002/584/SVV a z 

Dohovoru Organizácie Spojených národov 

proti nadnárodnému organizovanému 

zločinu. 

 

(12) Definícia teroristických trestných 

činov by sa mala prevziať z článkov 1 až 4 

rámcového rozhodnutia Rady 

2002/475/SVV37. Definícia závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti by sa mala 

prevziať z článku 2 rámcového rozhodnutia 

Rady 2002/584/SVV38 a mala by zahŕňať 

trestné činy uvedené v tejto smernici. 

__________________ __________________ 

37 Ú. v. EÚ L 164, 22.06.2002, s. 3. 

Rozhodnutie zmenené a doplnené 

37 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 

2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 
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rámcovým rozhodnutím Rady 

2008/919/SVV z 28. novembra 2008 (Ú. v. 

EÚ L 330, 9.12.2008, s. 21). 

164, 22.6.2002, s. 3). 

38 Ú. v. EÚ L 190, 18.7.2002, s. 1. 38 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 

2002 o európskom zatykači a postupoch 

odovzdávania osôb medzi členskými 

štátmi (Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1). 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Údaje PNR by sa mali odovzdať 

jedinému určenému útvaru (útvar 

informácií o cestujúcich) v príslušnom 

členskom štáte, aby sa zabezpečila 

jednoznačnosť a znížili náklady leteckých 

dopravcov. 

(13) Údaje PNR by sa mali odovzdať 

jedinému určenému útvaru (útvar 

informácií o cestujúcich) v príslušnom 

členskom štáte, aby sa zabezpečila 

jednoznačnosť a znížili náklady leteckých 

dopravcov a hospodárskych subjektov, 

ktoré nie sú dopravcami. V záujme 

spoločného využívania informácií 

a interoperability medzi členskými štátmi 

by si členské štáty mali vymieňať 

informácie pomocou sieťovej aplikácie na 

zabezpečenú výmenu informácií (SIENA).  

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Obsah akýchkoľvek zoznamov 

požadovaných údajov PNR, ktoré by mal 

dostať útvar informácií o cestujúcich, by sa 

mal navrhnúť tak, aby tento obsah 

vyjadroval legitímne požiadavky verejných 

orgánov týkajúce sa prevencie, 

odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 

teroristických trestných činov a závažnej 

trestnej činnosti, a aby sa takto zlepšila 

vnútorná bezpečnosť v rámci Únie 

a chránili základné práva občanov, najmä 

právo na súkromie a na ochranu osobných 

údajov. Takéto zoznamy by nemali 

obsahovať žiadne osobné údaje, ktoré by 

(14) Obsah akýchkoľvek zoznamov 

požadovaných údajov PNR, ktoré by mal 

dostať útvar informácií o cestujúcich, by sa 

mal navrhnúť tak, aby tento obsah 

vyjadroval legitímne požiadavky verejných 

orgánov týkajúce sa predchádzania 

teroristickým trestným činom a závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti a ich 
odhaľovania, vyšetrovania a stíhania a aby 

sa takto zlepšila vnútorná bezpečnosť 

v rámci Únie a chránili základné práva 

občanov, najmä právo na súkromie a na 

ochranu osobných údajov, a to 

uplatňovaním vysokých noriem v súlade 
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mohli odhaliť rasový alebo etnický pôvod 

osoby, jej politické názory, náboženské či 

filozofické presvedčenie, členstvo 

v odboroch, alebo údaje týkajúce sa 

zdravia alebo sexuálneho života. Údaje 

PNR by mali obsahovať podrobnosti 

o rezervácii dotknutého cestujúceho 

a cestovného itinerára, ktoré príslušným 

orgánom umožňujú identifikovať 

cestujúcich v leteckej doprave, ktorí 

predstavujú riziko pre vnútornú 

bezpečnosť. 

s Chartou základných práv Európskej 

únie (ďalej len „charta“), Dohovorom 

o ochrane jednotlivcov pri 

automatizovanom spracovaní osobných 

údajov (ďalej len „dohovor č. 108“) 

a Európskym dohovorom o ľudských 

právach (ďalej len „EDĽP“). Takéto 

súbory údajov by nemali obsahovať žiadne 

osobné údaje, ktoré by mohli odhaliť 

rasový alebo etnický pôvod osoby, jej 

politické názory, náboženské či filozofické 

presvedčenie, členstvo v odborových 

organizáciách, alebo údaje týkajúce sa 

zdravia alebo sexuálneho života. Údaje 

PNR by mali obsahovať iba podrobnosti 

o rezervácii dotknutého cestujúceho 

a cestovnej trase, ako je stanovené v tejto 

smernici.  

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) V súčasnosti sú k dispozícii dva 

možné spôsoby odovzdávania údajov: 

metóda „pull“, pri ktorej môžu príslušné 

orgány členského štátu, ktorý požaduje 

údaje, vstúpiť („mať prístup“) do 

rezervačného systému leteckého dopravcu 

a vybrať („stiahnuť“) kópiu požadovaných 

údajov, a metóda „push“, pri ktorej leteckí 

dopravcovia zabezpečujú prenos 

(„zasielajú“) požadované údaje PNR 

orgánu, ktorý ich od nich požaduje a ktorá 

umožňuje leteckým dopravcom zachovať si 

kontrolu nad poskytovaním údajov. 

Metóda „push“ sa pokladá za spôsob 

poskytujúci vyšší stupeň ochrany údajov 

a všetci dopravcovia by mali mať 

povinnosť ju používať. 

(15) V súčasnosti sú k dispozícii dva 

možné spôsoby odovzdávania údajov: 

metóda „pull“, pri ktorej môžu príslušné 

orgány členského štátu, ktorý požaduje 

údaje, vstúpiť („mať prístup“) do 

rezervačného systému leteckého dopravcu 

a vybrať („stiahnuť“) kópiu požadovaných 

údajov, a metóda „push“, pri ktorej leteckí 

dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré 

nie sú dopravcami, zabezpečujú prenos 

(„zasielajú“) požadovaných údajov PNR 

orgánu, ktorý ich od nich požaduje, a ktorá 

umožňuje leteckým dopravcom zachovať si 

kontrolu nad poskytovaním údajov. 

Metóda „push“ sa pokladá za spôsob 

poskytujúci vyšší stupeň ochrany údajov 

a všetci dopravcovia a hospodárske 

subjekty, ktoré nie sú dopravcami, by mali 

mať povinnosť ju používať. 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Komisia podporuje usmernenia 

Medzinárodnej organizácie civilného 

letectva (ICAO) o PNR. Tieto usmernenia 

by mali byť základom pri prijímaní 

podporovaných formátov údajov pri 

prenosoch údajov PNR členským štátom, 

ktoré vykonávajú leteckí dopravcovia. 

Z tohto dôvodu by sa takéto podporované 

formáty údajov, ako aj príslušné protokoly 

vzťahujúce sa na prenos údajov od 

leteckých dopravcov, mali prijať v súlade 

s konzultačným postupom ustanoveným v 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. […..]. 

(16) Komisia podporuje usmernenia 

Medzinárodnej organizácie civilného 

letectva (ICAO) o PNR. Tieto usmernenia 

by mali byť základom pri prijímaní 

podporovaných formátov údajov pri 

prenosoch údajov PNR členským štátom, 

ktoré vykonávajú leteckí dopravcovia 

a hospodárske subjekty, ktoré nie sú 

leteckými dopravcami. S cieľom 

zabezpečiť takýto prenos údajov PNR by 

sa mala na Komisiu delegovať právomoc 

prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ), pokiaľ ide o prijatie zoznamu 

takýchto podporovaných formátov údajov, 

ako aj odsúhlasených spoločných 

protokolov vzťahujúcich sa na prenos 

údajov. Osobitne dôležité je, aby Komisia 

počas prípravných prác uskutočnila 

príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 

expertov. Pri príprave a vypracúvaní 

delegovaných aktov by Komisia mala 

zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty 

súčasne, vo vhodnom čase a vhodným 

spôsobom postúpili Európskemu 

parlamentu a Rade. 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Členské štáty by mali prijať všetky 

potrebné opatrenia, aby leteckým 

dopravcom umožnili splniť povinnosti 

vyplývajúce z tejto smernice. Členské štáty 

by mali uplatniť voči leteckým dopravcom, 

ktorí nesplnia svoje povinnosti týkajúce sa 

prenosu údajov PNR, odrádzajúce, účinné 

a primerané sankcie vrátane finančných 

sankcií. V prípade výskytu opakovaných 

vážnych porušení, ktoré môžu poškodiť 

základný cieľ tejto smernice, môžu tieto 

sankcie vo výnimočných prípadoch 

(17) Členské štáty by mali prijať všetky 

potrebné opatrenia, aby leteckým 

dopravcom a hospodárskym subjektom, 

ktoré nie sú dopravcami, umožnili splniť 

povinnosti vyplývajúce z tejto smernice. 

Členské štáty by mali uplatniť voči 

leteckým dopravcom a hospodárskym 

subjektom, ktoré nie sú dopravcami, ktorí 

si nesplnia povinnosti týkajúce sa prenosu 

údajov PNR, odrádzajúce, účinné 

a primerané sankcie vrátane finančných 

sankcií. V prípade výskytu opakovaných 
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zahŕňať také opatrenia, ako je odstavenie z 

prevádzky, zadržanie alebo konfiškácia 

dopravných prostriedkov, dočasné 

pozastavenie platnosti alebo odňatie 

prevádzkovej licencie.  

vážnych porušení, ktoré môžu poškodiť 

základný cieľ tejto smernice, môžu tieto 

sankcie vo výnimočných prípadoch 

zahŕňať také opatrenia, ako je odstavenie z 

prevádzky, zadržanie alebo konfiškácia 

dopravných prostriedkov, dočasné 

pozastavenie platnosti alebo odňatie 

prevádzkovej licencie.  

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Každý členský štát by mal byť 

zodpovedný za posúdenie potenciálnych 

hrozieb teroristických trestných činov a 

závažnej trestnej činnosti. 

(18) Každý členský štát by mal byť 

zodpovedný za posúdenie potenciálnych 

hrozieb teroristických trestných činov a 

závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. 

Pozmeňujúci návrh  18 

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 článku 8 a 21 

charty 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 odborových organizáciách, zdravie alebo 

sexuálny život. 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19a) Členské štáty by za žiadnych 

okolností nemali výsledok spracovania 

PNR považovať za dôvod obchádzať 

medzinárodné záväzky podľa Ženevského 

dohovoru o právnom postavení utečencov 

z 28. júla 1951, doplneného protokolom z 

New Yorku z 31. januára 1967, 

a používať tento výsledok na odopretie 

bezpečných a účinných legálnych ciest 

žiadateľov o azyl na územie EÚ na účel 

vykonávania ich práva na medzinárodnú 

ochranu. 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (19b) Berúc plne do úvahy dôsledky 

rozsudku Súdneho dvora v spojených 

veciach C-293/12 Digital Rights Ireland a 

C-594/12 Seitlinger a. i., pri uplatňovaní 

tejto smernice sa musí zabezpečiť úplné 

dodržiavanie ľudských práv, práva na 

súkromie a zásady proporcionality. 

Zároveň musia byť skutočne dosiahnuté 

ciele, pokiaľ ide o to, čo je nevyhnutné 

a primerané z hľadiska zabezpečovania 

všeobecných záujmov, ktoré uznáva Únia, 

a potreby chrániť práva a slobody iných 

v boji proti terorizmu a závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti. Uplatnenie 

tejto smernice musí byť riadne 

odôvodnené a musia byť zavedené 

nevyhnutné záruky, ktorými sa zabezpečí 

zákonnosť každého uchovania, analýzy, 

prenosu a využitia údajov PNR. 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 20 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Členské štáty by mali zdieľať 

s ostatnými členskými štátmi údaje PNR, 

ktoré dostávajú, pokiaľ je takýto prenos 

nevyhnutný na prevenciu, odhaľovanie, 

vyšetrovanie alebo stíhanie teroristických 

trestných činov alebo závažnej trestnej 

činnosti. Ustanoveniami tejto smernice nie 

sú dotknuté iné právne nástroje Únie 

týkajúce sa výmeny informácií medzi 

policajnými a justičnými orgánmi, vrátane 

rozhodnutia Rady 2009/371/SVV zo 6. 

apríla 2009 o zriadení Európskeho 

policajného úradu (Europol)39 

a rámcového rozhodnutia Rady 

2006/960/JHA z 18. septembra 2006 o 

zjednodušení výmeny informácií a 

spravodajských informácií medzi orgánmi 

členských štátov Európskej únie činnými 

v trestnom konaní40. Takáto výmena 

údajov PNR medzi orgánmi presadzovania 

práva a justičnými orgánmi by sa mala 

riadiť pravidlami policajnej a justičnej 

spolupráce.  

(20) Členské štáty by mali využívať 

spoločne s ostatnými členskými štátmi 

a na úrovni Únie, napríklad 

prostredníctvom Europolu, údaje PNR, 

ktoré dostávajú, pokiaľ je to nevyhnutné na 

predchádzanie teroristickým trestným 

činom alebo závažnej nadnárodnej 

trestnej činnosti a ich odhaľovanie, 

vyšetrovanie alebo stíhanie alebo na 

predchádzanie bezprostrednej a závažnej 

hrozbe pre verejnú bezpečnosť. Útvary 

informácií o cestujúcich by v každom 

prípade mali výsledok spracovania údajov 

PNR bezodkladne postúpiť útvarom 

informácií o cestujúcich iných členských 

štátov na ďalšie prešetrenie. 

Ustanoveniami tejto smernice nie sú 

dotknuté iné právne nástroje Únie týkajúce 

sa výmeny informácií medzi policajnými 

a justičnými orgánmi, vrátane rozhodnutia 

Rady 2009/371/SVV39 a rámcového 

rozhodnutia Rady 2006/960/JHA40. Takáto 

výmena údajov PNR medzi orgánmi 

presadzovania práva a justičnými orgánmi 

by sa mala riadiť pravidlami policajnej 

a justičnej spolupráce a nemala by oslabiť 

vysokú mieru súkromia a ochrany 

osobných údajov v súlade s chartou, 

dohovorom č. 108 a EDĽP.  

__________________ __________________ 

39 Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37. 39 Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. 

apríla 2009 o zriadení Európskeho 

policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 

121, 15.5.2009, s. 37). 

40 Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89. 40 Rámcové rozhodnutie Rady 

2006/960/SVV z 18. decembra 2006 

o zjednodušení výmeny informácií 

a spravodajských informácií medzi 

orgánmi členských štátov Európskej únie 

činnými v trestnom konaní 

(Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 89). 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 
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Odôvodnenie 20 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (20a) Mala by byť zaručená výmena 

informácií medzi členskými štátmi 

navzájom a medzi členskými štátmi 

a Europolom prostredníctvom 

zabezpečeného systému Únie na výmenu 

údajov PNR. Zodpovednosť za vývoj 

a prevádzkové riadenie tohto systému by 

mohol niesť Europol. V rámci systému by 

sa mohlo zriadiť jednotné kontaktné 

miesto na evidenciu a postupovanie 

žiadostí o výmenu informácií. Za 

monitorovanie spracovania osobných 

údajov v rámci tohto systému Únie na 

výmenu údajov PNR s Europolom by mal 

zodpovedať európsky dozorný úradník pre 

ochranu údajov. 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Doba uchovávania údajov PNR by 

mala byť primeraná na účely prevencie, 

odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 

teroristických trestných činov 

a organizovanej trestnej činnosti. 

Vzhľadom na povahu údajov a spôsoby ich 

využitia je dôležité, aby údaje PNR boli 

uchované dostatočne dlhú dobu, ktorá 

umožní vykonanie analýzy a ich využitie 

v rámci vyšetrovania. Aby sa predišlo ich 

neprimeranému využitiu, je nevyhnutné, 

aby boli údaje po určitom počiatočnom 

období anonymizované a ďalej prístupné 

iba za veľmi prísnych a obmedzených 

podmienok. 

(21) Doba uchovávania údajov PNR by 

mala byť potrebná a primeraná na účely 

predchádzania teroristickým trestným 

činom a závažnej nadnárodnej trestnej 

činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania 

a stíhania. Vzhľadom na povahu údajov 

a spôsoby ich využitia je dôležité, aby 

údaje PNR boli uchované dostatočne dlhú 

dobu, ktorá umožní vykonanie analýzy 

a ich využitie v rámci vyšetrovania. Aby sa 

predišlo ich neprimeranému využitiu, je 

nevyhnutné, aby boli údaje po určitom 

počiatočnom období maskované a ďalej 

prístupné iba za veľmi prísnych 

a obmedzených podmienok.  

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Údaje PNR by sa mali spracovať 

v čo najväčšej možnej pod podmienkou 

ich maskovania, aby sa zabezpečila 

najvyššia úroveň ochrany údajov, tak, že 

sa osobám, ktoré majú prístup k takýmto 

údajom, neumožní identifikovať dotknutú 

osobu a zistiť, ku ktorým osobám sa dané 

údaje vzťahujú. Opätovná identifikácia 

maskovaných údajov by mala byť možná 

len za podmienok, ktoré zaručujú vysokú 

úroveň ochrany údajov.  

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Vnútroštátne spracúvanie údajov PNR 

útvarmi informácií o cestujúcich 

a príslušnými orgánmi jednotlivých 

členských štátov by malo podliehať 

normám ochrany osobných údajov podľa 

ich vnútroštátnych právnych predpisov, 

ktoré sú v súlade s rámcovým rozhodnutím 

2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o 

ochrane osobných údajov spracúvaných v 

rámci policajnej a justičnej spolupráce v 

trestných veciach41 („rámcové 

rozhodnutie 2008/977/SVV“). 

(23) Vnútroštátne spracúvanie údajov PNR 

útvarmi informácií o cestujúcich 

a príslušnými orgánmi jednotlivých 

členských štátov by malo podliehať 

normám ochrany osobných údajov podľa 

ich vnútroštátnych právnych predpisov, 

ktoré sú v súlade s s rámcovým 

rozhodnutím Rady 2008/977/SVV41 

a právnymi predpismi Únie na ochranu 

údajov vrátane osobitných požiadaviek na 

ochranu údajov ustanovených v tejto 

smernici. 

__________________ __________________ 

41 Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008. 41 Rámcové rozhodnutie Rady 

2008/977/SVV z 27. novembra 2008 

o ochrane osobných údajov spracúvaných 

v rámci policajnej a justičnej spolupráce 

v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 

30.12.2008). 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 24 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Vzhľadom na právo na ochranu 

osobných údajov by práva subjektov 

údajov, pokiaľ ide o spracovanie ich 

údajov PNR, napríklad právo na prístup 

k nim, právo na ich opravu, výmaz alebo 

zablokovanie, ako aj právo na náhradu 

škody a súdne opravné prostriedky, by mali 

byť v súlade s rámcovým rozhodnutím 

2008/977/SVV. 

(24) Vzhľadom na právo na ochranu 

osobných údajov by práva dotknutých osôb 

pri spracúvaní ich údajov PNR, napríklad 

právo na prístup k nim, právo na ich 

opravu, vymazanie alebo blokovanie, ako 

aj právo na náhradu škody a súdne opravné 

prostriedky mali byť v súlade s rámcovým 

rozhodnutím 2008/977/SVV, právnymi 

predpismi Únie na ochranu údajov 

a vysokou úrovňou ochrany, ktorá je 

stanovená v charte a EDĽP. 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 25 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Vzhľadom na právo cestujúcich na 

informácie o spracúvaní ich osobných 

údajov by členské štáty mali zabezpečiť, 

aby dostávali presné informácie 

o zhromažďovaní údajov PNR a ich 

prenose útvaru informácií o cestujúcich. 

(25) Vzhľadom na právo cestujúcich na 

informácie o spracúvaní ich osobných 

údajov by členské štáty mali zabezpečiť, 

aby cestujúci dostávali presné, ľahko 

dostupné a zrozumiteľné informácie 

o zhromažďovaní údajov PNR a ich 

prenose útvaru informácií o cestujúcich, 

ako aj o ich právach, ktoré majú ako 

dotknuté osoby.  

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Prenos údajov PNR z členských štátov 

do tretích krajín by sa mal povoľovať iba 

na individuálnom základe a v súlade 

s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV. 

V záujme zabezpečenia ochrany osobných 

údajov by takéto prenosy mali podliehať 

dodatočným podmienkam týkajúcim sa 

účelu prenosu, charakteru prijímajúceho 

orgánu a záruk, ktoré sa vzťahujú na 

osobné údaje prenášané do tretej krajiny. 

(26) Prenos údajov PNR z členských štátov 

do tretích krajín by sa mal povoľovať na 

základe medzinárodnej dohody alebo na 

individuálnom základe a v plnom súlade s 

ustanoveniami, ktoré členské štáty prijali 

podľa rámcového rozhodnutia 

2008/977/SVV. V záujme zabezpečenia 

ochrany osobných údajov by takéto 

prenosy mali podliehať dodatočným 

podmienkam týkajúcim sa účelu prenosu, 
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charakteru prijímajúceho orgánu a záruk, 

ktoré sa vzťahujú na osobné údaje 

prenášané do tretej krajiny, ako aj zásad 

nevyhnutnosti a proporcionality 

v súvislosti s prenosmi a vysokej miery 

ochrany, ktoré sú stanovené v charte, 

dohovore č. 108 a EDĽP. Vnútroštátny 

dozorný orgán by mal mať právo zastaviť 

tok údajov do tretej krajiny, ak prenos 

údajov do tejto tretej krajiny považuje za 

porušenie niektorej zo zásad uvedených 

v tejto smernici.  

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Touto smernicou nie je dotknutá 

možnosť členských štátov ustanoviť 

v rámci svojho vnútroštátneho práva 

systém zhromažďovania údajov PNR 

a manipulácie s nimi na iné účely než sú 

uvedené v tejto smernici ani od iných 

dopravcov neuvedených v tejto smernici, 

pokiaľ ide o vnútroštátne lety 

podliehajúce príslušným predpisom na 

ochranu údajov, ak tieto vnútroštátne 

právne predpisy rešpektujú acquis Únie. 

Otázka zhromažďovania údajov PNR 

o vnútroštátnych letoch by sa mala 

osobitne zvážiť v budúcnosti. 

vypúšťa sa 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) V dôsledku právnych a technických 

rozdielov medzi vnútroštátnymi 

ustanoveniami týkajúcimi sa spracúvania 

osobných údajov vrátane PNR leteckí 

dopravcovia čelia a budú čeliť rôznym 

požiadavkám, pokiaľ ide o druhy 

informácií, ktoré sa majú odovzdávať, ako 

(29) V dôsledku právnych a technických 

rozdielov medzi vnútroštátnymi 

ustanoveniami týkajúcimi sa spracúvania 

osobných údajov vrátane PNR leteckí 

dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré 

nie sú dopravcami, čelia a budú čeliť 

rôznym požiadavkám, pokiaľ ide o druhy 
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aj podmienok, za ktorých sa majú tieto 

informácie postúpiť príslušným 

vnútroštátnym orgánom. Tieto rozdiely 

môžu mať rozhodujúci význam pre účinnú 

spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 

jednotlivých štátov pri prevencii, 

odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní 

teroristických trestných činov alebo 

závažnej trestnej činnosti. 

informácií, ktoré sa majú odovzdávať, ako 

aj podmienok, za ktorých sa majú tieto 

informácie postúpiť príslušným 

vnútroštátnym orgánom. Tieto rozdiely 

môžu mať rozhodujúci význam pre účinnú 

spoluprácu medzi príslušnými orgánmi 

jednotlivých štátov pri predchádzaní 

teroristickým trestným činom a závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti a ich 
odhaľovaní, vyšetrovaní a stíhaní. 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Rozsah pôsobnosti smernice 

obmedzený v najväčšej možnej miere; 

umožňuje uchovávanie údajov PNR na 

obdobie nepresahujúce 5 rokov, po 

uplynutí ktorého sa údaje musia vymazať, 

údaje sa musia po veľmi krátkej dobe 

anonymizovať a zhromažďovanie 

a využívanie citlivých údajov je zakázané. 

V záujme zabezpečenia efektívnosti 

a vysokej úrovne ochrany údajov sa od 

členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, 
že za poradenstvo a monitorovanie v 

oblasti spracovania údajov PNR bude 

zodpovedný nezávislý vnútroštátny 

dozorný orgán. Každé spracovanie údajov 

PNR sa musí zaznamenať alebo 

dokumentovať na účely overenia 

zákonnosti spracovania údajov, vlastného 

monitorovania, ako aj kvôli riadnemu 

zabezpečeniu integrity údajov 

a bezpečnosti spracovania údajov. Členské 

štáty musia takisto zabezpečiť, aby 

cestujúci boli jasne a presne informovaní 

o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich 

právach. 

(32) Rozsah pôsobnosti tejto smernice je 

obmedzený v najväčšej možnej miere 

a umožňuje uchovávanie údajov PNR na 

obdobie nepresahujúce päť rokov, po 

uplynutí ktorého by sa údaje mali vymazať, 

pričom údaje by sa mali zamaskovať po 30 

dňoch a zhromažďovanie a využívanie 

citlivých údajov by malo byť zakázané. 

V záujme zabezpečenia efektívnosti 

a vysokej úrovne ochrany údajov treba 

zaistiť, aby za poradenstvo 

a monitorovanie v oblasti spracovania 

údajov PNR zodpovedal nezávislý 

vnútroštátny dozorný orgán, a konkrétne 

jeho úradník pre ochranu údajov. Každé 

spracovanie údajov PNR by sa malo 

zaznamenať alebo dokumentovať na účely 

overenia zákonnosti spracovania údajov, 

vlastného monitorovania, ako aj kvôli 

riadnemu zabezpečeniu integrity údajov a 

bezpečnosti spracovania údajov. Členské 

štáty by takisto mali zabezpečiť, aby 

cestujúci boli jasne a presne informovaní 

o zhromažďovaní údajov PNR a o svojich 

právach.  

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh smernice 

Článok 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

KAPITOLA I KAPITOLA I 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 Článok 1 

Predmet a rozsah pôsobnosti Predmet a rozsah pôsobnosti 

1. Táto smernica ustanovuje prenos 

osobných záznamov o cestujúcich na 

medzinárodných letoch smerujúcich do 

členských štátov a z nich, ktorý 

vykonávajú leteckí dopravcovia, ako aj 

spracúvanie týchto údajov vrátane ich 

zhromažďovania, využívania 

a uchovávania zo strany členských štátov 

a ich výmeny medzi nimi. 

1. Táto smernica ustanovuje prenos 

osobných záznamov o cestujúcich na 

medzinárodných letoch smerujúcich do 

členských štátov a z nich, ktorý 

vykonávajú leteckí dopravcovia 

a hospodárske subjekty, ktoré nie sú 

dopravcami, ako aj spracúvanie týchto 

údajov vrátane ich zhromažďovania, 

využívania a uchovávania zo strany 

členských štátov a ich výmeny medzi 

členskými štátmi navzájom a medzi 

členskými štátmi a Europolom. 

 

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 spracúvať iba na 

účely predchádzania teroristickým 

trestným činom a určitým druhom 

závažnej nadnárodnej trestnej činnosti 

a ich odhaľovania, vyšetrovania 

a stíhania v súlade s článkom 4 ods. 2 

alebo predchádzania bezprostrednej 

a závažnej hrozbe pre verejnú bezpečnosť. 

(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). 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 2 Článok 2 
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Vymedzenie pojmov Vymedzenie pojmov 

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto 

vymedzenia pojmov: 

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto 

vymedzenia pojmov: 

(a) „letecký dopravca“ je podnik leteckej 

dopravy vlastniaci platné prevádzkové 

povolenie alebo rovnocennú listinu 

povoľujúce vykonávať leteckú prepravu 

cestujúcich; 

(a) „letecký dopravca“ je podnik leteckej 

dopravy vlastniaci platné prevádzkové 

povolenie alebo rovnocennú listinu 

povoľujúce vykonávať leteckú prepravu 

cestujúcich; 

 (aa) „hospodársky subjekt, ktorý nie je 

dopravcom“ je hospodársky subjekt, 

napríklad cestovné agentúry a kancelárie, 

ktorý poskytuje služby súvisiace 

s cestovaním vrátane rezervácií letov, v 

súvislosti s ktorými zhromažďuje a 

spracúva PNR údaje cestujúcich; 

(b) „medzinárodný let“ je akýkoľvek 

pravidelný alebo nepravidelný let 

prevádzkovaný leteckým dopravcom 

s odletom z tretej krajiny a s pristátím na 

území členského štátu, alebo s odletom 

z územia niektorého členského štátu a 

konečným miestom pristátia v tretej 

krajine, v obidvoch prípadoch vrátane 

všetkých transferov alebo tranzitných 

letov; 

(b) „medzinárodný let“ je akýkoľvek 

pravidelný alebo nepravidelný let 

prevádzkovaný leteckým dopravcom 

s odletom z tretej krajiny a s pristátím na 

území členského štátu, alebo s odletom 

z územia niektorého členského štátu a 

konečným miestom určenia v tretej 

krajine, v obidvoch prípadoch vrátane 

všetkých transferov alebo tranzitných 

letov; 

(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, 

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; 

(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, 

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; 

(d) „cestujúci“ je každá osoba, okrem 

členov posádky, ktorá sa so súhlasom 

dopravcu prepravuje alebo má byť 

prepravená lietadlom; 

(d) „cestujúci“ je každá osoba, okrem 

členov posádky, ktorá sa so súhlasom 

dopravcu prepravuje alebo má byť 

prepravená lietadlom; 

(e) „rezervačné systémy“ sú vnútorné 

inventarizačné systémy leteckého 

dopravcu, v ktorých sú zhromažďované 

údaje PNR na účely spracovania rezervácií; 

(e) „rezervačné systémy“ sú vnútorné 

inventarizačné systémy leteckého dopravcu 

alebo hospodárskeho subjektu, ktorý nie 

je dopravcom, v ktorých sú 
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zhromažďované údaje PNR na účely 

spracovania rezervácií;  

(f) metóda „push“ je metóda, ktorou leteckí 

dopravcovia zabezpečujú prenos údajov 

PNR do databázy orgánu, ktorý ich 

požaduje; 

(f) metóda „push“ je metóda, ktorou leteckí 

dopravcovia alebo hospodárske subjekty, 

ktoré nie sú dopravcami, zabezpečujú 

prenos požadovaných údajov PNR, 

uvedených v prílohe k tejto smernici, do 

databázy orgánu, ktorý ich požaduje; 

(g) „teroristické trestné činy“ sú trestné 

činy podľa vnútroštátnych právnych 

predpisov uvedené v článkoch 1 až 4 

rámcového rozhodnutia Rady 

2002/475/SVV; 

(g) „teroristické trestné činy“ sú trestné 

činy podľa vnútroštátneho práva uvedené 

v článkoch 1 až 4 rámcového rozhodnutia 

2002/475/SVV; 

(h) „závažná trestná činnosť“ znamená 

trestné činy podľa vnútroštátneho práva 

uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového 

rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, za ktoré 

možno uložiť trest odňatia slobody alebo 

ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu 

s hornou hranicou trestnej sadzby v dĺžke 

najmenej troch rokov podľa 

vnútroštátneho práva členského štátu; 

členské štáty však môžu vylúčiť menej 

závažné trestné činy, v prípade ktorých by 

vzhľadom na ich systém trestného 

súdnictva nebolo spracúvanie údajov 

PNR podľa tejto smernice v súlade so 

zásadou proporcionality; 

 

(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 

členského štátu, a: 

(i) „závažná nadnárodná trestná činnosť“ 

znamená nasledujúce 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, uvedené v článku 2 

ods. 2 rámcového rozhodnutia Rady 

2002/584/SVV: 

(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; 

 

(iii) ak sa páchajú v jednom štáte, ale je 

do nich zapojená organizovaná zločinecká 

skupina, ktorá pácha trestnú činnosť vo 
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viac než jednom štáte, alebo 

(iv) ak sa páchajú v jednom štáte, ale 

majú podstatné účinky v inom štáte. 

 

 — účasť na trestnom organizovaní, 

 — obchodovanie s ľuďmi, uľahčenie 

neoprávneného prekročenia štátnej 

hranice a neoprávneného pobytu, 

nezákonný obchod s ľudskými orgánmi 

a tkanivami, 

 — sexuálne vykorisťovanie detí a detská 

pornografia, znásilnenie, mrzačenie 

ženských pohlavných orgánov, 

 — nezákonné obchodovanie 

s narkotikami a psychotropnými látkami, 

 — nezákonné obchodovanie so zbraňami, 

s muníciou a výbušninami, 

 — závažný podvod, podvod poškodzujúci 

finančné záujmy EÚ, legalizácia príjmov z 

trestnej činnosti, pranie špinavých peňazí 

a falšovanie meny, 

 — vražda, vážne ublíženie na zdraví, 

únos, nezákonné obmedzovanie a branie 

rukojemníkov, ozbrojená lúpež, 

 — závažné počítačové trestné činy a 

počítačová kriminalita, 

 — trestné činy proti životnému prostrediu 

vrátane nezákonného obchodovania s 

ohrozenými druhmi zvierat, rastlín a 

odrôd, 

 — falšovanie úradných dokumentov a 

obchodovanie s nimi, nezákonné 

obchodovanie s predmetmi kultúrneho 

dedičstva, vrátane starožitností a 

umeleckých diel, falšovanie výrobkov a 

porušovanie autorských práv, 

 — nezákonné zaistenie lietadla/lode, 

 — špionáž a zrada, 

 — nezákonné obchodovanie s jadrovými 

alebo rádioaktívnymi materiálmi a ich 

prekurzormi a v tejto súvislosti aj trestné 

činy týkajúce sa nešírenia jadrových 

zbraní, 



 

 

 PE579.755/ 21 

 SK 

 — trestné činy spadajúce do kompetencie 

Medzinárodného trestného súdu. 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 3  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý členský štát zriadi alebo určí 

orgán zodpovedný za prevenciu, 

odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie 

trestných činov terorizmu a závažnej 

trestnej činnosti alebo podriadený útvar 

takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako 

„útvar informácií o cestujúcich“, 

zodpovedný za zhromažďovanie údajov 

PNR od leteckých dopravcov, ich 

uchovávanie, analýzu a zabezpečovanie 

prenosu výsledkov analýzy príslušným 

orgánom uvedeným v článku 5. Jeho 

zamestnancami môžu byť osoby vyslané 

príslušnými verejnými orgánmi. 

1. Každý členský štát zriadi alebo určí 

orgán zodpovedný za predchádzanie 

teroristickým trestným činom a závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti a ich 
odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie 

a za predchádzanie bezprostredným 

a závažným hrozbám pre verejnú 

bezpečnosť alebo podriadený útvar 

takéhoto orgánu, ktorý bude konať ako 

„útvar informácií o cestujúcich“. Útvar 

informácií o cestujúcich je zodpovedný za 

zhromažďovanie údajov PNR od leteckých 

dopravcov a hospodárskych subjektov, 

ktoré nie sú dopravcami, uchovávanie, 

spracúvanie a analýzu týchto údajov 

a zabezpečovanie prenosu výsledkov 

analýzy príslušným orgánom uvedeným 

v článku 5. Útvar informácií o cestujúcich 

zodpovedá aj za výmenu údajov PNR 

a výsledku ich spracovania s útvarmi 

informácií o cestujúcich iných členských 

štátov a s Europolom v súlade s článkami 

7 a 7a a za vykonanie posudzovania 

uvedeného v článku 4. Jeho 

zamestnancami môžu byť osoby vyslané 

príslušnými verejnými orgánmi. Členské 

štáty poskytnú útvaru informácií 

o cestujúcich dostatočné zdroje na plnenie 

jeho úloh.  

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 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. 

3. Každý členský štát zašle oznámenie 

Komisii do jedného mesiaca po zriadení 

útvaru informácií o cestujúcich a toto svoje 

vyhlásenie môže kedykoľvek aktualizovať. 

Komisia uverejní tieto informácie vrátane 

všetkých aktualizácií v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

3. Každý členský štát zašle oznámenie 

Komisii do jedného mesiaca po zriadení 

útvaru informácií o cestujúcich a toto svoje 

vyhlásenie kedykoľvek aktualizuje. 

Komisia uverejní tieto informácie vrátane 

všetkých aktualizácií v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 3 a (nový)  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 3a 

 Úradník pre ochranu údajov v rámci 

útvaru informácií o cestujúcich 

 1. Všetci zamestnanci útvaru informácií 

o cestujúcich, ktorí majú prístup k údajom 

PNR, absolvujú osobitnú odbornú 

prípravu v oblasti spracovania údajov 

PNR v plnom súlade so zásadami ochrany 

údajov a základnými právami. 

 2. Útvar informácií o cestujúcich 

vymenuje úradníka pre ochranu údajov, 

ktorý bude zodpovedný za monitorovanie 

spracovania údajov PNR a vykonávanie 

súvisiacich ochranných opatrení.  

 3. Členské štáty zabezpečia, aby bol 

úradník pre ochranu údajov určený na 

základe odborných kvalít, najmä 

na základe odborných znalostí práva 

a postupov v oblasti ochrany údajov a na 

základe schopností plniť úlohy uvedené v 

tejto smernici. Členské štáty zabezpečia, 

aby akékoľvek ďalšie odborné úlohy 

úradníka pre ochranu údajov boli v 

súlade s úlohami a povinnosťami tejto 

osoby ako úradníka pre ochranu údajov 

a neviedli ku konfliktu záujmov. Úradník 

pre ochranu údajov:  



 

 

 PE579.755/ 23 

 SK 

 (a) zvyšuje informovanosť útvaru 

informácií o cestujúcich a poskytuje im 

poradenstvo v súvislosti s ich 

povinnosťami v oblasti ochrany osobných 

údajov vrátane ich odbornej prípravy 

a náplne práce;  

 (b) monitoruje vykonávanie 

a uplatňovanie požiadaviek na ochranu 

údajov stanovených v tejto smernici, 

najmä prostredníctvom náhodných 

kontrol operácií spracúvania údajov; 

 (c) zabezpečuje uchovávanie všetkých 

dokumentov a vedenie záznamov v súlade 

s touto smernicou, monitoruje 

dokumentáciu, ohlasovanie 

a oznamovanie porušovania osobných 

údajov a nahlasuje nesprávne konanie 

v súvislosti s požiadavkami na ochranu 

údajov stanovenými v tejto smernici 

príslušným orgánom; 

 (d) monitoruje reakcie na žiadosti 

vnútroštátnych dozorných orgánov 

a spolupracuje s týmito orgánmi, najmä 

v záležitostiach týkajúcich sa prenosu 

údajov do iných členských štátov alebo 

do tretích krajín, a vystupuje ako 

kontaktné miesto pre vnútroštátny 

dozorný orgán v otázkach týkajúcich sa 

spracovania údajov PNR, pričom v 

náležitých prípadoch z vlastnej iniciatívy 

kontaktuje vnútroštátny dozorný orgán. 

 Členské štáty poskytnú úradníkom pre 

ochranu údajov prostriedky na účinné 

a nezávislé vykonávanie ich povinností 

a úloh v súlade s týmto článkom. 

 4. Členské štáty zabezpečia, aby dotknutá 

osoba mala právo obrátiť sa na úradníka 

pre ochranu údajov, ktorý plní úlohu 

jednotného kontaktného miesta, so 

všetkými otázkami týkajúcimi sa 

spracovania jej údajov PNR. Členské štáty 

zabezpečia, aby sa meno a kontaktné 

údaje úradníka pre ochranu údajov 

oznámili vnútroštátnemu dozornému 

orgánu a verejnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 4 Článok 4 

Spracovanie údajov PNR Spracovanie údajov PNR 

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 a hospodárske subjekty, ktoré 

nie sú dopravcami, v súlade s článkom 6 

a ktoré sa týkajú medzinárodných letov s 

pristátím na území členského štátu alebo 

s odletom z jeho územia, zhromaždí len 

útvar informácií o cestujúcich v danom 

členskom štáte. Ak údaje PNR, ktoré 

zaslali leteckí dopravcovia a hospodárske 

subjekty, ktoré nie sú dopravcami, 
obsahujú aj údaje nad rámec zoznamu 

uvedeného v prílohe, útvar informácií o 

cestujúcich natrvalo vymaže takéto údaje 

ihneď po ich prijatí. 

2. Útvar informácií o cestujúcich spracúva 

údaje PNR iba na tieto účely: 

2. Útvar informácií o cestujúcich spracúva 

údaje PNR iba na tieto účely:  

(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 

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; 

(a) vykonanie posúdenia cestujúcich pred 

ich predpokladaným príletom do členského 

štátu 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 ďalej preskúmať 

príslušné orgány uvedené v článku 5 

a v náležitých prípadoch Europol v súlade 

s článkom 7a. Pri 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 v súlade 

s právom Únie a týkajú sa hľadaných 

osôb alebo predmetov či osôb alebo 

predmetov, na ktoré bol vydaný zápis, 

v súlade s pravidlami Únie, 



 

 

 PE579.755/ 25 

 SK 

medzinárodnými a vnútroštátnymi 

pravidlami platnými pre takéto súbory, 

v súlade s požiadavkami stanovenými 

v odseku 3. 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; 

(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 

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; 

(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 nadnárodnej trestnej 

činnosti a ktoré by mali príslušné orgány 

uvedené v článku 5 ďalej preskúmať. Pri 

tomto posudzovaní môže útvar informácií 

o cestujúcich porovnávať údaje PNR s 

relevantnými databázami vrátane 

vnútroštátnych databáz, alebo 

vnútroštátnych zrkadlových verzií databáz 

Únie, týkajúcich sa hľadaných osôb alebo 

predmetov či osôb alebo predmetov, na 

ktoré bol vydaný zápis, v súlade 

s pravidlami Únie a vnútroštátnymi 

pravidlami platnými pre takéto databázy 

na účel predchádzania teroristickým 

trestným činom a závažnej nadnárodnej 

trestnej činnosti a ich odhaľovania, 

vyšetrovania a stíhania. Pri vykonávaní 

takéhoto posúdenia môže útvar informácií 

o cestujúcich porovnávať údaje PNR 

s údajmi v schengenskom informačnom 

systéme a vo vízovom informačnom 

systéme. 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; 

(c) reagovanie na individuálnom základe 

na riadne odôvodnené požiadavky 

príslušných orgánov na poskytnutie 

a spracovanie údajov PNR v konkrétnych 

(c) reagovanie na individuálnom základe, 

vychádzajúc z dostatočných dôkazov, na 

riadne odôvodnené požiadavky príslušných 

orgánov na poskytnutie a spracovanie 
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prípadoch na účely prevencie, 

odhaľovania, vyšetrovania a stíhania 

teroristických trestných činov alebo 

závažnej trestnej činnosti a poskytovanie 

výsledkov takéhoto spracovania 

príslušným orgánom, ako aj 

údajov PNR v konkrétnych prípadoch na 

účely predchádzania teroristickým 

trestným činom alebo závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti uvedenej 

v čl. 2 písm. i) a ich odhaľovania, 

vyšetrovania a stíhania alebo na účely 

predchádzania bezprostredným 

a závažným hrozbám pre verejnú 

bezpečnosť a poskytovanie výsledkov 

takéhoto spracovania príslušným orgánom 

a prípadne aj Europolu; ako aj 

(d) analýza údajov PNR na účely 

aktualizácie alebo vytvárania nových 

kritérií posudzovania s cieľom 

identifikovať osoby, ktoré môžu byť 

zapojené do teroristických trestných činov 

alebo závažnej nadnárodnej trestnej 

činnosti podľa písmena a). 

(d) analýza údajov PNR na účely 

aktualizácie alebo vytvárania nových 

kritérií posudzovania s cieľom 

identifikovať osoby, ktoré môžu byť 

zapojené do teroristických trestných činov 

alebo závažnej nadnárodnej trestnej 

činnosti podľa písmena a).  

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. Tieto kritériá 

posudzovania musia byť cielené, 

konkrétne, odôvodnené, primerané 

a založené na faktoch. Na pravidelnom 

preskúmaní sa podieľa úradník pre 

ochranu údajov. Členské štáty zabezpečia, 

aby kritériá posudzovania stanovovali 

útvary informácií o cestujúcich v 

spolupráci s príslušnými orgánmi 

uvedenými v článku 5 a aby boli 

pravidelne podrobené preskúmaniu. 

Základom kritérií posudzovania by za 

žiadnych okolností nemala byť rasa alebo 

etnický pôvod osoby, jej politické názory, 

náboženstvo či filozofické presvedčenie, 

sexuálna orientácia či rodová identita, 

členstvo alebo činnosť v odborových 

organizáciách, ani spracovanie údajov, 

ktoré sa týkajú zdravia alebo sexuálneho 

života. 

4. Útvar informácií o cestujúcich 

v členskom štáte zabezpečí prenos údajov 

PNR alebo výsledkov spracovania údajov 

PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných 

4. Útvar informácií o cestujúcich 

v členskom štáte zabezpečí prenos údajov 

PNR alebo výsledkov spracovania údajov 

PNR týkajúcich sa osôb identifikovaných 
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podľa písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie 

preskúmanie príslušným zodpovedným 

orgánom toho istého členského štátu. 

Takéto prenosy sa vykonávajú iba na 

individuálnom základe. 

podľa písm. a) a b) odseku 2 na ďalšie 

preskúmanie príslušným zodpovedným 

orgánom toho istého členského štátu. 

Takéto prenosy sa vykonávajú iba na 

individuálnom základe a s ľudským 

zásahom. 

 4a. Členské štáty zabezpečia, aby úradník 

pre ochranu údajov mal prístup ku 

všetkým údajom zasielaným útvaru 

informácií o cestujúcich aj k údajom, 

ktoré útvar informácií o cestujúcich 

poskytuje príslušnému orgánu v súlade 

s článkom 5. Ak sa úradník pre ochranu 

údajov domnieva, že prenos akýchkoľvek 

údajov nebol zákonný, postúpi vec 

vnútroštátnemu dozornému orgánu, ktorý 

má právomoc nariadiť prijímajúcemu 

príslušnému orgánu vymazanie údajov.  

 4b. Uchovávanie, spracovanie a analýza 

údajov PNR sa uskutočňuje výhradne na 

bezpečnom mieste na území členských 

štátov Európskeho hospodárskeho 

priestoru. 

 4c. Náklady na využívanie, uchovávanie 

a výmenu údajov PNR nesú členské štáty.  

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 5  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 5 Článok 5 

Príslušné orgány Príslušné orgány 

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 zamaskované údaje PNR alebo 

o výsledky ich systematického 

spracovania, alebo ich prijímať od útvarov 

informácií o cestujúcich s cieľom ďalej 

skúmať tieto informácie alebo prijať 

náležité opatrenia na konkrétne účely 

predchádzania teroristickým trestným 

činom a závažnej nadnárodnej trestnej 

činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania a 

stíhania alebo na predchádzanie 
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bezprostredným a závažným hrozbám pre 

verejnú bezpečnosť. Europol je 

oprávnený získať od útvarov informácií 

o cestujúcich členských štátov údaje PNR 

alebo výsledky ich spracovania 

v medziach svojho mandátu a v prípade 

potreby na plnenie svojich úloh.  

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 predchádzanie 

teroristickým trestným činom a závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti a ich 
odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie, 

alebo za predchádzanie bezprostredným 

a závažným hrozbám pre verejnú 

bezpečnosť. 

3. Každý členský štát oznámi zoznam 

príslušných orgánov Komisii najneskôr do 

dvanástich mesiacov po nadobudnutí 

účinnosti tejto smernice a svoje vyhlásenie 

môže kedykoľvek aktualizovať. Komisia 

uverejní tieto informácie vrátane všetkých 

aktualizácií v Úradnom vestníku Európskej 

únie. 

3. Do …* [12 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 

každý členský štát oznámi zoznam 

príslušných orgánov Komisii a svoje 

vyhlásenie kedykoľvek aktualizuje. 

Komisia uverejní tieto informácie vrátane 

všetkých aktualizácií v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

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. Údaje PNR o cestujúcich a výsledky 

spracovania údajov PNR, ktoré dostal útvar 

informácií o cestujúcich, môžu príslušné 

orgány členského štátu ďalej na 

požiadanie a v súlade s čl. 4 ods. 2 

spracúvať iba na konkrétne účely 

predchádzania teroristickým trestným 

činom a závažnej nadnárodnej trestnej 

činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania 

alebo stíhania alebo na účely 

predchádzanie bezprostredným 

a závažným hrozbám pre verejnú 

bezpečnosť. 

5. Ustanovením odseku 4 nie je dotknuté 

uplatňovanie vnútroštátneho práva alebo 

súdnych právomocí v prípadoch, ak sú 

v priebehu vykonávania opatrenia na 

presadzovanie práva nasledujúceho po 

takomto spracovaní odhalené iné trestné 

činy alebo ich náznaky. 

5. Odsekom 4 nie je dotknuté 

presadzovanie vnútroštátneho práva ani 

súdne právomoci v prípadoch, ak sa 

v priebehu vykonávania opatrenia na 

presadzovanie práva nasledujúceho po 

takomto spracovaní, na ktoré bolo 

pôvodne určené, odhalia iné trestné činy 

alebo ich náznaky.  

6. Príslušné orgány členského štátu 

neprijmú žiadne rozhodnutie opierajúce sa 

výlučne o automatizované spracovanie 

6. Príslušné orgány členského štátu 

neprijmú žiadne rozhodnutie opierajúce sa 

výlučne o automatizované spracovanie 
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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. 

údajov PNR, ktoré má nepriaznivé právne 

účinky pre určitú osobu alebo má pre ňu 

závažné dôsledky. Základom takýchto 

rozhodnutí nesmú byť údaje odhaľujúce 

rasu alebo etnický pôvod osoby, jej 

politické názory, náboženstvo či 

filozofické presvedčenie, sexuálnu 

orientáciu alebo rodovú identitu, členstvo 

alebo činnosť v odborových 

organizáciách, ani spracovanie údajov 

o zdraví alebo sexuálnom živote. 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 6  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 6 Článok 6 

Povinnosti leteckých dopravcov Povinnosti leteckých dopravcov 

a hospodárskych subjektov, ktoré nie sú 

dopravcami  

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 

aby leteckí dopravcovia metódou „push“ 

zabezpečili prenos údajov PNR 

vymedzených v článku 2 písm. c) 

a uvedených v prílohe v rozsahu, v akom 

ich zhromaždili, do databázy národného 

útvaru informácií o cestujúcich v členskom 

štáte, na území ktorého medzinárodný let 

pristáva, alebo z územia ktorého odlieta. 

Ak ide o let na spoločnej linke viacerých 

leteckých dopravcov, povinnosť 

zabezpečiť prenos údajov PNR všetkých 

cestujúcich na tomto lete pripadá 

leteckému dopravcovi, ktorý let 

prevádzkuje. Ak má let jedno či viac 

medzipristátí na letiskách členských štátov, 

leteckí dopravcovia zabezpečia prenos 

údajov PNR útvarom informácií 

o cestujúcich vo všetkých dotknutých 

členských štátoch. 

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 

aby leteckí dopravcovia a hospodárske 

subjekty, ktoré nie sú dopravcami, 

metódou „push“ zabezpečili prenos 

všetkých údajov PNR vymedzených 

v článku 2 písm. c) a uvedených v prílohe 

v rozsahu, v akom ich počas bežného 

výkonu svojich činností zhromaždili, do 

databázy národného útvaru informácií 

o cestujúcich v členskom štáte, na území 

ktorého medzinárodný let pristáva alebo 

z územia ktorého odlieta. Ak ide o let na 

spoločnej linke viacerých leteckých 

dopravcov, povinnosť zabezpečiť prenos 

údajov PNR všetkých cestujúcich na tomto 

lete pripadá leteckému dopravcovi 

a hospodárskemu subjektu, ktorý nie je 

dopravcom, ktorý let prevádzkuje. Ak má 

let jedno či viac medzipristátí na letiskách 

členských štátov, leteckí dopravcovia 

a hospodárske subjekty, ktoré nie sú 

dopravcami, zabezpečia prenos údajov 

PNR útvarom informácií o cestujúcich vo 

všetkých dotknutých členských štátoch. 

2. Leteckí dopravcovia zabezpečujú prenos 2. Leteckí dopravcovia a hospodárske 
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údajov PNR elektronickými prostriedkami 

s využitím spoločných protokolov 

a podporovaných formátov údajov, ktoré 

majú byť prijaté s súlade s postupom 

uvedeným v článkoch 13 a 14, a v prípade 

technickej poruchy akýmikoľvek inými 

vhodnými prostriedkami, ktoré zabezpečia 

primeranú úroveň bezpečnosti: 

subjekty, ktoré nie sú leteckými 

dopravcami, zabezpečujú prenos údajov 

PNR elektronickými prostriedkami 

s využitím spoločných protokolov 

a podporovaných formátov údajov, ktoré 

majú byť prijaté s súlade s článkami 13 

a 14, a v prípade technickej poruchy 

akýmikoľvek inými vhodnými 

prostriedkami, ktoré zabezpečia primeranú 

úroveň bezpečnosti: 

(a) 24 až 48 hodín pred plánovaným časom 

odletu,  

(a) jedenkrát 24 až 48 hodín pred 

plánovaným časom odletu,  

ako aj  ako aj  

(b) bezprostredne po uzatvorení letu, teda 

potom, ako cestujúci nastúpili do lietadla 

pripraveného na odlet a ďalší cestujúci už 

nemajú dovolené nastúpiť.  

(b) jedenkrát bezprostredne po uzatvorení 

letu, teda po tom, ako cestujúci nastúpili do 

lietadla pripraveného na odlet a ďalší 

cestujúci už nemajú dovolené nastúpiť. 

3. Členské štáty môžu leteckým 

dopravcom povoliť, aby obmedzili prenos 

údajov uvedený v odseku 2 písm. b) na 

aktualizáciu prenosu uvedeného v odseku 2 

písm. a). 

3. Členské štáty môžu leteckým 

dopravcom a hospodárskym subjektom, 

ktoré nie sú dopravcami, povoliť, aby 

obmedzili prenos údajov uvedený v odseku 

2 písm. b) na aktualizáciu prenosu 

uvedeného v písm. a) uvedeného odseku. 

4. Leteckí dopravcovia v individuálnych 

prípadoch na základe žiadosti niektorého 

útvaru informácií o cestujúcich v súlade 

s vnútroštátnym právom vykonajú prenos 

údajov PNR, ak je z dôvodu konkrétnej 

a skutočnej hrozby súvisiacej 
s teroristickým trestnými činmi alebo 

závažnou trestnou činnosťou potrebný 

skorší prístup než sa uvádza v odseku 2 

písm. a). 

4. Leteckí dopravcovia a hospodárske 

subjekty, ktoré nie sú dopravcami, 
v individuálnych prípadoch na základe 

žiadosti niektorého útvaru informácií 

o cestujúcich v súlade s vnútroštátnym 

právom vykonajú prenos údajov PNR, ak 

je z dôvodu reakcie na konkrétnu, 

bezprostrednú a skutočnú hrozbu 

súvisiacu s teroristickým trestnými činmi 

alebo závažnou nadnárodnou trestnou 

činnosťou potrebný skorší prístup než sa 

uvádza v odseku 2 písm. a).  

 4a. Leteckí dopravcovia a hospodárske 

subjekty, ktoré nie sú leteckými 

dopravcami, náležite informujú 

cestujúcich o type osobných údajov 

zhromažďovaných na účely 

presadzovania práva a o právach 

cestujúcich vo vzťahu k ich údajom. Tieto 

informácie sa cestujúcim poskytujú bez 

vyžiadania v ľahko zrozumiteľnej podobe. 
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Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 7 Článok 7 

Výmena informácií medzi členskými 

štátmi 

Výmena informácií medzi členskými 

štátmi 

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 

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.  

1. Útvary informácií o cestujúcich si 

automaticky vymieňajú údaje 

o výsledkoch spracúvania údajov PNR. 

Členské štáty zabezpečia, aby daný útvar 

informácií o cestujúcich bezodkladne a bez 

vyžiadania postúpil výsledky spracovania 

PNR údajov – buď analytické informácie 

získané z údajov PNR, alebo výsledky 

v prípade osôb identifikovaných útvarom 

informácií o cestujúcich v súlade s 

článkom 4 ods. 2, postúpené na ďalšie 

preskúmanie ich príslušným zodpovedným 

orgánom v súlade s článkom 4 ods. 4, – 

útvarom informácií o cestujúcich 

v ostatných členských štátoch. Útvary 

prijímajúcich členských štátov zodpovedné 

za informácie o cestujúcich zabezpečia 

prenos výsledkov spracovania údajov PNR 

príslušným zodpovedným orgánom toho 

istého členského štátu v súlade s článkom 

4 ods. 4. Ak je to vhodné, v súlade 

s článkom 36 rozhodnutia Rady 

2007/533/SVV1a sa vloží zápis. 

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 

2. Útvary informácií o cestujúcich majú 

právo v prípade potreby požiadať útvar 

informácií o cestujúcich ktoréhokoľvek 

iného členského štátu, aby im poskytol 

údaje PNR, ktoré dožiadaný útvar 

uchováva vo svojej databáze podľa článku 

9 ods. 1, a v prípade potreby aj výsledky 

ich spracovania údajov PNR, ak už boli 

pripravené v súlade článkom 4 ods. 2 

písm. a) a b). Náležite odôvodnená 

žiadosť o takéto údaje je prísne 

obmedzená na údaje potrebné v 

konkrétnom prípade a môže vychádzať z 

ktoréhokoľvek z prvkov údajov alebo z ich 

kombinácie, ako uzná za vhodné žiadajúci 
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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).  

útvar informácií o cestujúcich v 

konkrétnom prípade týkajúcom sa 

predchádzania teroristickým trestným 

činom a závažnej nadnárodnej trestnej 

činnosti a ich odhaľovania, vyšetrovania 

alebo stíhania alebo na účely 

predchádzanie bezprostredným 

a závažným hrozbám pre verejnú 

bezpečnosť. Útvary informácií o 

cestujúcich postúpia vyžiadané údaje čo 

najskôr, pričom využijú spoločné 

protokoly a podporované formáty údajov. 

Táto žiadosť musí byť písomne 

odôvodnená. 

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. Útvary informácií o cestujúcich majú 

právo požiadať útvar informácií o 

cestujúcich v ktoromkoľvek inom 

členskom štáte, aby im poskytol údaje 

PNR, ktoré sú už zamaskované a 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, alebo na predchádzanie 

bezprostrednej a závažnej hrozbe pre 

verejnú bezpečnosť. Takýto prístup 

k úplným údajom PNR je možný len so 

súhlasom vedúceho žiadaného útvaru 

informácií o cestujúcich.  

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. 
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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. 

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 

letov, ktoré majú pristátie alebo odlet na 

území tohto iného členského štátu. 

5. Za výnimočných okolností, ak je 

nevyhnutne potrebný rýchly prístup v 

záujme včasnej reakcie na konkrétnu a 

skutočnú hrozbu súvisiacu s trestnými 

činmi terorizmu alebo závažnou 

nadnárodnou trestnou činnosťou alebo na 

predchádzanie bezprostredných 

a závažných hrozieb pre verejnú 

bezpečnosť, 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 letov, ktoré majú pristátie alebo 

odlet na území tohto iného členského štátu, 

pokiaľ sú tieto údaje uchované. Tento 

postup sa týka len žiadostí o údaje PNR, 

ktoré už zhromaždil a uchoval útvar 

informácií o cestujúcich požiadaný 

o poskytnutie údajov.  

6. Výmena informácií podľa tohto článku 

môže prebiehať prostredníctvom 

akéhokoľvek existujúceho kanála pre 

medzinárodnú spoluprácu v oblasti 

presadzovania práva. Jazyk použitý v 

žiadosti o informácie pri výmene 

informácií je rovnaký ako jazyk, ktorý sa 

používa pre zvolený kanál. Členské štáty 

pri zasielaní svojich oznámení podľa 

článku 3 ods. 3 podrobne informujú 

Komisiu aj o kontaktných miestach, na 

ktoré možno takéto žiadosti zasielať 

v naliehavých prípadoch. Komisia tieto 

doručené oznámenia zašle členským 

štátom. 

6. Výmena informácií podľa tohto článku 

môže prebiehať prostredníctvom 

akéhokoľvek existujúceho kanála pre 

medzinárodnú a únijnú spoluprácu v 

oblasti presadzovania práva, najmä 

prostredníctvom Europolu, jeho sieťovej 

aplikácie na zabezpečenú výmenu 

informácií (SIENA) a národných 

jednotiek zriadených v súlade s článkom 8 

rozhodnutia 2009/371/SVV. Jazyk použitý 

v žiadosti o informácie pri výmene 

informácií je rovnaký ako jazyk, ktorý sa 

používa pre zvolený kanál. Členské štáty 

pri zasielaní svojich oznámení podľa 

článku 3 ods. 3 podrobne informujú 

Komisiu aj o kontaktných miestach, na 

ktoré možno takéto žiadosti zasielať 

v naliehavých prípadoch. Komisia tieto 
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doručené oznámenia zašle členským 

štátom. 

 6a. Pri prenose analytických informácií 

získaných z PNR, ktorý prebieha v súlade 

s touto smernicou, sa dodržiavajú záruky 

stanovené v odseku 1. 

 __________________ 

 1a Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV z 12. 

júna 2007 o zriadení, prevádzke a 

využívaní Schengenského informačného 

systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. 

EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63). 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh smernice 

Článok 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7a 

 

 Podmienky prístupu Europolu k údajom 

PNR 

 1. Europol môže na individuálnom 

základe predložiť útvaru informácií 

o cestujúcich z ktoréhokoľvek členského 

štátu elektronickú a náležite odôvodnenú 

žiadosť o prenos konkrétnych údajov 

PNR alebo výsledkov spracovania 

konkrétnych údajov PNR, ak je to 

nevyhnutne potrebné na podporu 

a posilnenie krokov členských štátov, 

ktorými sa má predísť konkrétnemu 

teroristického trestnému činu alebo 

závažnej nadnárodnej trestnej činnosti a 

ich odhaľovanie alebo vyšetrovanie, 

pokiaľ tento trestný čin, resp. trestná 

činnosť patrí do oblasti právomoci 

Europolu podľa rozhodnutia 

2009/371/SVV. V odôvodnenej žiadosti sa 

uvedú primerané dôvody, na základe 

ktorých sa Europol domnieva, že prenos 

údajov PNR alebo výsledkov spracovania 

údajov PNR podstatným spôsobom 

prispeje k predídeniu predmetnému 

trestnému činu, jeho odhaleniu, 



 

 

 PE579.755/ 35 

 SK 

vyšetrovaniu alebo stíhaniu. 

 2. Po prijatí žiadosti Europolu súd alebo 

nezávislý správny orgán členského štátu 

včas overí, či sú splnené všetky podmienky 

uvedené v odseku 1. Ak sú dané 

podmienky splnené, útvar informácií 

o cestujúcich čo najskôr Europolu 

poskytne požadované údaje. 

 3. Europol informuje úradníka pre 

ochranu údajov vymenovaného v súlade 

s článkom 28 rozhodnutia Rady 

2009/371/SVV o každej výmene 

informácií podľa tohto článku. 

 4. Výmena informácií podľa tohto článku 

prebieha prostredníctvom aplikácie 

SIENA a v súlade s rozhodnutím 

2009/371/SVV. V žiadosti o informácie 

a pri výmene informácií sa použije 

rovnaký jazyk ako je jazyk použitý 

v aplikácii SIENA. 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 8 Článok 8 

Prenos údajov do tretích krajín Prenos údajov do tretích krajín 

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, na základe náležite 

odôvodnenej žiadosti podloženej 

dostatočnými dôkazmi, ak je prenos 

potrebný na predchádzanie trestným 

činom a ich odhaľovanie, vyšetrovanie 

a stíhanie, predchádzanie bezprostredným 

a závažným hrozbám pre verejnú 

bezpečnosť alebo výkon trestnoprávnych 

sankcií, a prijímajúci príslušný orgán 

v tretej krajine je zodpovedný za 

predchádzanie trestným činom a ich 

odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie, 

predchádzanie bezprostredným a 

závažným hrozbám pre verejnú 
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bezpečnosť alebo výkon trestnoprávnych 

sankcií, za predpokladu, že:  

a) boli splnené podmienky stanovené 

v článku 13 rámcového rozhodnutia Rady 

2008/977/SVV; 

a) dotknutá tretia krajina zabezpečí pri 

plánovanom spracúvaní týchto údajov 

primeranú úroveň ochrany podľa 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

95/46/ES1a, pričom budú splnené všetky 

ďalšie podmienky stanovené v tejto 

smernici; 

b) prenos je potrebný na účely tejto 

smernice uvedené v článku 1 ods. 2, a 

b) členský štát, od ktorého sa údaje 

získali, súhlasil s prenosom v súlade 

s vnútroštátnym právom; 

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. 

Za výnimočných okolností je prenos 

údajov PNR bez predchádzajúceho 

súhlasu v súlade s odsekom 1 prípustný, 

len ak je nevyhnutný na to, aby sa 

predišlo bezprostrednému a vážnemu 

ohrozeniu verejnej bezpečnosti členského 

štátu alebo tretej krajiny, alebo na 

ochranu základných záujmov členského 

štátu a ak sa predchádzajúci súhlas nedá 

získať včas. Orgán zodpovedný za vydanie 

súhlasu je o tom bezodkladne 

informovaný, pričom prenos sa riadne 

zaznamená a podrobí sa následnému 

overeniu. 

 Odchylne od prvého pododseku sa 

povoľuje systematický prenos údajov na 

základe medzinárodnej dohody medzi 

treťou krajinou a Úniou. 

 2. Členské štáty poskytujú údaje PNR 

príslušným orgánom tretích krajín len za 

podmienok, ktoré sú v súlade s touto 

smernicou, a len po overení toho, že 

plánované využitie PNR zo strany 

príjemcov je v súlade s týmito 

podmienkami a zárukami. 

 3. Zakazuje sa ďalší prenos údajov do 

iných tretích krajín.  

 4. Ak sa údaje PNR o občanovi alebo 

obyvateľovi iného členského štátu 

prenášajú do tretej krajiny, príslušné 

orgány daného členského štátu sú o 

záležitosti informované pri najbližšej 

vhodnej príležitosti.  

 5. Vždy, keď členský štát vykonáva prenos 
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údajov PNR podľa tohto článku, 

informuje o tom úradníka pre ochranu 

údajov. Úradník pre ochranu údajov 

pravidelne informuje vnútroštátny 

dozorný orgán o prenose údajov podľa 

tohto článku. 

 __________________ 

 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). 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh smernice 

Článok 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 9 Článok 9 

Doba uchovávania údajov Doba uchovávania údajov 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje 

PNR, ktoré leteckí dopravcovia poskytnú 

útvaru informácií o cestujúcich, uchovávali 

v databáze útvaru informácií o cestujúcich 

na dobu 30 dní po ich postúpení útvaru 

informácií o cestujúcich v prvom členskom 

štáte, na území ktorého medzinárodný let 

pristáva alebo z ktorého odlieta. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje 

PNR, ktoré leteckí dopravcovia a 

hospodárske subjekty, ktoré nie sú 

dopravcami, poskytnú útvaru informácií 

o cestujúcich podľa článku 4 ods. 2, 

uchovávali v databáze útvaru informácií 

o cestujúcich počas 30 dní po ich postúpení 

útvaru informácií o cestujúcich v prvom 

členskom štáte, na území ktorého 

medzinárodný let pristáva alebo z ktorého 

odlieta.  

2. Po uplynutí doby 30 dní od postúpenia 

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 

2. Po uplynutí doby 30 dní od postúpenia 

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 zamaskované údaje PNR 

by mali byť prístupné iba obmedzenému 

počtu zamestnancov útvaru informácií o 

cestujúcich, ktorí majú osobitné povolenie 

vykonávať analýzu údajov PNR a 

vypracúvať kritériá posudzovania podľa 
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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. 

článku 4 ods. 2 písm. d).  

 2a. Po konzultácii s úradníkom pre 

ochranu údajov na účely článku 4 ods. 2 

písm. d) vnútroštátny dozorný orgán 

povolí opätovnú identifikáciu 

zamaskovaných údajov PNR a prístup 

k úplným údajom PNR, ak je odôvodnene 

presvedčený, že takáto opätovná 

identifikácia je potrebná na vedenie 

vyšetrovania v reakcii na konkrétnu 

a skutočnú hrozbu alebo riziko súvisiace 

s teroristickými trestnými činmi, na 

vedenie konkrétneho vyšetrovania alebo 

stíhania v súvislosti so závažnou 

nadnárodnou trestnou činnosťou, alebo 

na predídenie bezprostrednej a závažnej 

hrozbe pre verejnú bezpečnosť. Takýto 

prístup k úplným údajom sa povoľuje na 

obdobie štyroch rokov po zamaskovaní 

údajov v prípadoch týkajúcich sa závažnej 

nadnárodnej trestnej činnosti a na celé 

obdobie piatich rokov uvedené v odseku 2 

v prípadoch týkajúcich sa teroristických 

trestných činov.  

Na účely tejto smernice medzi prvky 

údajov, ktoré by mohli slúžiť na zistenie 

totožnosti cestujúceho, na ktorého sa 

vzťahujú údaje PNR a ktoré by mali byť 

vyfiltrované a zamaskované, patria: 

Na účely tejto smernice medzi prvky 

údajov, ktoré by mohli slúžiť na zistenie 

totožnosti cestujúceho, na ktorého sa 

vzťahujú údaje PNR a ktoré by mali byť 

vyfiltrované a zamaskované, patria:  

– meno (mená) vrátane mien ostatných 

cestujúcich uvedené v PNR a počet 

spolucestujúcich v PNR, 

– meno (mená) vrátane mien ostatných 

cestujúcich uvedené v PNR a počet 

spolucestujúcich v PNR,  

– adresa a kontaktné údaje, – adresa a kontaktné údaje,  

– všeobecné poznámky, pokiaľ obsahujú 

akékoľvek informácie, ktoré by mohli 

slúžiť na zistenie totožnosti cestujúceho, na 

ktorého sa vzťahujú údaje PNR, ako aj 

– všeobecné poznámky, pokiaľ obsahujú 

akékoľvek informácie, ktoré by mohli 

slúžiť na zistenie totožnosti cestujúceho, na 

ktorého sa vzťahujú údaje PNR, ako aj 

– akékoľvek vopred poskytované – akékoľvek vopred poskytované 
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informácie o cestujúcich, ktoré už boli 

zhromaždené. 

informácie o cestujúcich, ktoré už boli 

zhromaždené.  

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 doby stanovenej 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.  

4. Výsledok porovnávania podľa článku 4 

ods. 2 písm. a) a b) sa uchováva na útvare 

informácií o cestujúcich iba tak dlho, ako 

je to potrebné na účely informovania 

príslušných orgánov o „zhode“. Ak sa 

výsledok automatického vyhľadávania 

zhody po následnom individuálnom 

preskúmaní ukáže negatívny, v záujme 

toho, aby sa predišlo budúcim falošným 

pozitívnym zhodám, sa uchová na obdobie 

najviac troch rokov, pokiaľ východiskové 

údaje neboli vymazané podľa článku 3 po 

uplynutí uvedených piatich rokov, teda 

v prípade keď sa záznam uchováva, kým 

sa súvisiace údaje nevymažú. 

4. Výsledok porovnávania podľa článku 4 

ods. 2 písm. a) a b) sa uchováva na útvare 

informácií o cestujúcich iba tak dlho, ako 

je to potrebné na účely informovania 

príslušných orgánov o „zhode“. Ak sa 

výsledok automatického vyhľadávania 

zhody po následnom preskúmaní, ktoré 

uskutoční člen útvaru informácií 

o cestujúcich, ukáže negatívny, v záujme 

toho, aby sa predišlo budúcim falošným 

pozitívnym zhodám, sa uchová na obdobie 

najviac troch rokov, pokiaľ východiskové 

údaje neboli vymazané podľa článku 3 po 

uplynutí uvedených piatich rokov, a v tom 

prípade sa záznam uchováva, kým sa 

súvisiace údaje nevymažú. 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 10 Článok 10 

Sankcie leteckým dopravcom Sankcie uložené leteckým dopravcom 

a hospodárskym subjektom, ktoré nie sú 

dopravcami 

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 

1. Členské štáty v súlade so svojim 

vnútroštátnym právom zabezpečia, aby sa 

uplatnili odrádzajúce, účinné a primerané 

sankcie vrátane finančných pokút voči 

leteckým dopravcom a hospodárskym 

subjektom, ktoré nie sú dopravcami, ktorí 

nezabezpečia prenos údajov vyžadovaných 
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zhromaždené, alebo ich prenos nebude 

uskutočnený v požadovanom formáte, 

alebo ak iným spôsobom porušia 

vnútroštátne právne predpisy prijaté na 

základe tejto smernice.  

touto smernicou v rozsahu, v akom už boli 

zhromaždené, alebo ich prenos 

neuskutočnia v požadovanom formáte, 

alebo údaje nespracúvajú v súlade 

s pravidlami ochrany údajov stanovenými 

v tejto smernici, alebo ak iným spôsobom 

porušia vnútroštátne právne predpisy 

prijaté na základe tejto smernice.  

 1a. Všetky údaje, ktoré majú k dispozícii 

leteckí dopravcovia a hospodárske 

subjekty, ktoré nie sú dopravcami, sa 

uchovávajú v zabezpečenej databáze, v 

počítačovom systéme akreditovanom z 

hľadiska bezpečnosti, ktorý spĺňa alebo 

prevyšuje medzinárodné priemyselné 

normy. 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 11 Článok 11 

Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby pri 

akomkoľvek spracovaní osobných údajov 

podľa tejto smernice mal každý cestujúci 

rovnaké právo na prístup k nim, právo na 

ich opravu, výmaz alebo zablokovanie, ako 

aj právo na náhradu škody a súdne opravné 

prostriedky, ako to umožňujú vnútroštátne 

právne predpisy prijaté v rámci 

implementácie článkov 17, 18, 19 a 20 

rámcového rozhodnutia Rady 

2008/977/SVV. Na tieto účely sa preto 

uplatňujú ustanovenia článkov 17, 18, 19 

a 20 rámcového rozhodnutia Rady 

2008/977/SVV. 

1. Každý členský štát zabezpečí, aby pri 

akomkoľvek spracovaní osobných údajov 

podľa tejto smernice mal každý cestujúci 

rovnaké právo na ochranu svojich 

osobných údajov, právo na prístup k nim, 

právo na ich opravu, výmaz alebo 

zablokovanie, ako aj právo na náhradu 

škody a súdne opravné prostriedky, 

stanovené vo vnútroštátnych právnych 

predpisoch a v právnych predpisoch Únie 

prijatých v rámci implementácie článkov 

17, 18, 19 a 20 rámcového rozhodnutia 

Rady 2008/977/SVV. Preto sa uplatňujú 

tieto články.  

2. Každý členský štát zabezpečí, aby sa 

vnútroštátne právne predpisy prijaté 

v rámci implementácie článkov 21 a 22 

rámcového rozhodnutia Rady 

2008/977/SVV vzťahovali, pokiaľ ide 

o dôvernosť pri spracovaní a bezpečnosť 

údajov, aj na spracovanie osobných údajov 

2. Každý členský štát zabezpečí, aby sa 

vnútroštátne právne predpisy prijaté v 

rámci implementácie článkov 21 a 22 

rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV 

vzťahovali, pokiaľ ide o dôvernosť pri 

spracovaní a bezpečnosť údajov, aj na 

spracovanie osobných údajov podľa tejto 
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podľa tejto smernice. smernice. 

 2a. Ak ustanovenia vnútroštátnych 

právnych predpisov prijatých v rámci 

implementácie smernice 95/46/ES 

poskytujú cestujúcim väčšie práva 

v súvislosti so spracúvaním ich údajov než 

táto smernica, uplatňujú sa tieto 

ustanovenia. 

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. Členské štáty zakážu, aby sa pri 

spracúvaní údajov PNR odhalil rasový 

alebo etnický pôvod, politické názory, 

náboženstvo alebo filozofické 

presvedčenie, sexuálna orientácia alebo 

rodová identita, členstvo alebo činnosť 

v odborových organizáciách, ako aj 

spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia 

alebo sexuálneho života. Ak útvar 

informácií o cestujúcich dostane údaje 

PNR obsahujúce takéto informácie, údaje 

bezodkladne vymaže.  

 3a. Členské štáty zabezpečia, aby útvar 

informácií o cestujúcich viedol 

dokumentáciu všetkých systémov a 

postupov spracovania patriacich do rámca 

ich zodpovednosti. Táto dokumentácia 

obsahuje minimálne: 

 (a) meno a kontaktné údaje organizácie 

a pracovníkov útvaru informácií 

o cestujúcich poverených spracovaním 

údajov PNR, rôzne úrovne oprávnení 

na prístup a príslušných pracovníkov; 

 (b) žiadosti príslušných orgánov a útvarov 

informácií o cestujúcich ostatných 

členských štátov a príjemcov 

spracovaných údajov PNR; 

 (c) všetky žiadosti a prenosy údajov do 

tretej krajiny, identifikáciu tejto tretej 

krajiny a právne dôvody, na základe 

ktorých sa uskutočňuje prenos údajov; 

 (d) lehoty na uchovávanie a výmaz 

rôznych kategórií údajov. 

 Útvar informácií o cestujúcich na 

požiadanie sprístupní celú dokumentáciu 

vnútroštátnemu dozornému orgánu. 

 3b. Členské štáty zabezpečia, aby útvar 

informácií o cestujúcich viedol záznamy 
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aspoň o týchto operáciách spracovania: 

zhromažďovanie, zmena, nahliadanie, 

sprístupňovanie, kombinovanie a výmaz. 

V záznamoch o nahliadaní 

a sprístupňovaní sa predovšetkým uvádza 

účel, dátum a čas týchto operácií, a v čo 

najširšej možnej miere identifikácia 

osoby, ktorá do údajov PNR nahliadala 

alebo ich sprístupnila, ako aj totožnosť 

príjemcov týchto údajov. Záznamy sa 

využívajú výhradne na účely overovania, 

vlastného monitorovania a zabezpečenia 

integrity a bezpečnosti údajov alebo na 

účely auditu. Útvar informácií 

o cestujúcich na požiadanie sprístupní 

záznamy vnútroštátnemu dozornému 

orgánu. 

 Osoby, ktoré vykonávajú bezpečnostné 

kontroly, majú prístup k údajom PNR, 

analyzujú ich a pracujú so záznamami 

údajov, musia byť bezpečnostne 

preverené a vyškolené v oblasti 

bezpečnosti. Majú stanovený profil, ktorý 

podľa povahy ich práce, ich úlohy 

a právneho nároku stanovuje a vymedzuje 

záznamy, ku ktorým majú oprávnený 

prístup. 

 Záznamy sa archivujú počas štyroch 

rokov. Ak však v súlade s článkom 9 

ods. 3 východiskové údaje neboli na konci 

tohto štvorročného obdobia vymazané, 

záznamy sa archivujú až do vymazania 

východiskových údajov. 

 3c. Členské štáty zabezpečia, aby ich útvar 

informácií o cestujúcich zaviedol vhodné 

technické a organizačné opatrenia 

a postupy na zaistenie vysokej úrovne 

bezpečnosti primeranej rizikám, ktoré 

predstavuje spracúvanie a povaha údajov 

PNR, ktoré sa majú chrániť.  

 3d. Členské štáty zabezpečia, aby 

v prípade pravdepodobného porušenia 

ochrany osobných údajov, ktoré by malo 

nepriaznivý vplyv na ochranu osobných 

údajov alebo súkromie dotknutej osoby, 

útvar informácií o cestujúcich bez 

zbytočného odkladu informoval o tomto 

porušení dotknutú osobu 
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a vnútroštátneho dozorného úradníka pre 

ochranu údajov.  

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. 

 

5. Členské štáty zabezpečia, aby leteckí 

dopravcovia, ich zástupcovia alebo iní 

predajcovia leteniek na prepravu 

cestujúcich pri rezervovaní letu a kúpe 

letenky jasným a presným spôsobom 

informovali cestujúcich medzinárodných 

letov o poskytovaní údajov PNR útvaru 

informácií o cestujúcich, o účeloch ich 

spracovania, dobe uchovávania údajov a 

ich možnom využití na prevenciu, 

odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie 

terorizmu a závažnej trestnej činnosti, 

o možnosti výmeny a zdieľania takýchto 

údajov a o možnostiach cestujúcich na 

ochranu údajov, najmä o práve podať 

sťažnosť vnútroštátnemu dozornému 

orgánu pre ochranu údajov podľa vlastnej 

voľby. Takéto isté informácie sprístupnia 

verejnosti aj členské štáty. 

5. Členské štáty zabezpečia, aby leteckí 

dopravcovia a hospodárske subjekty, ktoré 

nie sú dopravcami, pri rezervovaní letu a 

kúpe letenky jasným a presným spôsobom 

informovali cestujúcich medzinárodných 

letov o poskytovaní údajov PNR útvaru 

informácií o cestujúcich, o účeloch ich 

spracovania, dobe uchovávania údajov a 

ich možnom využití na prevenciu, 

odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie 

terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej 

činnosti, o možnosti výmeny a zdieľania 

takýchto údajov a o právach cestujúcich 

v oblasti ochrany údajov, ako je právo na 

prístup k údajom, ich opravu, výmaz 

a zablokovanie, a najmä právo podať 

sťažnosť vnútroštátnemu dozornému 

orgánu podľa vlastnej voľby.  

 5a. Členské štáty tiež zabezpečia, aby 

útvar informácií o cestujúcich poskytol 

dotknutej osobe informácie o jej právach 

uvedených v odseku 5 a o spôsobe ich 
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výkonu.  

6. Zakazuje sa akýkoľvek prenos údajov 

PNR zo strany útvarov informácií 

o cestujúcich a príslušných orgánov 

súkromným stranám v členských štátoch 

alebo v tretích krajinách. 

 

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. Vnútroštátne 

dozorné orgány prijmú proti osobám 

zodpovedným za akékoľvek úmyselné 

narušenie súkromia disciplinárne 

opatrenia, ktoré podľa potreby zahŕňajú 

zákaz prístupu do systému, formálne 

pokarhanie, výpoveď, degradáciu alebo 

odvolanie zo služby. 

 7a. Zakazuje sa akýkoľvek prenos údajov 

PNR zo strany príslušných orgánov alebo 

útvarov informácií o cestujúcich 

súkromným stranám v členských štátoch 

alebo v tretích krajinách. Akékoľvek 

nesprávne konanie sa trestá.  

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 12 Článok 12 

Vnútroštátny dozorný orgán Vnútroštátny dozorný orgán 

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 

Každý členský štát zabezpečí, aby 

vnútroštátny dozorný orgán zriadený 

v rámci implementácie článku 25 

rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV bol 

zodpovedný 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 
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2008/977/SVV. 2008/977/SVV. 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 12 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 12a 

 Povinnosti a právomoci vnútroštátneho 

dozorného orgánu 

 1. Vnútroštátny dozorný orgán každého 

členského štátu zodpovedá za 

monitorovanie uplatňovania ustanovení 

prijatých podľa tejto smernice a za prínos 

k jej dôslednému uplatňovaniu v celej 

Únii v záujme ochrany základných práv 

v súvislosti so spracúvaním osobných 

údajov. Každý vnútroštátny dozorný 

orgán:  

 a) rieši sťažnosti podané akoukoľvek 

dotknutou osobou, vyšetruje predmetnú 

záležitosť a v primeranej lehote informuje 

dotknutú osobu o vývoji a výsledku 

sťažnosti, najmä ak je nutné ďalšie 

vyšetrovanie alebo koordinácia s iným 

vnútroštátnym dozorným orgánom, 

pričom takéto sťažnosti môže podať každý 

jednotlivec bez ohľadu na národnosť, 

krajinu pôvodu alebo miesto bydliska; 

 b) vykonáva účinné právomoci v oblasti 

dohľadu, vyšetrovania, intervencie a 

preskúmania a má prípadne právomoc 

oznamovať prípady porušenia zákona 

v súvislosti s touto smernicou na stíhanie 

alebo disciplinárne konanie;  

 c) kontroluje zákonnosť spracúvania 

údajov, z vlastného podnetu alebo na 

základe sťažnosti vedie vyšetrovania, 

inšpekcie a audity v súlade 

s vnútroštátnym právom a v primeranej 

lehote informuje príslušnú dotknutú 

osobu, ktorá podala sťažnosť, o výsledku 

vyšetrovania;  

 d) monitoruje príslušný vývoj, pokiaľ má 

dosah na ochranu osobných údajov, 
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najmä vývoj informačných a 

komunikačných technológií.  

 Členské štáty umožnia proces nápravy 

v prípade jednotlivcov, 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. 

 2. Každý vnútroštátny dozorný orgán 

poskytne na požiadanie poradenstvo 

ktorejkoľvek dotknutej osobe v súvislosti s 

výkonom jej práv uvedených 

v ustanoveniach prijatých podľa tejto 

smernice, pričom v prípade potreby na 

tento účel spolupracuje s vnútroštátnymi 

dozornými orgánmi v iných členských 

štátoch.  

 3. Na účely podávania sťažností 

uvedených v odseku 1 písm. a) 

vnútroštátny dozorný orgán poskytne 

formulár sťažnosti, ktorý je možné 

vyplniť elektronicky, pričom sa 

nevylučujú iné prostriedky komunikácie. 

 4. Členské štáty zabezpečia, aby plnenie 

úloh vnútroštátneho dozorného orgánu 

bolo pre dotknutú osobu bezplatné. V 

prípade, že žiadosti sú zjavne 

neprimerané, a to najmä pokiaľ ide o ich 

opakujúci sa charakter, vnútroštátny 

dozorný orgán môže požadovať primeraný 

poplatok.  

 5. Každý členský štát zabezpečí, aby sa 

jeho vnútroštátnemu dozornému orgánu 

poskytli primerané ľudské, technické a 

finančné zdroje, priestory a 

infraštruktúra, ktoré potrebuje na účinné 

plnenie svojich povinností a vykonávanie 

právomocí.  

 6. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho 

vnútroštátny dozorný orgán mal svojich 

vlastných zamestnancov, ktorí budú 

vymenovaní vedúcim vnútroštátneho 

dozorného orgánu a budú podliehať jeho 

pokynom.  

 7. Členovia vnútroštátneho dozorného 

orgánu pri plnení svojich povinností od 
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nikoho nežiadajú ani neprijímajú pokyny 

a zachovávajú si úplnú nezávislosť 

a nestrannosť. 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 13 Článok 13 

Spoločné protokoly a podporované formáty 

údajov 

Spoločné protokoly a podporované formáty 

údajov 

1. Všetky prenosy údajov PNR od 

leteckých dopravcov k útvarom informácií 

o cestujúcich na účely tejto smernice sa 

uskutočňujú elektronickými prostriedkami, 

alebo v prípade technickej poruchy 

akýmikoľvek inými vhodnými 

prostriedkami, a to počas obdobia jedného 

roka po prijatí spoločných protokolov 

a podporovaných formátov údajov 

v súlade s článkom 14.  

1. Všetky prenosy údajov PNR od 

leteckých dopravcov a hospodárskych 

subjektov, ktoré nie sú dopravcami, 
útvarom informácií o cestujúcich na účely 

tejto smernice sa uskutočňujú 

elektronickými prostriedkami, pričom sú 

poskytnuté dostatočné záruky týkajúce sa 

opatrení technického zabezpečenia 

a organizačných opatrení, ktorými sa má 

riadiť uskutočňované spracovanie. V 

prípade technickej poruchy sa prenos 

údajov PNR uskutočňuje akýmikoľvek 

inými vhodnými prostriedkami, pričom sa 

zachová rovnaká úroveň zabezpečenia 

a zaistí sa plný súlad s právnymi 

predpismi Únie o ochrane údajov.  

2. Po uplynutí jedného roka od prijatia 

spoločných protokolov a podporovaných 

formátov údajov sa prenosy údajov PNR 

od leteckých dopravcov k útvarom 

informácií o cestujúcich budú 

uskutočňovať elektronicky s využitím 

bezpečných metód vo forme dohodnutých 

spoločných protokolov, ktoré budú 

v záujme zaistenia bezpečnosti údajov 

počas prenosu spoločné pre všetky prenosy 

a zabezpečené v podporovanom formáte, 

ktorý umožní ich čitateľnosť pre všetky 

zapojené strany. Od všetkých leteckých 

dopravcov sa vyžaduje, aby pre útvar 

informácií o cestujúcich zvolili a určili 

spoločný protokol a formát údajov, ktoré 

plánujú používať pre svoje prenosy.  

2. Po uplynutí jedného roka od prijatia 

spoločných protokolov a podporovaných 

formátov údajov sa všetky prenosy údajov 

PNR od leteckých dopravcov a 

hospodárskych subjektov, ktoré nie sú 

dopravcami, k útvarom informácií 

o cestujúcich budú uskutočňovať 

elektronicky s využitím bezpečných metód 

vo forme dohodnutých spoločných 

protokolov, ktoré budú v záujme zaistenia 

bezpečnosti údajov počas prenosu spoločné 

pre všetky prenosy a zabezpečené 

v podporovanom formáte, ktorý umožní 

ich čitateľnosť pre všetky zapojené strany. 

Od všetkých leteckých dopravcov sa 

vyžaduje, aby pre útvar informácií 

o cestujúcich zvolili a určili spoločný 

protokol a formát údajov, ktoré plánujú 
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používať pre svoje prenosy.  

3. Zoznam odsúhlasených spoločných 

protokolov a podporovaných formátov 

údajov vyhotoví a v prípade potreby upraví 

Komisia v súlade s postupom uvedeným 

v článku 14 ods. 2. 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 14 prijímať delegované akty 

týkajúce sa prijatia a v prípade potreby 

úpravy zoznamu odsúhlasených 

spoločných protokolov a podporovaných 

formátov údajov. 

4. Kým nebudú k dispozícii odsúhlasené 

spoločné protokoly a podporované formáty 

údajov uvedené v odsekoch 2 a 3, 

uplatňuje sa odsek 1. 

4. Kým nebudú k dispozícii odsúhlasené 

spoločné protokoly a podporované formáty 

údajov uvedené v odsekoch 2 a 3, 

uplatňuje sa odsek 1.  

5. Jednotlivé členské štáty zabezpečia, aby 

sa prijali potrebné technické opatrenia 

umožňujúce využiť spoločné protokoly a 

formáty údajov do jedného roka od dátumu 

prijatia spoločných protokolov a 

podporovaných formátov údajov. 

5. Jednotlivé členské štáty zabezpečia, aby 

sa prijali potrebné technické opatrenia 

umožňujúce využiť spoločné protokoly a 

formáty údajov do jedného roka od dátumu 

prijatia spoločných protokolov a 

podporovaných formátov údajov. 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 14 Článok 14 

Výbor Delegované akty 

1. Komisii pomáha výbor („výbor“). 

Týmto výborom je výbor v zmysle 

nariadenia […/2011/EÚ] zo 16. februára 

2011.  

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 4 nariadenia 

[…/2011/EÚ] zo 16. februára 2011. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 13 ods. 3 sa Komisii 

udeľuje na obdobie [X] rokov od …* 

[dátum nadobudnutia účinnosti tejto 

smernice]. Komisia vypracuje správu 

týkajúcu sa delegovania právomoci 

najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 

tohto X-ročného obdobia. Delegovanie 

právomoci sa automaticky predlžuje na 

rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 

parlament alebo Rada nevznesú voči 

takémuto predĺženiu námietku najneskôr 

tri mesiace pred koncom každého 

obdobia. 

 2a. Delegovanie právomoci uvedené v 
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článku 13 ods. 3 môže Európsky 

parlament alebo Rada kedykoľvek 

odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 

ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 

v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 

uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 

je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 

platnosť delegovaných aktov, ktoré už 

nadobudli účinnosť. 

 2b. Komisia oznamuje delegovaný akt 

hneď po prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 2c. Delegovaný akt prijatý podľa článku 

13 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament alebo Rada voči 

nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade 

alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

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 
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dátume uvedenom v článku 15 boli 

zhromaždené údaje PNR zo všetkých letov 

uvedených v článku 6 ods. 1. 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Článok 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 17 Článok 17 

Preskúmanie Preskúmanie 

Na základe informácií poskytnutých 

členskými štátmi Komisia: 

Na základe informácií poskytnutých 

členskými štátmi Komisia do …*[štyroch 

rokov od dátumu transpozície uvedenej 

v článku 15 ods. 1] preskúma 

uplatňovanie tejto smernice a predloží 

správu Európskemu parlamentu a Rade. 

Toto preskúmanie sa týka všetkých prvkov 

smernice. 

(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. 

Komisia pri preskúmaní venuje osobitnú 

pozornosť dodržiavaniu noriem ochrany 

osobných údajov, potrebe 

a proporcionalite zhromažďovania 

a spracúvania údajov PNR v prípade 

každého deklarovaného účelu, dĺžke 
obdobia uchovávania údajov a kvalite 

vykonaných posúdení, účinnosti 

spoločného využívania údajov členskými 

štátmi a kvalite posúdení, a to aj so 

zreteľom na štatistické informácie 

zozbierané podľa článku 18. Bude 

obsahovať aj štatistické informácie 

zhromaždené podľa článku 18. 

 Po konzultácii s príslušnými agentúrami 

Únie Komisia do …*[dvoch rokov od 

dátumu transpozície uvedenej v článku 15 
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ods. 1] predloží iniciatívnu hodnotiacu 

správu Európskemu parlamentu a Rade. 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 18 Článok 18 

Štatistické údaje Štatistické údaje 

1. Členské štáty pripravia súbor 

štatistických informácií o údajoch PNR 

poskytovaných útvarom informácií 

o cestujúcich. Tieto štatistické informácie 

musia obsahovať aspoň počet identifikácií 

osôb, ktoré môžu byť zapojené do 

teroristických trestných činov alebo 

závažnej trestnej činnosti v zmysle článku 

4 ods. 2, ako aj počet následných opatrení 

na presadzovanie práva, ktoré sa prijali na 

základe využitia údajov PNR podľa 

jednotlivých leteckých dopravcov a miest 

určenia. 

1. Členské štáty pripravia súbor 

štatistických informácií o údajoch PNR 

poskytovaných útvarom informácií 

o cestujúcich. Tieto štatistické informácie 

musia obsahovať aspoň počet identifikácií 

osôb, ktoré môžu byť zapojené do 

teroristických trestných činov alebo 

závažnej nadnárodnej trestnej činnosti 

v zmysle článku 4 ods. 2, ako aj počet 

následných opatrení na presadzovanie 

práva, ktoré sa prijali na základe využitia 

údajov PNR podľa jednotlivých leteckých 

dopravcov a miest určenia, vrátane počtu 

vyšetrovaní a prípadov odsúdení v každom 

členskom štáte v dôsledku 

zhromažďovania údajov PNR. 

2. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne 

osobné údaje. Zasielajú sa Komisii raz 

ročne. 

2. Tieto štatistiky nesmú obsahovať žiadne 

osobné údaje. Každé dva roky sa zasielajú 

Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Článok 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 19 Článok 19 

Vzťah k iným nástrojom Vzťah k iným nástrojom 

1. Členské štáty môžu medzi sebou naďalej 

uplatňovať dvojstranné alebo 

mnohostranné dohody alebo dojednania 

uzavreté o výmene informácií medzi 

príslušnými orgánmi a platné v čase 

prijatia tejto smernice, pokiaľ sú tieto 

1. Členské štáty môžu medzi sebou naďalej 

uplatňovať dvojstranné alebo 

mnohostranné dohody alebo dojednania 

uzavreté o výmene informácií medzi 

príslušnými orgánmi a platné v čase 

prijatia tejto smernice, pokiaľ sú tieto 
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dohody alebo dojednania v súlade s touto 

smernicou. 

dohody alebo dojednania v súlade s touto 

smernicou.  

 1a. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, 

aby tým bolo dotknuté rámcové 

rozhodnutie Rady 2008/977/SVV. 

2. Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne 

povinnosti ani záväzky Únie vyplývajúce 

z platných dvojstranných a/alebo 

mnohostranných dohôd s tretími krajinami. 

2. Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne 

povinnosti ani záväzky Únie vyplývajúce 

z platných dvojstranných a/alebo 

mnohostranných dohôd s tretími krajinami. 

 

 

 

 

 


