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_____________________________________________________________ 

 

Predlog spremembe 1 

Predlog direktive 

Naslov 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlog Predlog 

DIREKTIVA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

DIREKTIVA EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA 

o uporabi podatkov iz evidence podatkov o 

potnikih za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje in pregon terorističnih in 

hudih kaznivih dejanj 

o uporabi podatkov iz evidence podatkov o 

potnikih za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje in pregon terorističnih in 

hudih mednarodnih kaznivih dejanj 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Namen te direktive je zagotoviti 

zaščito, zaščititi življenja ter varnost 

javnosti, pa tudi oblikovati pravni okvir za 

varstvo in izmenjavo podatkov PNR med 
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državami članicami in organi pregona.  

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 

preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 

pregon terorističnih in hudih kaznivih 

dejanj ter tako povečujejo notranjo varnost.  

(5) Podatki PNR so potrebni za učinkovito 

preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 

pregon terorističnih in hudih mednarodnih 

kaznivih dejanj ter tako povečujejo 

notranjo varnost. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Podatki PNR pomagajo organom 

pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 

in preganjati huda kazniva dejanja, 

vključno s terorističnimi kaznivimi dejanji, 

in sicer jih primerjajo z različnimi 

podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 

predmetov ter, kadar je to mogoče, najdejo 

pomočnike storilcev kaznivih dejanj in 

razkrijejo kriminalne mreže. 

(6) Podatki PNR lahko pomagajo organom 

pregona preprečevati, odkrivati, preiskovati 

in preganjati huda mednarodna kazniva 

dejanja, vključno s terorističnimi kaznivimi 

dejanji, in sicer jih primerjajo z različnimi 

podatkovnimi zbirkami iskanih oseb in 

predmetov, da najdejo potrebne dokaze ter, 

kadar je to mogoče, najdejo pomočnike 

storilcev kaznivih dejanj in razkrijejo 

kriminalne mreže. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Podatki PNR omogočajo organom 

pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 

so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 

pred tem niso bile osumljene sodelovanja 

pri hudem kaznivem dejanju in 

terorističnem kaznivem dejanju, vendar pa 

(7) Podatki PNR omogočajo organom 

pregona ugotavljanje istovetnosti oseb, ki 

so bile pred tem „neznane“, tj. oseb, ki 

pred tem niso bile osumljene sodelovanja 

pri hudem mednarodnem kaznivem 

dejanju in terorističnem kaznivem dejanju, 



 

 

iz analize podatkov izhaja, da bi lahko 

sodelovale pri takem kaznivem dejanju in 

bi jih morali pristojni organi zato 

podrobneje obravnavati. Z uporabo 

podatkov PNR lahko organi pregona 

obravnavajo nevarnost hudih kaznivih 

dejanj in terorizma z drugih vidikov, kot 

pa je to mogoče pri vseh drugih vrstah 

osebnih podatkov. Vendar pa bi morali 

biti zaradi zagotovitve, da bi obdelava 

podatkov nedolžnih in neosumljenih oseb 

ostala kar najbolj omejena, vidiki uporabe 

podatkov PNR v zvezi z oblikovanjem in 

uporabo ocenjevalnih meril še dodatno 

omejeni na huda kazniva dejanja, ki so po 

naravi tudi mednarodna, tj. sama po sebi 

povezana s potovanjem, takšna pa je tudi 

vrsta podatkov v obdelavi.  

vendar pa iz analize podatkov izhaja, da bi 

lahko sodelovale pri takem kaznivem 

dejanju in bi jih morali pristojni organi zato 

podrobneje obravnavati.  

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti 

sorazmerna glede na poseben varnostni cilj 

te direktive. 

(8) Obdelava osebnih podatkov mora biti 

nujna in sorazmerna glede na poseben 

namen te direktive.  

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje in pregon terorističnih in 

hudih kaznivih dejanj je zato bistveno, da 

vse države članice uzakonijo določbe o 

obveznostih letalskih prevoznikov, ki 

opravljajo lete na ozemlje ali z ozemlja 

držav članic Evropske unije.  

(10) Za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje in pregon terorističnih in 

hudih mednarodnih kaznivih dejanj je zato 

bistveno, da vse države članice uzakonijo 

določbe o obveznostih letalskih 

prevoznikov in gospodarskih subjektov, ki 

niso prevozniki, ki opravljajo lete na 

ozemlje ali z ozemlja držav članic. 

 

Predlog spremembe  8 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Letalski prevozniki že zbirajo in 

obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v 

lastne komercialne namene. Ta direktiva ne 

bi smela naložiti nobenih obveznosti ne 

letalskim prevoznikom glede zbiranja ali 

hrambe kakršnih koli dodatnih podatkov o 

potnikih ne potnikom glede zagotavljanja 

kakršnih koli podatkov poleg podatkov, ki 

jih že zagotavljajo letalskim prevoznikom. 

(11) Letalski prevozniki in gospodarski 

subjekti, ki niso prevozniki, že zbirajo in 

obdelujejo podatke PNR svojih potnikov v 

lastne komercialne namene. Ta direktiva 

letalskim prevoznikom ali gospodarskim 

subjektom, ki niso prevozniki, ne bi smela 

naložiti obveznosti zbiranja ali hrambe 

kakršnih koli dodatnih podatkov o 

potnikih, potnikom pa ne obveznosti 

zagotavljanja kakršnih koli podatkov poleg 

tistih, ki jih že zagotavljajo letalskim 

prevoznikom in gospodarskim subjektom, 

ki niso prevozniki. 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11a) Gospodarski subjekti, ki niso 

prevozniki, kot so potovalne agencije in 

organizatorji potovanj, prodajajo paketna 

potovanja s čarterskimi leti, za katera 

zbirajo in obdelujejo podatke PNR svojih 

strank, vendar teh podatkov ne prenesejo 

nujno na letalsko družbo, ki opravlja 

potniški let.  

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 11 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (11b) Vsaka država članica bi morala 

nositi stroške delovanja in vzdrževanja 

svojega sistema PNR, vključno s stroški 

imenovanja in delovanja pristojnega 

organa in nacionalnega nadzornega 



 

 

organa. Stroške, ki nastanejo pri prenosu 

podatkov PNR iz sistema rezervacij 

potniških letalskih prevoznikov k 

nacionalnim organom pregona in 

pristojnim organom, bi morali kriti 

letalski prevozniki. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 

dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 

Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ o 

boju proti terorizmu37. Opredelitev hudih 

kaznivih dejanj bi morala biti vzeta iz člena 

2 Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z 

dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu 

za prijetje in postopkih predaje med 

državami članicami38. Vendar pa lahko 

države članice takšna manjša kazniva 

dejanja, za katera ob upoštevanju 

njihovih zadevnih kazenskih pravosodnih 

sistemov obdelava podatkov PNR v skladu 

s to direktivo ne bi bila usklajena z 

načelom sorazmernosti. Opredelitev hudih 

mednarodnih kaznivih dejanj bi morala 

biti vzeta iz člena 2 Okvirnega sklepa 

Sveta 2002/584/PNZ in Konvencije 

Združenih narodov proti mednarodnemu 

organiziranemu kriminalu. 

(12) Opredelitev terorističnih kaznivih 

dejanj bi morala biti vzeta iz členov 1 do 4 

Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ37. 

Opredelitev hudih mednarodnih kaznivih 

dejanj bi morala biti vzeta iz člena 2 

Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ38 in 

bi morala zaobjeti kazniva dejanja iz te 

direktive. 

__________________ __________________ 

37 UL L 164, 22.06.2002, str. 3. Sklep, 

kakor ga je spremenil Okvirni sklep Sveta 

2008/919/PNZ z dne 28. novembra 2008 

(UL L 330, 9.12.2008, str. 21). 

37 Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 

2002 o boju proti terorizmu (UL L 164, 

22.6.2002, str. 3). 

38 UL L 190, 18.07.2002, str. 1. 38 Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 

2002 o evropskem nalogu za prijetje in 

postopkih predaje med državami 

članicami (UL L 190, 18.7.2002, str. 1). 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 
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Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti 

posebej določeni enoti (enota za 

informacije o potnikih) v ustrezni državi 

članici za zagotavljanje jasnosti in 

zmanjšanje stroškov letalskim 

prevoznikom. 

(13) Podatke PNR bi bilo treba prenesti 

posebej določeni enoti (enota za 

informacije o potnikih) v ustrezni državi 

članici za zagotavljanje jasnosti in 

zmanjšanje stroškov letalskim 

prevoznikom in gospodarskim subjektom, 

ki niso prevozniki. Države članice bi 

morale podatke izmenjevati z uporabo 

orodja Europola za izmenjavo informacij 

prek varnih povezav (SIENA), da bi 

zagotovile izmenjavo informacij in 

interoperabilnost med državami 

članicami.  

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 

podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 

za informacije o potnikih, mora biti 

pripravljena z namenom odražati legitimne 

zahteve organov javne uprave za 

preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 

pregon terorističnih ali hudih kaznivih 

dejanj, s čimer bi se izboljšala notranja 

varnost v Uniji ter varstvo temeljnih pravic 

državljanov, zlasti varstvo zasebnosti in 

varstvo osebnih podatkov. Taki seznami ne 

smejo vsebovati nobenih osebnih 

podatkov, ki bi lahko razkrivali rasno ali 

etnično poreklo, politično, versko ali 

filozofsko prepričanje, članstvo v 

sindikatu, ali podatkov v zvezi z 

zdravstvenim stanjem ali spolnim 

življenjem zadevnega posameznika. 

Podatki PNR bi morali vsebovati podrobne 

podatke o rezervaciji in načrtu potovanja 

potnika, ki pristojnim organom omogočajo 

identifikacijo letalskih potnikov, ki 

pomenijo grožnjo notranji varnosti. 

(14) Vsebina vseh seznamov zahtevanih 

podatkov PNR, ki naj bi jih prejele enote 

za informacije o potnikih, mora biti 

pripravljena z namenom odražati legitimne 

zahteve organov javne uprave za 

preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in 

pregon terorističnih ali hudih mednarodnih 

kaznivih dejanj, s čimer bi se izboljšala 

notranja varnost v Uniji ter varstvo 

temeljnih pravic državljanov, zlasti varstvo 

zasebnosti in varstvo osebnih podatkov, z 

uporabo visokih standardov iz Listine 

Evropske unije o temeljnih pravicah (v 

nadaljevanju: Listina), Konvencije o 

varstvu posameznikov glede na 

avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (v 

nadaljevanju: Konvencija št. 108) in 

Evropske konvencije o varstvu človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin (v 

nadaljevanju: EKČP). Taki nabori 

podatkov ne smejo vsebovati nobenih 

osebnih podatkov, ki bi lahko razkrivali 

rasno ali etnično poreklo, politično, versko 

ali filozofsko prepričanje, članstvo v 



 

 

sindikatu, ali podatkov v zvezi z 

zdravstvenim stanjem ali spolnim 

življenjem zadevnega posameznika. 

Podatki PNR bi morali vsebovati samo 

podrobne podatke o rezervaciji in načrtu 

potovanja potnika, kot so določeni v tej 

direktivi.  

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 

metodi posredovanja podatkov: metoda 

„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 

organi države članice, ki zahteva podatke, 

vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 

letalskega prevoznika in vzamejo 

(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 

podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 

katero letalski prevozniki posredujejo 

(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 

PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 

ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 

zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da 

metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 

varstva podatkov in bi morala biti obvezna 

za vse letalske prevoznike. 

(15) Trenutno sta na voljo dve mogoči 

metodi posredovanja podatkov: metoda 

„pull“, v skladu s katero lahko pristojni 

organi države članice, ki zahteva podatke, 

vstopajo („dostopajo“) v sistem rezervacij 

letalskega prevoznika in vzamejo 

(potegnejo – „pull“) izvod zahtevanih 

podatkov, ter metoda „push“, v skladu s 

katero letalski prevozniki in gospodarski 

subjekti, ki niso prevozniki, posredujejo 

(potisnejo – „push“) zahtevane podatke 

PNR organu, ki jih zahteva, in tako lahko 

ohranijo nadzor nad tem, katere podatke 

zagotavljajo. Prevladuje mnenje, da 

metoda „push“ zagotavlja višjo stopnjo 

varstva podatkov in bi morala biti obvezna 

za vse letalske prevoznike in gospodarske 

subjekte, ki niso letalski prevozniki. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(16) Komisija podpira smernice 

Mednarodne organizacije za civilno 

letalstvo (ICAO) o podatkih PNR. Te 

smernice bi zato morale biti podlaga za 

sprejetje podprtih oblik zapisov podatkov 

za prenose podatkov PNR letalskih 

prevoznikov državam članicam. To 

(16) Komisija podpira smernice 

Mednarodne organizacije za civilno 

letalstvo (ICAO) o podatkih PNR. Te 

smernice bi zato morale biti podlaga za 

sprejetje sistemsko podprtih oblik zapisa 

podatkov, ki jih bodo letalski prevozniki in 

gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, 
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opravičuje sprejetje takšnih podprtih 

formatov podatkov in ustreznih 

protokolov, ki se uporabljajo za prenos 

podatkov od letalskih prevoznikov, v 

skladu s svetovalnim postopkom iz Uredbe 

(EU) št. … Evropskega parlamenta in 

Sveta […..]. 

uporabljali za prenos podatkov PNR 

državam članicam. Da bi zagotovili takšen 

prenos podatkov PNR, bi morali v skladu 

s členom 290 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (v nadaljevanju: PDEU) 

na Komisijo prenesti pooblastilo za 

sprejemanje aktov, povezanih s sprejetjem 

seznama takšnih podrptih formatov 

podatkov in sprejetih enotnih protokolov, 

ki se uporabljajo za prenos podatkov. 

Zlasti je pomembno, da Komisija pri 

svojem pripravljalnem delu opravi 

ustrezna posvetovanja, tudi na ravni 

strokovnjakov. Komisija bi morala pri 

pripravi in oblikovanju delegiranih aktov 

zagotoviti, da so ustrezni dokumenti 

predloženi Evropskemu parlamentu in 

Svetu istočasno, pravočasno in na 

ustrezen način. 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Države članice bi morale sprejeti vse 

potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom 

omogočijo izpolnitev njihovih obveznosti 

iz te direktive. Države članice bi morale 

predpisati odvračilne, učinkovite in 

sorazmerne kazni, vključno z denarnimi, 

zoper tiste letalske prevoznike, ki ne 

izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi s 

prenosom podatkov PNR. V primeru 

večkratnih resnih kršitev, ki bi lahko 

oslabile osnovne cilje te direktive, lahko te 

kazni v izjemnih primerih vključujejo 

ukrepe, kot so imobilizacija, odvzem in 

zaplemba prevoznega sredstva ali začasen 

ali trajen odvzem operativne licence.  

(17) Države članice bi morale sprejeti vse 

potrebne ukrepe, da letalskim prevoznikom 

in gospodarskim subjektom, ki niso 

letalski prevozniki, omogočijo izpolnitev 

njihovih obveznosti iz te direktive. Države 

članice bi morale predpisati odvračilne, 

učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z 

denarnimi, za tiste letalske prevoznike in 

gospodarske subjekte, ki niso prevozniki, 
ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti v zvezi 

s prenosom podatkov PNR in njihovim 

varstvom. V primeru večkratnih resnih 

kršitev, ki bi lahko oslabile osnovne cilje te 

direktive, lahko te kazni v izjemnih 

primerih vključujejo ukrepe, kot so 

imobilizacija, odvzem in zaplemba 

prevoznega sredstva ali začasen ali trajen 

odvzem operativne licence.  

 

Predlog spremembe  17 



 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Vsaka država članica bi morala biti 

odgovorna za ocenjevanje morebitnih 

groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi 

kaznivimi dejanji. 

(18) Vsaka država članica bi morala biti 

odgovorna za ocenjevanje morebitnih 

groženj v zvezi s terorističnimi in hudimi 

mednarodnimi kaznivimi dejanji. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do 

varstva osebnih podatkov in pravice do 

nediskriminacije je prepovedano sprejeti 

odločitev, ki bi imela negativen pravni 

učinek na osebo ali bi pomembneje 

vplivala nanjo, le na podlagi 

avtomatizirane obdelave podatkov PNR. 

Poleg tega je takšno odločitev prepovedano 

sprejeti na podlagi rasnega ali etničnega 

porekla osebe, njenega verskega, 

filozofskega ali političnega prepričanja, 

članstva v sindikatu, zdravstvenega stanja 

ali spolnega življenja. 

(19) Ob popolnem upoštevanju pravice do 

varstva osebnih podatkov in pravice do 

nediskriminacije v skladu s členoma 8 in 

21 Listine je prepovedano sprejeti 

odločitev, ki bi imela negativen pravni 

učinek na osebo ali bi pomembneje 

vplivala nanjo, le na podlagi 

avtomatizirane obdelave podatkov PNR. 

Poleg tega je takšno odločitev prepovedano 

sprejeti na podlagi rasnega ali etničnega 

porekla osebe, njenega verskega, 

filozofskega ali političnega prepričanja, 

članstva v sindikatu, zdravstvenega stanja 

ali spolnega življenja. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19a) Države članice rezultatov obdelave 

podatkov PNR v nobenem primeru ne bi 

smele uporabiti za izogibanje svojim 

mednarodnim obveznostim v skladu z 

Ženevsko konvencijo o statusu beguncev z 

dne 28. julija 1951 in Protokolom k 

Ženevski konvenciji z dne 31. januarja 

1967, poleg tega pa se rezultati obdelave 

ne bi smeli uporabiti za to, da se prosilcem 
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za azil odreče varna in učinkovita 

možnost zakonitega dostopa na ozemlje 

EU, kjer lahko uveljavljajo pravico do 

mednarodne zaščite. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (19b) Ob popolnem upoštevanju posledic 

sodbe Sodišča EU v združenih zadevah C-

293/12 Digital Rights Ireland in C-594/12 

Seitlinger in drugi se mora pri uporabi te 

direktive zagotoviti popolno spoštovanje 

temeljnih pravic in pravice do zasebnosti 

ter načela sorazmernosti. Obenem mora 

resnično izpolnjevati cilje tega, kaj je 

potrebno in sorazmerno za doseganje 

splošnih interesov, ki jih priznava Unija, 

in potrebo po varovanju pravic in 

svoboščin drugih v boju proti terorizmu in 

hudim mendarodnim kaznivim dejanjem. 

Uporaba te direktive mora biti ustrezno 

utemeljena in vzpostavljeni potrebni 

zaščitni ukrepi, da bi zagotovili zakonitost 

vsakršnega hranjenja, analize, prenosa ali 

uporabe podatkov PNR. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Države članice bi si morale med seboj 

izmenjevati prejete podatke PNR, če je 

prenos takšnih podatkov nujen za 

preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 

pregon terorističnih ali hudih kaznivih 

dejanj. Določbe te direktive ne posegajo v 

druge pravne akte Unije o izmenjavi 

podatkov med policijo in pravosodnimi 

organi, vključno s Sklepom 

(20) Države članice bi si morale med seboj 

in na ravni Unije, na primer prek 

Europola, izmenjevati prejete 

podatke PNR, če je to nujno za 

preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali 

pregon terorističnih ali hudih mednarodnih 

kaznivih dejanj ali za preprečevanje 

neposredne in resne ogroženosti javne 

varnosti. Enote za informacije o potnikih 



 

 

Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 

o ustanovitvi Evropskega policijskega 

urada (Europol)39 in Okvirnim sklepom 

Sveta 2006/960/PNZ z dne 

18. decembra 2006 o poenostavitvi 

izmenjave informacij in obveščevalnih 

podatkov med organi kazenskega pregona 

držav članic Evropske unije40. Takšno 

izmenjavo podatkov PNR med organi 

pregona in pravosodnimi organi bi morala 

urejati pravila o policijskem in 

pravosodnem sodelovanju.  

bi morale rezultate obdelave podatkov 

PNR v vsakem primeru nemudoma 

posredovati enotam za informacije o 

potnikih drugih držav članic v nadaljnje 

preiskovanje. Določbe te direktive ne 

posegajo v druge pravne akte Unije o 

izmenjavi podatkov med policijo in 

pravosodnimi organi, vključno s Sklepom 

Sveta 2009/371/PNZ39 in Okvirnim 

sklepom Sveta 2006/960/PNZ40. Takšno 

izmenjavo podatkov PNR med organi 

pregona in pravosodnimi organi bi morala 

urejati pravila o policijskem in 

pravosodnem sodelovanju in ne bi smela 

spodkopati visoke ravni zasebnosti in 

varstva osebnih podatkov iz Listine, 

Konvencije št. 108 in EKČP.  

__________________ __________________ 

39 UL L 121, 15.05.2009, str. 37. 39 Sklep Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. 

aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega 

policijskega urada (Europol) (OJ L 121, 

15.5.2009, str. 37). 

40 UL L 386, 29.12.2006, str. 89. 40 Okvirni sklep Sveta 2006/960/PNZ z 

dne 18. decembra 2006 o poenostavitvi 

izmenjave informacij in obveščevalnih 

podatkov med organi kazenskega pregona 

držav članic Evropske unije(OJ L 386, 

29.12.2006, str. 89). 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 20 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (20a) Zagotoviti bi morali, da poteka 

izmenjava podatkov med državami 

članicami ter državami članicami in 

Eurpolom po varnem sistemu Unije za 

izmenjavo podatkov PNR. Za razvoj in 

operativno upravljanje tega sistema bi 

moral biti odgovoren Europol. Za 

vnašanje in prenos zahtev za izmenjavo 

podatkov bi morali v sistemu oblikovati 

enotno kontaktno točko. Evropski 

nadzornik za varstvo podatkov bi moral 

biti odgovoren za spremljanje obdelave 
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osebnih podatkov, ki se prenašajo po tem 

sistemu Unije za izmenjavo podatkov PNR 

z Europolom. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 

podatke PNR, bi moralo biti sorazmerno z 

nameni preprečevanja, odkrivanja, 

preiskovanja in pregona terorističnih in 

hudih kaznivih dejanj. Zaradi narave 

zadevnih podatkov in njihove uporabe je 

nujno, da se podatki PNR hranijo dovolj 

dolgo za izvedbo analiz in uporabo v 

preiskavah. Da bi se izognili nesorazmerni 

uporabi, je nujno, da se po začetnem 

obdobju podatki anonimizirajo ter so 

dostopni samo pod zelo strogimi in 

omejenimi pogoji. 

(21) Obdobje, v katerem je treba hraniti 

podatke PNR, bi moralo biti potrebno in 

sorazmerno z nameni preprečevanja, 

odkrivanja, preiskovanja in pregona 

terorističnih in hudih mednarodnih 

kaznivih dejanj. Zaradi narave zadevnih 

podatkov in njihove uporabe je nujno, da 

se podatki PNR hranijo dovolj dolgo za 

izvedbo analiz in uporabo v preiskavah. Da 

bi se izognili nesorazmerni uporabi, je 

nujno, da se po začetnem obdobju podatki 

zakrijejo ter so dostopni samo pod zelo 

strogimi in omejenimi pogoji.  

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 21 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (21a) Podatki PNR se bi morali obdelovati 

tako, da bi bili čim bolj zakriti, da se 

zagotovi kar najvišja raven varstva 

podatkov, pri čemer tisti, ki imajo dostop 

do zakritih podatkov, ne bi mogli 

identificirati osebe, na katero se podatki 

nanašajo, ali sklepati, na katere osebe se 

ti podatki nanašajo. Ponovna 

identifikacija zakritih podatkov bi morala 

biti mogoča le pod pogoji, ki zagotavljajo 

visoko raven varstva podatkov.  

 

Predlog spremembe  25 



 

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 

nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 

jo izvajajo enote za informacije o potnikih 

in pristojni organi, bi moral veljati standard 

varstva osebnih podatkov v skladu z 

nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z 

Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ z 

dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo v okviru 

policijskega in pravosodnega sodelovanja 

v kazenskih zadevah41 (v nadaljnjem 

besedilu: Okvirni sklep 2008/977/PNZ). 

(23) Za obdelavo podatkov PNR na 

nacionalni ravni v vsaki državi članici, ki 

jo izvajajo enote za informacije o potnikih 

in pristojni organi, bi moral veljati standard 

varstva osebnih podatkov v skladu z 

nacionalno zakonodajo, ki je usklajena z 

Okvirnim sklepom Sveta 2008/977/PNZ41, 

in pravom Unije na področju varstva 

podatkov, vključno s posebnimi zahtevami 

za varstvo podatkov iz te direktive. 

__________________ __________________ 

41 UL L 350, 30.12.2008. 41 Okvirni sklep Sveta 2008/977/PNZ z 

dne 27. novembra 2008 o varstvu osebnih 

podatkov, ki se obdelujejo v okviru 

policijskega in pravosodnega sodelovanja 

v kazenskih zadevah (UL L 350, 

30.12.2008). 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 24 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva 

osebnih podatkov bi morale biti pravice 

posameznikov, na katere se nanašajo 

osebni podatki, glede obdelave njihovih 

podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, 

pravica do popravka, izbrisa in blokiranja 

ter pravice do nadomestila škode in 

pravnih sredstev, usklajene z Okvirnim 

sklepom 2008/977/PNZ. 

(24) Ob upoštevanju pravice do varstva 

osebnih podatkov bi morale biti pravice 

posameznikov, na katere se nanašajo 

osebni podatki, glede obdelave njihovih 

podatkov PNR, kot so pravica do dostopa, 

pravica do popravka, izbrisa in blokiranja 

ter pravice do nadomestila škode in 

pravnih sredstev, skladne z Okvirnim 

sklepom 2008/977/PNZ, pravom Unije na 

področju varstva podatkov in visoko 

ravnjo varstva, ki jo zagotavljata Listina 

in EKČP. 

 

Predlog spremembe  27 
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Predlog direktive 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Ob upoštevanju pravice potnikov do 

obveščenosti o obdelavi njihovih osebnih 

podatkov bi jim morale države članice 

zagotoviti točne informacije o zbiranju 

podatkov PNR in njihovem prenosu enoti 

za informacije o potnikih. 

(25) Ob upoštevanju pravice potnikov do 

obveščenosti o obdelavi njihovih osebnih 

podatkov bi jim morale države članice 

zagotoviti točne, lahko dostopne in lahko 

razumljive informacije o zbiranju 

podatkov PNR in njihovem prenosu enoti 

za informacije o potnikih, pa tudi o 

pravicah, ki jih imajo kot posamezniki, na 

katere se nanašajo osebni podatki.   

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Prenos podatkov PNR držav članic 

tretjim državam bi moral biti dovoljen le v 

posameznem primeru in v skladu z 

Okvirnim sklepom 2008/977/PNZ. Za 

zagotovitev varstva osebnih podatkov bi 

morali takšni prenosi izpolnjevati dodatne 

pogoje v zvezi z namenom prenosa, 

zanesljivostjo organa prejemnika in 

jamstvi, ki se uporabljajo za osebne 

podatke, prenesene tretji državi. 

(26) Prenos podatkov PNR držav članic 

tretjim državam bi moral biti dovoljen le 

na podlagi mednarodnega sporazuma ali 
v posameznem primeru in ob popolnem 

upoštevanju predpisov, ki jih države 

članice sprejmejo v skladu z Okvirnim 

sklepom 2008/977/PNZ. Za zagotovitev 

varstva osebnih podatkov bi morali takšni 

prenosi izpolnjevati dodatne pogoje v zvezi 

z namenom prenosa, zanesljivostjo organa 

prejemnika in jamstvi, ki se uporabljajo za 

osebne podatke, prenesene tretji državi, pa 

tudi z načeloma nujnosti in sorazmernosti 

tega prenosa ter visoko ravnjo varstva, ki 

jo zagotavljajo Listina, Konvencija št. 108 

in EKČP. Nacionalni nadzorni organ bi 

moral imeti pravico, da začasno ustavi 

prenos podatkov PNR tretji državi, če 

ugotovi, da prenos teh podatkov tej tretji 

državi krši katero od načel iz te direktive.  

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 



 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Ta direktiva ne vpliva na možnost 

držav članic, da z nacionalno zakonodajo 

uredijo sistem zbiranja podatkov PNR in 

ravnanja z njimi za namene, ki niso 

navedeni v tej direktivi, niti ne nalaga 

obveznosti letalskim prevoznikom, ki niso 

določeni v Direktivi, v zvezi z notranjimi 

leti ob upoštevanju ustreznih določb o 

varstvu podatkov, če je takšno nacionalno 

pravo usklajeno s pravnim redom Unije. 

Vprašanje zbiranja podatkov PNR na 

notranjih letih bi moralo biti predmet 

posebnega razmisleka v prihodnosti. 

črtano 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 29 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med 

nacionalnimi določbami glede obdelave 

osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, 

se letalski prevozniki srečujejo in se bodo 

srečevali z različnimi zahtevami glede vrst 

informacij, ki jih je treba posredovati, in 

pogoji, pod katerimi je treba te informacije 

predložiti pristojnim nacionalnim organom. 

Te razlike lahko škodijo učinkovitemu 

sodelovanju med pristojnimi nacionalnimi 

organi za namene preprečevanja, 

odkrivanja, preiskovanja in pregona 

terorističnih in hudih kaznivih dejanj. 

(29) Zaradi pravnih in tehničnih razlik med 

nacionalnimi določbami glede obdelave 

osebnih podatkov, vključno s podatki PNR, 

se letalski prevozniki in gospodarski 

subjekti, ki niso prevozniki, srečujejo in se 

bodo srečevali z različnimi zahtevami 

glede vrst informacij, ki jih je treba 

posredovati, in pogoji, pod katerimi je 

treba te informacije predložiti pristojnim 

nacionalnim organom. Te razlike lahko 

škodijo učinkovitemu sodelovanju med 

pristojnimi nacionalnimi organi za namene 

preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in 

pregona terorističnih in hudih 

mednarodnih kaznivih dejanj. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 32 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje (32) Zlasti je kar najbolj omejeno področje 
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uporabe Direktive, ki dovoljuje hrambo 

podatkov PNR v obdobju največ 5 let, po 

preteku katerega je podatke treba izbrisati, 

podatke je treba anonimizirati po zelo 

kratkem obdobju hrambe, zbiranje in 

uporaba občutljivih podatkov pa sta 

prepovedana. Zaradi zagotavljanja 

učinkovitosti in visoke ravni varstva 

podatkov morajo države članice 

zagotoviti, da je za svetovanje o načinu 

obdelave podatkov PNR in njegovem 

spremljanju pristojen neodvisni nacionalni 

nadzorni organ. Zapisati ali dokumentirati 

je treba vsako obdelavo podatkov PNR 

zaradi preverjanja zakonitosti obdelave 

podatkov, notranjega spremljanja in 

zagotavljanja pravilne celovitosti podatkov 

ter varnosti njihove obdelave. Države 

članice morajo tudi zagotoviti, da so 

potniki jasno in natančno obveščeni o 

zbiranju podatkov PNR in svojih pravicah. 

uporabe te direktive, ki dovoljuje hrambo 

podatkov PNR v obdobju največ pet let, po 

preteku katerega bi bilo treba podatke 

izbrisati, podatke bi bi bilo treba po 30 

dneh zakriti, zbiranje in uporaba 

občutljivih podatkov pa bi morala biti 

prepovedana. Zaradi zagotavljanja 

učinkovitosti in visoke ravni varstva 

podatkov bi bilo treba zagotoviti, da je za 

svetovanje o načinu obdelave podatkov 

PNR in njegovem spremljanju pristojen 

neodvisni nacionalni nadzorni organ in še 

zlasti njegov pooblaščenec za varstvo 

podatkov. Zapisati ali dokumentirati bi bilo 

treba vsako obdelavo podatkov PNR zaradi 

preverjanja zakonitosti obdelave podatkov, 

notranjega spremljanja in zagotavljanja 

pravilne celovitosti podatkov ter varnosti 

njihove obdelave. Države članice bi 

morale tudi zagotoviti, da so potniki jasno 

in natančno obveščeni o zbiranju 

podatkov PNR in svojih pravicah.  

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

POGLAVJE I POGLAVJE I 

SPLOŠNI POGOJI SPLOŠNI POGOJI 

Člen 1 Člen 1 

Vsebina in področje uporabe Vsebina in področje uporabe 

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 

letalskih prevoznikov iz evidence podatkov 

o potnikih na mednarodnih letih iz držav 

članic in v države članice ter obdelavo 

takšnih podatkov, vključno z njihovim 

zbiranjem, uporabo in hrambo s strani 

držav članic, ter njihovo izmenjavo med 

državami članicami. 

1. Ta direktiva ureja prenos podatkov 

letalskih prevoznikov in gospodarskih 

subjektov, ki niso prevozniki, iz evidence 

podatkov o potnikih na mednarodnih letih 

iz držav članic in v države članice ter 

obdelavo takšnih podatkov, vključno z 

njihovim zbiranjem, uporabo in hrambo s 

strani držav članic, ter njihovo izmenjavo 

med državami članicami ter med državami 

članicami in Europolom. 

2. Podatki PNR, zbrani v skladu s to 

direktivo, se lahko obdelujejo le za 

2. Podatki PNR, zbrani v skladu s to 

direktivo, se lahko obdelujejo le za namene 



 

 

naslednje namene: preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja 

in pregona terorističnih kaznivih dejanj in 

nekaterih vrst hudih mednarodnih 

kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2) ali 

za preprečevanje neposredne in resne 

ogrožnosti javne varnosti. 

(a) preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje in pregon terorističnih 

kaznivih dejanj in hudih kaznivih dejanj v 

skladu s členom 4(2)(b) in (c) ter (b) ter 

 

(b) preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje in pregon terorističnih 

kaznivih dejanj in hudih mednarodnih 

kaznivih dejanj v skladu s členom 4(2)(a) 

in (d). 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 2 Člen 2 

Opredelitve pojmov Opredelitve pojmov 

Za namene te direktive se uporabljajo 

naslednje opredelitve: 

Za namene te direktive se uporabljajo 

naslednje opredelitve: 

(a) „letalski prevoznik“ pomeni podjetje za 

zračni prevoz z veljavno operativno licenco 

ali enakovrednim dovoljenjem, ki mu 

omogoča opravljanje zračnega prevoza 

potnikov; 

(a) „letalski prevoznik“ pomeni podjetje za 

zračni prevoz z veljavno operativno licenco 

ali enakovrednim dovoljenjem, ki mu 

omogoča opravljanje zračnega prevoza 

potnikov; 

 (aa) „gospodarski subjekt, ki ni 

prevoznik,“ pomeni gospodarski subjekt, 

kot so potovalne agencije in organizatorji 

potovanj, ki zagotavlja s potovanji 

povezane storitve, tudi rezervacije letov, za 

katere zbira in obdeluje podatke PNR o 

potnikih; 

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 

letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 

redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 

tretje države in pristal na ozemlju države 

članice ali zapustil ozemlje države članice 

s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 

primerih vključno s prestopnimi ali 

(b) „mednarodni let“ pomeni vsak let 

letalskega prevoznika, ki naj bi po voznem 

redu ali nenačrtovano priletel z ozemlja 

tretje države in pristal na ozemlju države 

članice ali zapustil ozemlje države članice 

s končnim ciljem v tretji državi, v obeh 

primerih vključno s prestopnimi ali 
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tranzitnimi leti; tranzitnimi leti; 

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ 

pomeni zbirko zahtevanih podatkov o 

potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse 

potrebne podatke, s katerimi lahko glavna 

letalska družba in udeležene letalske 

družbe obdelujejo ter nadzorujejo 

rezervacije za vsako potovanje, ki ga 

rezervira posamezna oseba ali se rezervira 

v njenem imenu, ne glede na to, ali je 

sestavni del sistema rezervacij, sistema za 

nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih 

sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije; 

(c) „evidenca podatkov o potnikih (PNR)“ 

pomeni zbirko zahtevanih podatkov o 

potovanju vsakega potnika, ki vsebuje vse 

potrebne podatke, s katerimi lahko glavna 

letalska družba in udeležene letalske 

družbe obdelujejo ter nadzorujejo 

rezervacije za vsako potovanje, ki ga 

rezervira posamezna oseba ali se rezervira 

v njenem imenu, ne glede na to, ali je 

sestavni del sistema rezervacij, sistema za 

nadzor odhodov (DCS) ali enakovrednih 

sistemov, ki zagotavljajo enake funkcije; 

(d) „potnik“ pomeni vsako osebo, razen 

članov posadke, ki se prevaža ali se bo 

prevažala na letalu s privolitvijo 

prevoznika; 

(d) „potnik“ pomeni vsako osebo, razen 

članov posadke, ki se prevaža ali se bo 

prevažala na letalu s privolitvijo 

prevoznika; 

(e) „sistem rezervacij“ pomeni notranji 

sistem vodenja evidenc letalskega 

prevoznika, v katerem se zbirajo podatki 

PNR za obdelavo rezervacij; 

(e) „sistem rezervacij“ pomeni notranji 

sistem vodenja evidenc letalskega 

prevoznika ali gospodarskega subjekta, ki 

ni prevoznik, v katerem se zbirajo podatki 

PNR za obdelavo rezervacij;  

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v 

skladu s katero letalski prevozniki 

prenesejo zahtevane podatke PNR v 

podatkovno zbirko organa, ki jih zahteva; 

(f) „metoda ‚push‘“ pomeni metodo, v 

skladu s katero letalski prevozniki ali 

gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, 

prenesejo zahtevane podatke PNR iz 

Priloge v podatkovno zbirko organa, ki jih 

zahteva; 

(g) „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni 

kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 

členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 

2002/475/PNZ; 

(g) „teroristično kaznivo dejanje“ pomeni 

kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 

členov 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 

2002/475/PNZ; 

(h) „hudo kaznivo dejanje“ pomeni 

kaznivo dejanje po nacionalnem pravu iz 

člena 2(2) Okvirnega sklepa Sveta 

2002/584/PNZ, če se kaznuje z zaporno 

kaznijo ali ukrepom, vezanim na odvzem 

prostosti, do najmanj treh let po 

nacionalni zakonodaji države članice, 

vendar pa lahko države članice izključijo 

takšna manjša kazniva dejanja, za katera 

ob upoštevanju svojih zadevnih kazenskih 

pravosodnih sistemov obdelava 

podatkov PNR v skladu s to direktivo ne bi 

bila usklajena z načelom sorazmernosti; 

 

(i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ (i) „hudo mednarodno kaznivo dejanje“ 



 

 

pomeni kaznivo dejanje po nacionalnem 

pravu iz člena 2(2) Okvirnega sklepa 

Sveta 2002/584/PNZ, če se kaznuje z 

zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na 

odvzem prostosti, do najmanj treh let po 

nacionalni zakonodaji države članice, in 

če: 

pomeni kaznivo dejanje, ki se kaznuje z 

zaporno kaznijo ali ukrepom, vezanim na 

odvzem prostosti, do najmanj treh let po 

nacionalni zakonodaji države članice, kot 

to določa člen 2(2) Okvirnega sklepa 

Sveta 2002/584/PNZ: 

(i) je storjeno v več kot eni državi;  

(ii) je storjeno v eni državi, vendar pa se 

znaten del njegove priprave, načrtovanja, 

usmerjanja ali nadzora izvaja v drugi 

državi; 

 

(iii) je storjeno v eni državi, vendar pa pri 

njem sodeluje organizirana kriminalna 

združba, ki izvaja kriminalne dejavnosti v 

več kot eni državi; or 

 

(iv) je storjeno v eni državi, vendar pa ima 

precejšnje učinke v drugi državi. 

 

 – sodelovanje v hudodelski združbi, 

 – trgovina z ljudmi, pomoč pri 

nezakonitem vstopu v državo in bivanju v 

njej, nedovoljena trgovina s človeškimi 

organi in tkivi, 

 – spolno izkoriščanje otrok in otroška 

pornografija, posilstvo, pohabljanjem 

ženskih spolovil, 

 – nedovoljena trgovina s prepovedanimi 

drogami in psihotropnimi snovmi, 

 – nedovoljena trgovina z orožjem, 

strelivom in razstrelivi, 

 – huda goljufije, goljufije, ki škodijo 

finančnim interesom EU, pranje 

premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem, pranje denarja in 

ponarejanje valute, 

 – umor, hude telesne poškodbe, ugrabitev, 

protipraven odvzem prostosti, zajetje 

talcev in oboroženi rop, 

 – resen računalniški kriminal in 

kibernetska kriminaliteta,  

 – okoljski kriminal, vključno z 

nedovoljenim trgovanjem z ogroženimi 

živalskimi vrstami ter rastlinskimi vrstami 

in podvrstami, 
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 – ponarejanje uradnih listin in promet z 

njimi, nedovoljena trgovina s kulturnimi 

dobrinami, vključno s starinami in 

umetniškimi deli, ponarejanje in piratstvo 

izdelkov, 

 – ugrabitev letala/ladje, 

 – vohunstvo in izdajstvo, 

 – nedovoljen promet in trgovina z 

jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi in 

njihovimi predhodnimi sestavinami in s 

tem povezana kazniva dejanja zoper 

neširjenje jedrskega orožja, 

 – kazniva dejanja, ki sodijo v pristojnost 

Mednarodnega kazenskega sodišča. 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 3  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica ustanovi ali določi 

organ, pristojen za preprečevanje, 

odkrivanje, preiskovanje ali pregon 

terorističnih in hudih kaznivih dejanj ali 

organizacijsko enoto takšnega organa, da 

deluje kot njena „enota za informacije o 

potnikih“, pristojna za zbiranje 

podatkov PNR od letalskih prevoznikov, 

njihovo hrambo, analiziranje in pošiljanje 

rezultatov analize pristojnim organom iz 

člena 5. Člani osebja enote so lahko 

napoteni iz pristojnih organov javne 

uprave. 

1. Vsaka država ustanovi ali določi organ , 

pristojen za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje ali kazenski pregon 

terorističnih kaznivih dejanj in hudih 

mednarodnih kaznivih dejanj ter za 

preprečevanje neposredne in hude grožnje 

javni varnosti ali organizacijsko enoto 

takšnega organa, da deluje kot njena „enota 

za informacije o potnikih“. Enota za 

informacije o potnikih je pristojna za 

zbiranje podatkov PNR od letalskih 

prevoznikov in gospodarskih subjektov, ki 

niso prevozniki, njihovo hrambo, obdelavo 

in analiziranje in pošiljanje rezultatov 

analize pristojnim organom iz člena 5. 

Enota za informacije o potnikih je 

pristojna tudi za izmenjavo podatkov PNR 

in rezultatov njihove obdelave z enotami 

za informacije o potnikih drugih držav 

članic  in v skladu s členom 7 in 7a z 

Europolom ter za pripravo ocen iz člena 

4. Člani osebja enote so lahko napoteni iz 

pristojnih organov javne uprave. Države 

članice enoti za informacije o potnikih za 

opravljanje njenih nalog zagotovijo 



 

 

ustrezna sredstva.  

2. Dve državi članici ali več držav članic 

lahko ustanovi ali imenuje isti organ, da 

deluje kot njihova enota za informacije o 

potnikih. Taka enota za informacije o 

potnikih se ustanovi v eni od sodelujočih 

držav članic in se šteje za nacionalno enoto 

za informacije o potnikih vseh sodelujočih 

držav članic. Sodelujoče države članice se 

sporazumejo o podrobnih pravilih za 

delovanje enote za informacije o potnikih 

in upoštevajo zahteve iz te direktive. 

2. Dve državi članici ali več držav članic 

lahko ustanovi ali imenuje isti organ, da 

deluje kot njihova enota za informacije o 

potnikih. Taka enota za informacije o 

potnikih se ustanovi v eni od sodelujočih 

držav članic in se šteje za nacionalno enoto 

za informacije o potnikih vseh sodelujočih 

držav članic. Sodelujoče države članice se 

skupno sporazumejo o podrobnih pravilih 

za delovanje enote za informacije o 

potnikih in upoštevajo zahteve iz te 

direktive. 

3. Vsaka država članica o tem uradno 

obvesti Komisijo v enem mesecu od 

vzpostavitve enote za informacije o 

potnikih in lahko svojo izjavo kadar koli 

posodobi. Komisija objavi te podatke, 

vključno z njihovimi posodobitvami, v 

Uradnem listu Evropske unije. 

3. Vsaka država članica o tem uradno 

obvesti Komisijo v enem mesecu od 

vzpostavitve enote za informacije o 

potnikih in svojo izjavo kadar koli 

posodobi. Komisija objavi te podatke, 

vključno z njihovimi posodobitvami, v 

Uradnem listu Evropske unije. 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 3 a (novo)  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 3a 

 Pooblaščenec za varstvo podatkov pri 

enoti za informacije o potnikih 

 1. Vsi člani enote za informacije o 

potnikih, ki imajo dostop do podatkov 

PNR se udeležijo posebej prilagojenega 

usposabljanja o obdelavi podatkov PNR v 

popolni skladnosti z načeli varstva 

podatkov in temeljnih pravic. 

 2. Enota za informacije o potnikih 

imenuje pooblaščenca za varstvo 

podatkov, ki je pristojen za spremljanje 

obdelave podatkov PNR in izvajanje 

ustreznih zaščitnih ukrepov.  

 3. Države članice zagotovijo, da je 

pooblaščenec za varstvo podatkov 

imenovan na podlagi strokovnih odlik in 

zlasti strokovnega znanja o zakonodaji na 

področju varstva podatkov in praksah ter 
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zmožnosti za opravljanje nalog iz te 

direktive. Države članice zagotovijo, da so 

vse ostale poklicne dolžnosti pooblaščenca 

za varstvo podatkov združljive z nalogami 

in dolžnostmi te osebe kot pooblaščenca 

za varstvo podatkov ter da zaradi tega ne 

pride do navzkrižja interesov. 

Pooblaščenec za varstvo podatkov:  

 (a) skrbi za ozaveščanje članov enote za 

informacije o potnikih o njihovih 

obveznostih pri varstvu osebnih podatkov 

in jim pri tem svetuje ter skrbi za 

usposabljanje članov in dodeljevanje 

dolžnosti;  

 (b) spremlja izvajanje in uporabo zahtev 

za varstvo podatkov iz te direktive, zlasti s 

pomočjo  naključnega vzorčenja 

postopkov obdelave podatkov; 

 (c) zagotovi, da se hrani vsa 

dokumentacija in vodi evidenca v skladu s 

to direktivo ter spremlja dokumentiranje, 

obveščanje in posredovanje sporočil o 

kršitvah varstva osebnih podatkov ter 

ustreznim organom poroča o napačnem 

ravnanju glede zahtev za varstvo osebnih 

podatkov iz te direktive; 

 (d) spremlja odgovore na zahteve 

nacionalnega nadzornega organa in z 

njim sodeluje zlasti na področju prenosa 

podatkov v druge države članice ali tretje 

države ter deluje kot kontaktna točka za 

nacionalni nadzorni organ pri vprašanjih 

o obdelavi podatkov PNR in, kjer je 

potrebno, na lastno pobudo stopa v stik z 

nacionalnim nadzornim organom. 

 Države članice pooblaščencu za varstvo 

podatkov zagotovijo sredstva za učinkovito 

in neodvisno opravljanje dolžnosti in 

nalog v skladu s tem členom. 

 4. Države članice posamezniku, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, 

zagotovijo pravico, da stopi v stik s 

pooblaščencem za varstvo podatkov kot 

edino kontaktno osebo glede vseh 

vprašanj, povezanih z obdelavo njegovih 

podatkov PNR. Države članice zagotovijo, 

da se imena in kontaktni podatki 



 

 

pooblaščenca za varstvo podatkov 

sporočijo nacionalnemu nadzornemu 

organu in javnosti. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 4 Člen 4 

Obdelava podatkov PNR Obdelava podatkov PNR 

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 

prevozniki v skladu s členom 6 v zvezi z 

mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 

je na ozemlju katere koli države članice, 

zbira enota za informacije o potnikih 

ustrezne države članice. Če podatki PNR, 

ki jih prenesejo letalski prevozniki, 

vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 

Prilogi, enota za informacije o potnikih 

takšne podatke izbriše neposredno ob 

prejemu. 

1. Podatke PNR, ki jih posredujejo letalski 

prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso 

prevozniki, v skladu s členom 6 v zvezi z 

mednarodnimi leti, katerih cilj ali začetek 

je na ozemlju katere koli države članice, 

zbira enota za informacije o potnikih te 

države članice. Če podatki PNR, ki jih 

prenesejo letalski prevozniki in 

gospodarski subjekti, ki niso prevozniki, 

vsebujejo podatke, ki niso navedeni v 

Prilogi, enota za informacije o potnikih 

takšne podatke trajno izbriše neposredno 

ob prejemu. 

2. Enota za informacije o potnikih obdeluje 

podatke PNR samo za naslednje namene: 

2. Enota za informacije o potnikih obdeluje 

podatke PNR samo za naslednje namene:  

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 

njihovim načrtovanim prihodom v državo 

članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 

istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 

sodelovale pri terorističnem ali hudem 

mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 

morajo pristojni organi iz člena 5 

podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 

takšnega ocenjevanja lahko enota za 

informacije o potnikih obdeluje 

podatke PNR glede na vnaprej določena 

merila. Države članice zagotovijo, da se 

kakršno koli ujemanje podatkov na podlagi 

takšne avtomatizirane obdelave v vsakem 

posameznem primeru pregleda z 

neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 

preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 

ukrepati; 

(a) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 

njihovim načrtovanim prihodom v državo 

članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 

istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 

sodelovale pri terorističnem ali hudem 

mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 

morajo pristojni organi iz člena 5, in kjer je 

ustrezno, Europol v skladu s členom 7a, 
podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 

takšnega ocenjevanja lahko enota za 

informacije o potnikih obdeluje podatke 

PNR glede na vnaprej določena merila v 

skladu s to direktivo in lahko primerja 

podatke PNR s podatki v ustreznih 

podatkovnih zbirkah, vključno z 

mednarodnimi ali nacionalnimi 

podatkovnimi zbirkami ali nacionalnimi 

deli podatkovnih zbirk Unije, če so 

vzpostavljene na podlagi prava Unije, in 
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sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 

ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 

skladu s pravili Unije ter mednarodnimi 

in nacionalnimi pravili, ki veljajo za take 

podatkovne zbirke v skladu s zahtevami iz 

odstavka 3. Države članice zagotovijo, da 

se kakršno koli ujemanje podatkov na 

podlagi takšne avtomatizirane obdelave v 

vsakem posameznem primeru pregleda z 

neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 

preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 

ukrepati; 

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 

njihovim načrtovanim prihodom v državo 

članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 

istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 

sodelovale pri terorističnem ali hudem 

kaznivem dejanju in ki jih morajo pristojni 

organi iz člena 5 podrobneje obravnavati. 

Pri izvajanju takšnih ocen lahko enota za 

informacije o potnikih primerja podatke 

PNR s podatki v ustreznih podatkovnih 

zbirkah, vključno z mednarodnimi ali 

nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali 

nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, 

če so vzpostavljene na podlagi prava 

Unije, in sicer o osebah in predmetih, ki so 

iskani ali so v zvezi z njimi razpisani 

ukrepi, v skladu s pravili Unije ter 

mednarodnimi in nacionalnimi pravili, ki 

veljajo za takšne podatkovne zbirke. 

Države članice zagotovijo, da se kakršno 

koli ujemanje podatkov na podlagi takšne 

avtomatizirane obdelave v vsakem 

posameznem primeru pregleda z 

neavtomatiziranimi sredstvi z namenom 

preveriti, ali mora pristojni organ iz člena 5 

ukrepati; 

(b) za izvajanje ocenjevanj potnikov pred 

njihovim načrtovanim prihodom v državo 

članico ali odhodom iz nje, da bi ugotovila 

istovetnost vseh oseb, ki bi lahko 

sodelovale pri terorističnem ali hudem 

mednarodnem kaznivem dejanju in ki jih 

morajo pristojni organi iz člena 5 

podrobneje obravnavati. Pri izvajanju 

takšnih ocen lahko enota za informacije o 

potnikih primerja podatke PNR s podatki v 

ustreznih podatkovnih zbirkah, vključno z 

nacionalnimi podatkovnimi zbirkami ali 

nacionalnimi deli podatkovnih zbirk Unije, 

in sicer o osebah in predmetih, ki so iskani 

ali so v zvezi z njimi razpisani ukrepi, v 

skladu s pravili Unije ter nacionalnimi 

pravili, ki veljajo za takšne podatkovne 

zbirke, zaradi preprečevanja, odkrivanja, 

preiskovanja in pregona terorističnih ter 

hudih mednarodnih kaznivih dejanj. Pri 

izvajanju takih ocen lahko enota za 

informacije o potnikih podatke PNR 

primerja s podatki iz schengenskega 

informacijskega sistema in vizumskega 

informacijskega sistema. Države članice 

zagotovijo, da se kakršno koli ujemanje 

podatkov na podlagi takšne avtomatizirane 

obdelave v vsakem posameznem primeru 

pregleda z neavtomatiziranimi sredstvi z 

namenom preveriti, ali mora pristojni 

organ iz člena 5 ukrepati; 

(c) za odzivanje v vsakem posameznem 

primeru na ustrezno utemeljene zahteve 

pristojnih organov za zagotavljanje in 

obdelavo podatkov PNR v posebnih 

primerih zaradi preprečevanja, odkrivanja, 

preiskovanja in pregona terorističnih ali 

(c) za odzivanje v vsakem posameznem 

primeru in na podlagi zadostnih dokazov 

na ustrezno utemeljene zahteve pristojnih 

organov za zagotavljanje in obdelavo 

podatkov PNR v posebnih primerih zaradi 

preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in 



 

 

hudih kaznivih dejanj ter za zagotavljanje 

rezultatov takšne obdelave pristojnim 

organom ter (d) ter 

pregona terorističnih ali hudih 

mednarodnih kaznivih dejanj, navedenih v 

členu 2(i), ali zaradi preprečevanj 

neposredne in hude grožnje javni varnosti 
ter za zagotavljanje rezultatov takšne 

obdelave pristojnim organom ali, kjer je 

ustrezno, Europolu; ter 

(d) za analiziranje podatkov PNR za 

namene posodabljanja ali oblikovanja 

novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 

ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 

sodelujejo pri terorističnem ali hudem 

mednarodnem kaznivem dejanju v skladu s 

točko (a). 

(d) za analiziranje podatkov PNR za 

namene posodabljanja ali oblikovanja 

novih meril za izvajanje ocenjevanj zaradi 

ugotavljanja istovetnosti oseb, ki lahko 

sodelujejo pri terorističnem ali hudem 

mednarodnem kaznivem dejanju v skladu s 

točko (a).  

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 

načrtovanim prihodom v državo članico ali 

odhodom iz države članice iz točke (a) 

odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 

način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih 

je oblikovala zadevna enota za informacije 

o potnikih. Države članice zagotovijo, da 

enota za informacije o potnikih določi 

ocenjevalna merila v sodelovanju s 

pristojnimi organi iz člena 5. Ocenjevalna 

merila ne smejo temeljiti na rasnem ali 

etničnem poreklu osebe, njenem verskem, 

filozofskem ali političnem prepričanju, 

članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju 

ali spolnem življenju. 

3. Ocenjevanje potnikov pred njihovim 

načrtovanim prihodom v državo članico ali 

odhodom iz države članice iz točke (a) 

odstavka 2 se izvaja na nediskriminatoren 

način na podlagi ocenjevalnih meril, ki jih 

je oblikovala zadevna enota za informacije 

o potnikih. Ocenjevalna merila so 

usmerjena, specifična, upravičena, 

sorazmerna ter utemeljena z dejstvi. V 

redni pregled je vključen pooblaščenec za 

varstvo podatkov. Države članice 

zagotovijo, da enota za informacije o 

potnikih določi ter redno pregleduje 

ocenjevalna merila v sodelovanju s 

pristojnimi organi iz člena 5. Ocenjevalna 

merila ne smejo temeljiti na rasnem ali 

etničnem poreklu osebe, njenem verskem, 

filozofskem ali političnem prepričanju, 

spolni usmerjenosti ali spolni identiteti, 
članstvu ali dejavnostih v sindikatu ter 

obdelavi podatkov o zdravstvenem stanju 

ali spolnem življenju; 

4. Enota države članice za informacije o 

potnikih posreduje podatke PNR ali 

rezultate o obdelavi podatkov PNR o 

posameznikih, katerih istovetnost je 

ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) 

odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 

ustreznim pristojnim organom iste države 

članice. Tak prenos se lahko izvede le za 

vsak primer posebej. 

4. Enota države članice za informacije o 

potnikih posreduje podatke PNR ali 

rezultate o obdelavi podatkov PNR o 

posameznikih, katerih istovetnost je 

ugotovljena v skladu s točkama (a) in (b) 

odstavka 2, v podrobnejšo preučitev 

ustreznim pristojnim organom iste države 

članice. Tak prenos se lahko izvede le za 

vsak primer posebej s posredovanjem 

človeka. 

 4a. Države članice zagotovijo, da ima 

pooblaščenec za varstvo podatkov dostop 

do vseh podatkov, ki jih prejme enota za 
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informacije o potnikih ali ki jih ta enota 

posreduje pristojnemu organu v skladu s 

členom 5. Če po mnenju pooblaščenca za 

varstvo podatkov prenos podatkov ni bil 

zakonit, ta zadevo posreduje 

nacionalnemu nadzornemu organu, ki je 

pooblaščen, da pristojnemu organu 

prejemniku odredi izbris teh podatkov.  

 4b. Podatki PNR se hranijo, obdelujejo in 

analizirajo samo na varni lokaciji na 

ozemlju držav članic Evropskega 

gospodarskega prostora. 

 4c. Stroške uporabe, hrambe in izmenjave 

podatkov PNR krijejo države članice.  

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 5  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 5 Člen 5 

Pristojni organi Pristojni organi 

1. Vsaka država članica določi seznam 

pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 

ali prejemanje podatkov PNR ali rezultatov 

obdelave podatkov PNR od enot za 

informacije o potnikih zaradi podrobnega 

preučevanja takšnih informacij ali za 

sprejetje ustreznih ukrepov preprečevanja, 

odkrivanja, preiskovanja in pregona 

terorističnih ter hudih kaznivih dejanj. 

1. Vsaka država članica določi seznam 

pristojnih organov, pristojnih za zahtevanje 

ali prejemanje zakritih podatkov PNR ali 

rezultatov sistematične obdelave 

podatkov PNR od enot za informacije o 

potnikih zaradi podrobnega preučevanja 

takšnih informacij ali za sprejetje ustreznih 

ukrepov s posebnim namenom 

preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in 

pregona terorističnih ter hudih 

mednarodnih kaznivih dejanj ali 

preprečevanja neposredne in hude 

grožnje javni varnosti. Europol lahko v 

okviru svojega mandata in ko je to 

potrebno za izvajanje njegovih nalog od 

enot za informacije o potnikih v državah 

članicah prejme podatke PNR ali rezultate 

obdelave podatkov PNR.  

2. Pristojne organe sestavljajo organi, 

pristojni za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje ali pregon terorističnih in 

hudih kaznivih dejanj. 

2. Pristojne organe sestavljajo organi, 

pristojni za preprečevanje, odkrivanje, 

preiskovanje ali pregon terorističnih in 

hudih mednarodnih kaznivih dejanj ali 



 

 

preprečevanje neposredne in hude grožnje 

javni varnosti. 

3. Vsaka država članica Komisijo uradno 

obvesti o seznamu svojih pristojnih 

organov najpozneje v 12 mesecih od 

začetka veljavnosti te direktive in lahko 

kadar koli posodobi svojo izjavo. Komisija 

objavi te podatke in njihove morebitne 

posodobitve v Uradnem listu Evropske 

unije. 

3. Vsaka država članica Komisijo uradno 

obvesti o seznamu svojih pristojnih 

organov do...* [12 mesecev od začetka 

veljavnosti te direktive] in kadar koli 

posodobi svojo izjavo. Komisija objavi te 

podatke in njihove morebitne posodobitve 

v Uradnem listu Evropske unije. 

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 

obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 

enota za informacije o potnikih, lahko 

nadalje obdelujejo pristojni organi držav 

članic samo za namene preprečevanja, 

odkrivanja, preiskovanja ali pregona 

terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. 

4. Podatke PNR o potnikih in rezultate 

obdelave podatkov PNR, ki jih prejme 

enota za informacije o potnikih, lahko 

nadalje obdelujejo pristojni organi držav 

članic samo za posebne namene 

preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 

pregona terorističnih in hudih 

mednarodnih kaznivih dejanj na zahtevo v 

skladu s členom 4(2) ali za preprečevanje 

neposredne in hude grožnje javni 

varnosti. 

5. Odstavek 4 ne posega v pristojnost 

pregona ali sodno pristojnost države 

članice, če se med pregonom na podlagi 

takšne obdelave odkrijejo druga kazniva 

dejanja ali indici o njih. 

5. Odstavek 4 ne posega v pristojnost 

pregona ali sodno pristojnost države 

članice, če se med pregonom na podlagi 

takšne obdelave, kot je bila prvotno 

namenjena, odkrijejo druga kazniva 

dejanja ali indici o njih.  

6. Pristojni organi izključno zaradi 

avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne 

smejo sprejeti odločitve, ki bi imela 

negativen pravni učinek na osebo ali bi 

pomembneje vplivala nanjo. Takšne 

odločitve ne smejo sprejeti na podlagi 

podatkov o rasnem ali etničnem poreklu 

osebe, njenem verskem, filozofskem ali 

političnem prepričanju, članstvu v 

sindikatu, zdravstvenem stanju ali spolnem 

življenju. 

6. Pristojni organi izključno zaradi 

avtomatizirane obdelave podatkov PNR ne 

smejo sprejeti odločitve, ki bi imela 

negativen pravni učinek na osebo ali bi 

pomembneje vplivala nanjo. Takšne 

odločitve ne smejo sprejeti na podlagi 

podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 

poreklo osebe, politična, verska ali 

filozofska prepričanja, spolno 

usmerjenost ali spolno identiteto, članstvo 
in dejavnost v sindikatu, ter obdelave 

podatkov o zdravstvenem stanju ali 

spolnem življenju. 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 6  
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 6 Člen 6 

Obveznosti letalskih prevoznikov Obveznosti letalskih prevoznikov in 

gospodarskih subjektov, ki niso prevozniki  

1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da letalski 

prevozniki prenašajo (na način „push“) 

podatke PNR, kot so določeni v členu 2(c) 

in podrobno opredeljeni v Prilogi, v 

podatkovno zbirko nacionalne enote za 

informacije o potnikih države članice, na 

ozemlju katere je cilj ali začetek 

mednarodnega leta, in sicer v obsegu, v 

kakršnem so že zbrali podatke. Pri 

mednarodnih letih pod skupno oznako 

enega ali več letalskih prevoznikov je za 

prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 

leta odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja 

let. Če ima let enega ali več postankov na 

letališčih držav članic, letalski prevoznik 

prenese podatke PNR enotam za 

informacije o potnikih vseh zadevnih držav 

članic. 

1. Države članice sprejmejo potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da letalski 

prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso 

prevozniki, prenašajo vse zahtevane (na 

način „push“) podatke PNR, kot so 

določeni v točki (c) člena 2 in podrobno 

opredeljeni v Prilogi, v podatkovno zbirko 

nacionalne enote za informacije o potnikih 

države članice, na ozemlju katere je cilj ali 

začetek mednarodnega leta, in sicer v 

obsegu, v kakršnem so podatke že zbrali 

pri običajnem poteku poslovanja. Pri 

mednarodnih letih pod skupno oznako 

enega ali več letalskih prevoznikov je za 

prenos podatkov PNR o vseh potnikih tega 

leta odgovoren letalski prevoznik in 

gospodarski subjekt, ki ni prevoznik, ki 

izvaja let. Če ima let enega ali več 

postankov na letališčih držav članic, 

letalski prevoznik in gospodarski subjekt, 

ki ni prevoznik, prenese podatke PNR 

enotam za informacije o potnikih vseh 

zadevnih držav članic. 

2. Letalski prevozniki prenesejo 

podatke PNR elektronsko z uporabo 

enotnih protokolov in sistemsko podprtih 

oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo po 

postopku iz členov 13 in 14, v primeru 

tehnične okvare pa z uporabo drugih 

ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno 

raven varnosti podatkov: 

2. Letalski prevozniki in gospodarski 

subjekti, ki niso prevozniki, prenesejo 

podatke PNR elektronsko z uporabo 

enotnih protokolov in sistemsko podprtih 

oblik zapisa podatkov, ki se sprejmejo v 

skladu s členoma 13 in 14, v primeru 

tehnične okvare pa z uporabo drugih 

ustreznih sredstev, ki zagotavljajo ustrezno 

raven varnosti podatkov: 

(a) 24 do 48 ur pred načrtovanim odhodom 

leta  

(a) enkrat, 24 do 48 ur pred načrtovanim 

odhodom leta  

ter  ter  

(b) neposredno po zaprtju leta, to je takrat, 

ko so se potniki vkrcali na letalo v pripravi 

na odhod in se nadaljnji potniki ne morejo 

več vkrcati.  

(b) enkrat, neposredno po zaprtju leta, to je 

takrat, ko so se potniki vkrcali na letalo v 

pripravi na odhod in se nadaljnji potniki ne 

morejo več vkrcati. 

3. Države članice lahko letalskim 

prevoznikom dovolijo omejitev prenosa iz 

3. Države članice lahko letalskim 

prevoznikom in gospodarskim subjektom, 



 

 

točke (b) odstavka 2 na posodobitve 

prenosa iz točke (a) odstavka 2. 

ki niso prevozniki, dovolijo omejitev 

prenosa iz točke (b) odstavka 2 na 

posodobitve prenosa iz točke (a) 

navedenega odstavka. 

4. Letalski prevozniki v vsakem 

posameznem primeru na zahtevo enote za 

informacije o potnikih v skladu z 

nacionalnim pravom prenesejo 

podatke PNR, če je potreben zgodnejši 

dostop, kot pa je določen v točki (a) 

odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 

na posebno in dejansko grožnjo v zvezi s 

terorističnimi ali hudimi kaznivimi dejanji. 

4. Letalski prevozniki in gospodarski 

subjekti, ki niso prevozniki, v vsakem 

posameznem primeru na zahtevo enote za 

informacije o potnikih v skladu z 

nacionalnim pravom prenesejo 

podatke PNR, če je potreben zgodnejši 

dostop, kot pa je določen v točki (a) 

odstavka 2, in sicer kot pomoč pri odzivu 

na posebno, neposredno in dejansko 

grožnjo v zvezi s terorističnimi ali hudimi 

mednarodnimi kaznivimi dejanji.  

 4a. Letalski prevozniki in gospodarski 

subjekti, ki niso prevozniki, ustrezno 

obvestijo potnike o vrsti osebnih podatkov, 

ki se zbirajo za namene pregona, in 

njihovih pravicah kot potnikih pri teh 

podatkih. Te informacije se potnikom 

zagotovijo proaktivno in v lahko 

razumljivi obliki. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 7 Člen 7 

Izmenjava informacij med državami 

članicami 

Izmenjava informacij med državami 

članicami 

1. Države članice zagotovijo, da enota za 

informacije o potnikih v zvezi z osebami, 

katerih istovetnost ugotovi v skladu s 

členom 4(2)(a) in (b), pošlje rezultate 

obdelave podatkov PNR enotam za 

informacije o potnikih drugih držav 

članic, če meni, da je takšen prenos 

potreben zaradi preprečevanja, 

odkrivanja, preiskovanja ali pregona 

terorističnih ali hudih kaznivih dejanj. 

Enote za informacije o potnikih držav 

članic prejemnic pošljejo takšne podatke 

PNR ali rezultate njihove obdelave 

1. Enota za informacije o potnikih 

avtomatsko izmenja podatke o rezultatih 

obdelave podatkov PNR. Države članice 

zagotovijo, da enota za informacije o 

potnikih enotam za informacije o potnikih 

drugih držav članic, nemudoma 

proaktivno pošlje rezultate obdelave 

podatkov PNR, in sicer analitične 

informacije, pridobljene iz podatkov PNR, 

ali rezultate v zvezi z osebami, katerih 

istovetnost ugotovi v skladu s členom 4(2), 

ki se posredujejo v nadaljnjo preučitev 

ustreznim pristojnim organom v skladu s 
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ustreznim nacionalnim pristojnim 

organom.  

členom 4(4). Enote za informacije o 

potnikih držav članic prejemnic pošljejo 

takšne rezultate obdelave podatkov PNR 

ustreznim pristojnim organom v skladu s 

členom 4(4). Če je treba, se izda razpis 

ukrepa v skladu s členom 36 Sklepa Sveta 

2007/533/JHA1a. 

2. Enota za informacije o potnikih države 

članice ima pravico po potrebi zahtevati od 

enote za informacije o potnikih katere koli 

druge države članice, da ji zagotovi 

podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 

zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi 

tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 

Zahteva po takšnih podatkih lahko zadeva 

kateri koli podatkovni element ali 

kombinacijo podatkovnih elementov, in 

sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 

informacije o potnikih, ki zahteva 

informacije, primerno za poseben primer 

preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 

pregona terorističnih ali hudih kaznivih 

dejanj. Enote za informacije o potnikih 

zagotovijo zahtevane podatke takoj, ko je 

to možno, in zagotovijo tudi rezultate 

obdelave podatkov PNR, če so že bili 

pripravljeni v skladu s členom 4(2)(a) in 

(b).  

2. Enote za informacije o potnikih imajo 

pravico po potrebi zahtevati od enote za 

informacije o potnikih katere koli druge 

države članice, da jim zagotovi 

podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 

zbirki v skladu s členom 9(1), in po potrebi 

tudi rezultate njihove obdelave, če je že 

bila opravljena skladno s točkama (a) in 

(b) člena 4(2). Ustrezno utemeljena 

zahteva po takšnih podatkih je strogo 

omejena na podatke, potrebne v 

posameznem primeru, in lahko zadeva 

kateri koli podatkovni element ali 

kombinacijo podatkovnih elementov, in 

sicer glede na to, kaj se zdi enoti za 

informacije o potnikih, ki zahteva 

informacije, primerno za poseben primer 

preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali 

pregona terorističnih ali hudih 

mednarodnih kaznivih dejanj ali za 

preprečevanje neposredne in hude grožnje 

javni varnosti. Enote za informacije o 

potnikih čim prej zagotovijo zahtevane 

podatke in pri tem uporabijo enotne 

protokole in sistemsko podprte oblike 

zapisa podatkov. Ta zahteva je pisno 

utemeljena. 

3. Enota za informacije o potnikih države 

članice ima pravico po potrebi zahtevati od 

enote za informacije o potnikih katere koli 

druge države članice, da ji zagotovi 

podatke PNR, ki jih ima v svoji podatkovni 

zbirki v skladu s členom 9(2), in po potrebi 

tudi rezultate obdelave podatkov PNR. 

Enota za informacije o potnikih lahko 

zahteva dostop do posebnih 

podatkov PNR, ki jih hrani enota za 

informacije o potnikih druge države 

članice, v njihovi popolni obliki brez 

prikrivanja podatkovnih elementov le v 

izjemnih okoliščinah kot odziv na posebno 

grožnjo ali posebno preiskavo ali pregon v 

3. Enote za informacije o potnikih imajo 

pravico po potrebi zahtevati od enote za 

informacije o potnikih katere koli druge 

države članice, da jim zagotovi 

podatke PNR, ki so že zakriti in jih ima v 

svoji podatkovni zbirki v skladu s 

členom 9(2), in po potrebi tudi rezultate 

obdelave podatkov PNR. Enota za 

informacije o potnikih lahko zahteva 

dostop do posebnih podatkov PNR, ki jih 

hrani enota za informacije o potnikih druge 

države članice, v njihovi popolni obliki 

brez zakrivanja podatkovnih elementov le 

v najbolj izjemnih okoliščinah kot odziv na 

posebno grožnjo v realnem času ali glede 



 

 

zvezi s terorističnimi ali hudimi kaznivimi 

dejanji.  

na posebno preiskavo ali pregon v zvezi s 

terorističnimi ali hudimi mednarodnimi 

kaznivimi dejanji ali za preprečevanje 

neposredne in hude grožnje javni 

varnosti. Tovrsten dostop do popolnih 

podatkov PNR lahko dovoli le vodja enote 

za informacije o potnikih, od katere se 

podatki zahtevajo.  

4. Pristojni organi države članice lahko le 

v navedenih primerih, ko je to potrebno za 

preprečitev neposredne in hude grožnje 

javni varnosti, zahtevajo neposredno od 

enote za informacije o potnikih druge 

države članice, da jim zagotovi 

podatke PNR, ki jih hrani v svoji 

podatkovni zbirki v skladu s členom 9(1) 

in (2). Tovrstne zahteve se nanašajo na 

posebno preiskavo ali pregon terorističnih 

ali hudih kaznivih dejanj in morajo biti 

utemeljene. Enote za informacije o 

potnikih se na takšne zahteve odzovejo kot 

na prednostne. Pristojni organi v vseh 

drugih primerih usmerijo svoje zahteve 

preko enote za informacije o potnikih 

svoje države članice. 

 

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 

odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 

v zvezi s terorističnimi ali hudimi 

kaznivimi dejanji, ima enota za informacije 

o potnikih države članice od enote za 

informacije o potnikih druge države članice 

pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi 

podatke PNR letov s ciljem ali začetkom 

na ozemlju zadevne države članice. 

5. Izjemoma, če je zgodnji dostop nujen za 

odzivanje na posebno in dejansko grožnjo 

v zvezi s terorističnimi ali hudimi 

mednarodnimi kaznivimi dejanji ali za 

preprečitev neposredne in hude grožnje 

javni varnosti, ima enota za informacije o 

potnikih države članice od enote za 

informacije o potnikih druge države članice 

pravico kadar koli zahtevati, da ji zagotovi 

podatke PNR letov s ciljem ali začetkom 

na ozemlju zadevne države članice, kjer se 

taki podatki hranijo. Ta postopek velja le 

za zahteve za že zbrane podatke PNR, ki 

jih hrani enota za informacije o potnikih, 

od katere se zahtevajo podatki.  

6. Izmenjava informacij na podlagi tega 

člena lahko poteka po veljavnih poteh 

mednarodnega sodelovanja na področju 

pregona. Jezik, v katerem se napiše zahteva 

in izmenjujejo informacije, je jezik, ki se 

uporablja za komunikacijo te vrste. Države 

članice pri uradnem obveščanju v skladu s 

členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o 

podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko 

6. Izmenjava informacij na podlagi tega 

člena lahko poteka po veljavnih poteh 

Unije in mednarodnega sodelovanja na 

področju pregona, zlasti prek Europola, 

njegovega orodja za izmenjavo informacij 

prek varnih povezav (SIENA) in 

nacionalnih enot, ustanovljenih v skladu s 

členom 8 Sklepa Sveta 2009/371/PNZ. 

Jezik, v katerem se napiše zahteva in 



 

 

 PE579.755/ 32 

 SL 

pošljejo zahteve v nujnih primerih. 

Komisija obvesti države članice o prejetih 

uradnih obvestilih. 

izmenjujejo informacije, je jezik, ki se 

uporablja za komunikacijo te vrste. Države 

članice pri uradnem obveščanju v skladu s 

členom 3(3) obvestijo Komisijo tudi o 

podatkih kontaktnih oseb, ki se jim lahko 

pošljejo zahteve v nujnih primerih. 

Komisija obvesti države članice o prejetih 

uradnih obvestilih. 

 6a. Pri prenosu analitičnih informacij, 

pridobljenih iz  PNR, v skladu s to 

direktivo, se upoštevajo zaščitni ukrepi iz 

odstavka 1. 

 __________________ 

 1a  Sklep Sveta 2007/533/PNZ z dne 12. 

junija 2007o vzpostavitvi, delovanju in 

uporabi druge generacije schengenskega 

informacijskega sistema (SIS II) (UL L 

205, 7.8.2007, str. 63). 

 

Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 7a 

 Pogoji za dostop Europola do podatkov 

PNR 

 1. Europol lahko za vsak primer posebej 

pri enoti za informacije o potnikih katere 

koli države članice vloži ustrezno 

utemeljeno elektronsko zahtevo za 

posredovanje določenih podatkov PNR ali 

rezultatov obdelave določenih 

podatkov PNR, ko je to nujno potrebno za 

podporo in krepitev ukrepov držav članic 

pri preprečevanju, odkrivanju ali 

preiskovanju določenih terorističnih ali 

hudih mednarodnih kaznivih dejanj, v 

kolikor je v skladu s Sklepom Sveta 

2009/371/PNZ to kaznivo dejanje v 

pristojnosti Europola. V utemeljeni 

zahtevi so opredeljeni utemeljeni razlogi, 

na podlagi katerih Europol meni, da bi  

prenos podatkov PNR ali rezultatov 



 

 

obdelave podatkov PNR občutno prispeval 

k preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju 

ali pregonu zadevnih kaznivih dejanj. 

 2. Sodišče ali neodvisno upravno telo 

države članice po prejemu zahteve 

Europola pravočasno preveri, ali so 

izpolnjeni vsi pogoji iz odstavka 1, enota 

za informacije o potnikih pa zahtevane 

podatke takoj, ko je to izvedljivo, 

posreduje Europolu, če so ti pogoji 

izpolnjeni. 

 3. Europol o vsaki izmenjavi informacij 

na podlagi tega člena obvesti 

pooblaščenca za varstvo podatkov, 

imenovanega v skladu s členom 28 Sklepa 

Sveta 2009/371/PNZ. 

 4. Izmenjava informacij na podlagi tega 

člena poteka prek orodja SIENA in v 

skladu s Sklepom Sveta 2009/371/JHA. 

Jezik, v katerem se sestavi zahteva in 

izmenjujejo informacije, je jezik, ki se 

uporablja za orodje SIENA. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 8 Člen 8 

Pošiljanje podatkov tretjim državam Pošiljanje podatkov tretjim državam 

Država članica lahko prenese podatke PNR 

in rezultate njihove obdelave tretji državi le 

v vsakem posameznem primeru in če:  

1. Država članica lahko prenese podatke 

PNR in rezultate njihove obdelave tretji 

državi le v vsakem posameznem primeru 

na podlagi ustrezno utemeljene zahteve, 

podprte z zadostnimi dokazi, kjer je 

pošiljanje potrebno za preprečevanje, 

preiskovanje, odkrivanje ali pregon 

kaznivih dejanj, preprečevanje 

neposredne in hude grožnje javni varnosti 

ali izvrševanje kazenskih sankcij, hkrati 

pa je pristojni organ v tretji državi, ki 

prejme informacije, pristojen za 

preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje 

ali pregon kaznivih dejanj, preprečevanje 

neposredne in hude grožnje javni varnosti 
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ali izvrševanje kazenskih sankcij, če:  

(a) so izpolnjeni pogoji iz člena 13 

Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ; 

(a) ustrezna tretja država pri načrtovani 

obdelavi podatkov zagotovi ustrezno raven 

varstva, navedeno v Direktivi št. 95/46/EC 

Evropskega parlamenta in Sveta1a, če so 

izpolnjeni vsi drugi pogoji iz te direktive;  

(b) je prenos nujen za namene te 

direktive, določene v členu 1(2) in 

(b) je država članica, ki je poslala 

podatke, dala soglasje za prenos v skladu 

s svojo nacionalno zakonodajo. 

(c) tretja država soglaša, da bo podatke 

prenesla drugi tretji državi le, če bo to 

potrebno za namene te direktive iz 

člena 1(2) in le z izrecnim soglasjem 

države članice. 

V izrednih okoliščinah je pošiljanje 

podatkov PNR brez predhodnega soglasja 

v skladu z odstavkom 1 dovoljeno le, če je 

tako pošiljanje bistvenega pomena za 

preprečitev neposredne in hude grožnje 

javni varnosti države članice ali tretje 

države ali za zaščito bistvenih interesov 

države članice in če predhodnega soglasja 

ni mogoče pravočasno zagotoviti. O tem se 

nemudoma obvesti organ, pristojen za 

izdajo soglasja, pošiljanje pa je ustrezno 

zabeleženo in se naknadno preveri. 

 Z odstopanjem od prvega pododstavka je 

pošiljanje podatkov dovoljeno sistemsko 

po sklenitvi mednarodnega sporazuma 

med tretjo državo in Unijo. 

 2. Države članice podatke PNR 

posredujejo pristojnim organom tretjih 

držav samo pod pogoji, skladnimi s to 

direktivo, in samo, ko se prepričajo, da jih 

prejemniki nameravajo uporabljati 

skladno s temi pogoji in zaščitnimi ukrepi. 

 3. Nadaljnji prenosi drugim tretjim 

državam so prepovedani.  

 4. Kadar se tretji državi pošljejo podatki 

PNR o državljanu ali rezidentu druge 

države članice, se o tem takoj, ko je to 

mogoče, obvestijo pristojni organi te 

države članice.  

 5. Vsakič, ko država članica pošlje 

podatke PNR v skladu s tem členom, se o 

tem obvesti pooblaščenec za varstvo 

podatkov. Pooblaščenec za varstvo 

podatkov redno obvešča nacionalni 

nadzorni organ o prenosih podatkov v 

skladu s tem členom, 



 

 

 __________________ 

 1aDirektiva 95/46/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 

1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku 

takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 

31). 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 9 Člen 9 

Obdobje hrambe podatkov Obdobje hrambe podatkov 

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 

PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 

zagotovijo letalski prevozniki, hranijo v 

podatkovni zbirki v enoti za informacije o 

potnikih 30 dni od njihovega prenosa enoti 

za informacije o potnikih prve države 

članice, ki je država prihoda ali odhoda 

zadevnega mednarodnega leta. 

1. Države članice zagotovijo, da se podatki 

PNR, ki jih enoti za informacije o potnikih 

zagotovijo letalski prevozniki in 

gospodarski subjekti, ki niso letalski 

prevozniki, v skladu s členom 4(2), hranijo 

v podatkovni zbirki v enoti za informacije 

o potnikih 30 dni od njihovega prenosa 

enoti za informacije o potnikih prve države 

članice, ki je država prihoda ali odhoda 

zadevnega mednarodnega leta.  

2. Po izteku 30 dni od posredovanja 

podatkov PNR enoti za informacije o 

potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v 

enoti za informacije o potnikih nadaljnjih 

pet let. V tem obdobju se prikrijejo vsi 

podatkovni elementi, ki bi lahko služili 

ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim 

so povezani podatki PNR. Tako 

anonimizirani podatki PNR so dostopni le 

omejenemu številu osebja enote za 

informacije o potnikih, ki ima posebno 

pooblastilo za opravljanje analiz 

podatkov PNR in razvoj ocenjevalnih meril 

v skladu s členom 4(2)(d). Dostop do 

popolnih podatkov PNR lahko dovoli le 

vodja enote za informacije o potnikih za 

namene člena 4(2)(c) in če bi bilo mogoče 

razumno verjeti, da je to potrebno za 

izvedbo preiskave ter kot odziv na posebno 

in dejansko grožnjo ali tveganje ali 

posebno preiskavo ali pregon. 

2. Po izteku 30 dni od posredovanja 

podatkov PNR enoti za informacije o 

potnikih iz odstavka 1 se podatki hranijo v 

enoti za informacije o potnikih nadaljnjih 

pet let. V tem obdobju se zakrijejo vsi 

podatkovni elementi, ki bi lahko služili 

ugotovitvi istovetnosti potnika, s katerim 

so povezani podatki PNR. Tako zakriti 

podatki PNR so dostopni le omejenemu 

številu osebja enote za informacije o 

potnikih, ki ima posebno pooblastilo za 

opravljanje analiz podatkov PNR in razvoj 

ocenjevalnih meril v skladu s točko (d) 

člena 4(2).  
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 2a. Nacionalni nadzorni organ po 

posvetovanju s pooblaščencem za varstvo 

podatkov za namene točke (d) člena 4(2) 

odobri ponovno identifikacijo zakritih 

podatkov PNR in dostop do popolnih 

podatkov PNR, če utemeljeno meni, da je 

ponovna identifikacija podatkov potrebna 

za izvajanje preiskave v odgovor na 

določeno dejansko grožnjo ali tveganje, 

povezano s terorističnimi dejanji, za 

izvajanje posebne preiskave ali pregon v 

zvezi s hudim mednarodnim kaznivim 

dejanjem ali za preprečevanje neposredne 

hude grožnje javni varnosti. Dostop do 

popolnih podatkov se v primerih hudih 

mednarodnih kaznivih dejanj dovoli za 

obdobje štirih let zatem, ko se podatki 

zakrijejo, v primeru terorističnih dejanj pa 

za celotno obdobje petih let iz odstavka 2.  

Za namene te direktive so podatkovni 

elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 

istovetnosti potnika, s katerim so povezani 

podatki PNR, in ki jih je treba prečistiti ter 

prikriti: 

Za namene te direktive so podatkovni 

elementi, ki bi lahko služili ugotovitvi 

istovetnosti potnika, s katerim so povezani 

podatki PNR, in ki jih je treba prečistiti ter 

zakriti:  

ime(na), vključno z imeni drugih potnikov 

v PNR, in število potnikov v PNR, ki 

potujejo skupaj; 

ime(na), vključno z imeni drugih potnikov 

v PNR, in število potnikov v PNR, ki 

potujejo skupaj;  

naslov in kontaktni podatki; naslov in kontaktni podatki;  

splošne opombe, če vsebujejo kakršne koli 

informacije, ki bi lahko pomagale ugotoviti 

istovetnost potnika, s katerim so povezani 

podatki PNR,  ter 

splošne opombe, če vsebujejo kakršne koli 

informacije, ki bi lahko pomagale ugotoviti 

istovetnost potnika, s katerim so povezani 

podatki PNR, ter 

kateri koli zbrani podatki API. kateri koli zbrani podatki API.  

3. Države članice zagotovijo, da se podatki 

PNR izbrišejo po izteku obdobja iz 

odstavka 2. Ta obveznost ne posega v 

zadeve, v katerih so bili posebni 

podatki PNR preneseni pristojnemu organu 

in se uporabljajo v okviru posebne 

preiskave kaznivega dejanja ali pregona, 

ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem 

organu ureja nacionalno pravo države 

članice. 

3. Države članice zagotovijo, da se podatki 

PNR trajno izbrišejo po izteku obdobja iz 

odstavka 2. Ta obveznost ne posega v 

zadeve, v katerih so bili posebni 

podatki PNR preneseni pristojnemu organu 

in se uporabljajo v okviru posebne 

preiskave kaznivega dejanja ali pregona, 

ko hrambo takšnih podatkov pri pristojnem 

organu ureja nacionalno pravo države 

članice.  

4. Enota za informacije o potnikih hrani 

rezultate iskanja iz člena 4(2)(a) in (b) le 

toliko časa, kolikor je potrebno, da 

4. Enota za informacije o potnikih hrani 

rezultate iskanja iz točk (a) in (b) člena 

4(2) le toliko časa, kolikor je potrebno, da 



 

 

pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 

po osebnem ročnem preverjanju izkaže, da 

rezultati avtomatiziranega iskanja niso 

pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo 

v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom 

za največ tri leta, razen če podatki, na 

katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v 

skladu z odstavkom 3 ob izteku pet let, ko 

je treba zapis hraniti do izbrisa podatkov, 

na katerih temeljijo. 

pristojne organe obvesti o zadetkih. Če se 

po preverjanju, ki ga opravi uslužbenec 

enote za informacije o potnikih, izkaže, da 

rezultati avtomatiziranega iskanja niso 

pravi, se rezultati lahko kljub temu shranijo 

v izogib prihodnjim „napačnim“ zadetkom 

za največ tri leta, razen če podatki, na 

katerih temeljijo, še niso bili izbrisani v 

skladu z odstavkom 3 ob izteku pet let, ko 

je treba zapis hraniti do izbrisa podatkov, 

na katerih temeljijo. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 10 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 10 Člen 10 

Kazni za letalske prevoznike Kazni za letalske prevoznike in 

gospodarske subjekte, ki niso letalski 

prevozniki 

Države članice v skladu z nacionalno 

zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, 

učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z 

denarnimi kaznimi, določijo za letalske 

prevoznike, ki ne pošiljajo podatkov, ki jih 

morajo zbirati na podlagi te direktive, če so 

jih že zbrali, ali ki za to ne uporabijo 

predpisane oblike ali kako drugače kršijo 

nacionalne predpise, sprejete na podlagi te 

direktive.  

1. Države članice v skladu z nacionalno 

zakonodajo zagotovijo, da se odvračilne, 

učinkovite in sorazmerne kazni, vključno z 

denarnimi kaznimi, določijo za letalske 

prevoznike in gospodarske subjekte, ki 

niso letalski prevozniki, ki ne pošiljajo 

podatkov, ki jih morajo zbirati na podlagi 

te direktive, če so jih že zbrali, ali ki za to 

ne uporabijo predpisane oblike, podatkov 

ne obdelujejo v skladu z določbami o 

varstvu podatkov iz te direktive ali kako 

drugače kršijo nacionalne predpise, 

sprejete na podlagi te direktive.  

 1a. Vsi podatki, ki jih imajo letalski 

prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso 

letalski prevozniki, se hranijo v varnih 

podatkovnih zbirkah na računalniku z 

varnostno akreditacijo, ki izpolnjuje ali 

presega mednarodne industrijske 

standarde. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 
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Člen 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 11 Člen 11 

Varstvo osebnih podatkov Varstvo osebnih podatkov 

1. Vsaka država članica ob upoštevanju 

vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 

skladu s to direktivo, zagotovi, da ima vsak 

potnik enako pravico do dostopa, pravico 

do popravka, izbrisa in blokiranja, pravico 

do odškodnine in pravico do sodnega 

varstva, kot jih ureja nacionalna 

zakonodaja za izvajanje členov 17, 18, 19 

in 20 Okvirnega sklepa 

Sveta 2008/977/PNZ. Zato veljajo določbe 

členov 17, 18, 19 in 20 Okvirnega sklepa 

Sveta 2008/977/PNZ. 

1. Vsaka država članica ob upoštevanju 

vseh osebnih podatkov, ki se obdelujejo v 

skladu s to direktivo, zagotovi, da ima vsak 

potnik enako pravico do varstva svojih 

osebnih podatkov, pravico do dostopa, 

pravico do popravka, izbrisa in blokiranja, 

pravico do odškodnine in pravico do 

sodnega varstva, kot so določene v 

nacionalni zakonodaji in zakonodaji 

Unije in za izvajanje členov 17, 18, 19 in 

20 Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ. 

Uporabijo se torej ti členi.  

2. Vsaka država članica zagotovi, da se 

nacionalna zakonodaja, sprejeta za 

izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega sklepa 

Sveta 2008/977/PNZ, glede zaupnosti 

obdelave in varnosti podatkov uporablja 

tudi za vsako obdelavo osebnih podatkov v 

skladu s to direktivo. 

2. Vsaka država članica zagotovi, da se 

nacionalna zakonodaja, sprejeta za 

izvajanje členov 21 in 22 Okvirnega sklepa 

 2008/977/PNZ, glede zaupnosti obdelave 

in varnosti podatkov uporablja tudi za 

vsako obdelavo osebnih podatkov v skladu 

s to direktivo. 

 2a. Če ima potnik v skladu z določbami, 

sprejetimi v okviru nacionalne zakonodaje 

zaradi izvajanja Direktive 95/46/ES, 

obsežnejše pravice v zvezi z obdelavo 

podatkov kot na podlagi te direktive, se 

uporabljajo te določbe. 

3. Prepovedana je kakršna koli obdelava 

podatkov PNR, ki razkrivajo rasno ali 

etnično poreklo osebe, njeno versko, 

filozofsko ali politično prepričanje, 

članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje ali 

spolno življenje. Če enota za informacije o 

potnikih prejme podatke PNR, ki 

razkrivajo takšne informacije, jih takoj 

izbriše. 

3. Države članice prepovejo obdelavo 

osebnih podatkov PNR, pri kateri se 

razkrivajo rasno ali etnično poreklo, 

politično prepričanje, vera ali filozofsko 

prepričanje, spolna usmerjenost ali spolna 

identiteta, članstvo ali dejavnosti v 

sindikatu, ter obdelavo podatkov v zvezi z 

zdravjem ali spolnim življenjem. Če enota 

za informacije o potnikih prejme 

podatke PNR, ki razkrivajo takšne 

informacije, jih takoj izbriše.  

 3a. Države članice zagotovijo, da enota za 

informacije o potnikih ohrani 

dokumentacijo vseh sistemov in postopkov 

obdelave v okviru njene pristojnosti. Ta 

dokumentacija vsebuje vsaj: 



 

 

 (a) ime in kontaktne podatke organizacije 

in osebja v enoti za informacije o 

potnikih, ki opravlja obdelavo podatkov 

PNR, informacije o različnih stopnjah 

pooblastil za dostop in osebju s takimi 

pooblastili; 

 (b) zahteve pristojnih organov in enot 

drugih držav članic za informacije o 

potnikih ter prejemnike obdelanih 

podatkov PNR; 

 (c) vse zahteve in prenose podatkov tretji 

državi, identifikacijo te tretje države in 

pravno podlago za prenos teh podatkov; 

 (d) roke za hrambo in izbris različnih 

kategorij podatkov; 

 Enota za informacije o potnikih na 

zahtevo nacionalnemu nadzornemu 

organu da na voljo celotno 

dokumentacijo. 

 3b. Države članice zagotovijo, da enota za 

informacije o potnikih vodi evidence vsaj 

o naslednjih postopkih obdelave: zbiranje, 

predelava, vpogled, razkritje, 

kombiniranje ali izbris. Iz evidence 

vpogleda in razkritja so razvidni zlasti 

namen, datum in čas takih postopkov ter 

po možnosti identiteta osebe, ki je 

vpogledala v podatke PNR ali jih razkrila, 

in identiteta prejemnikov teh podatkov. 

Evidence se uporabljajo izključno za 

preverjanje, notranje spremljanje ter 

zagotavljanje neoporečnosti in varnosti 

podatkov ali za revizije. Enota za 

informacije o potnikih da na zahtevo 

evidenco na voljo nacionalnemu 

nadzornemu organu. 

 Osebe, ki izvajajo varnostni nadzor, 

dostopajo do podatkov PNR in jih 

analizirajo ter upravljajo zbirke podatkov, 

morajo imeti varnostno potrdilo ter 

morajo biti usposobljene na področju 

varnosti. Imajo profil, s katerim se glede 

na njihovo naravo dela, vloge in pravne 

upravičenosti določijo in omejijo podatki, 

ki jih smejo vpogledati 

 Evidence se hranijo štiri leta. Če pa 

podatki, na katerih temeljijo, po izteku 
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tega štiriletnega obdobja niso bili izbrisani 

v skladu s členom 9(3), se evidence 

hranijo do izbrisa teh podatkov. 

 

 3c. Države članice zagotovijo, da enota za 

informacije o potnikih izvaja ustrezne 

tehnične in organizacijske ukrepe in 

postopke, s katerimi zagotovi visoko raven 

varnosti, ustrezno tveganjem, ki jih 

predstavljata obdelava in narava podatkov 

PNR.  

 3d. Države članice zagotovijo, da enota za 

informacije o potnikih v primeru, da 

kršitev v zvezi z osebnimi podatki verjetno 

negativno vpliva na varstvo osebnih 

podatkov ali na zasebnost posameznika, 

na katerega se nanašajo ti podatki, o tej 

kršitvi brez nepotrebnega odlašanja 

obvesti posameznika, na katerega se 

podatki nanašajo, in nacionalnega 

nadzornika za varstvo podatkov.  

4. Enota za informacije o potnikih in 

pristojni organi zaradi preverjanja 

zakonitosti obdelave podatkov, notranjega 

spremljanja ter zagotavljanja 

neoporečnosti in varnosti podatkov, zlasti 

s strani nacionalnih nadzornih organov 

za varstvo podatkov, zapišejo ali 

dokumentirajo vsako obdelavo 

podatkov PNR s strani letalskih 

prevoznikov, vsak prenos podatkov PNR 

enote za informacije o potnikih in vse 

zahteve pristojnih organov ali enot za 

informacije o potnikih iz drugih držav 

članic in tretjih držav, tudi če so 

zavrnjene. Te zapise je treba hraniti pet 

let, razen če podatki, na katerih temeljijo, 

še niso bili izbrisani v skladu s 

členom 9(3) ob preteku navedenih pet let, 

ko je treba zapise hraniti do izbrisa 

podatkov, na katerih temeljijo. 

 

5. Države članice zagotovijo, da letalski 

prevozniki, njihovi zastopniki ali drugi 

prodajalci vozovnic za letalski prevoz 

potnikov ob rezervaciji leta in nakupu 

vozovnice potnike na mednarodnih letih 

jasno in določno obvestijo o prenosu 

podatkov PNR enoti za informacije o 

5. Države članice zagotovijo, da letalski 

prevozniki in gospodarski subjekti, ki niso 

letalski prevozniki, ob rezervaciji leta in 

nakupu vozovnice potnike na mednarodnih 

letih jasno in določno obvestijo o prenosu 

podatkov PNR enoti za informacije o 

potnikih, namenu njihove obdelave, 



 

 

potnikih, namenu njihove obdelave, 

obdobju hrambe podatkov in morebitni 

uporabi podatkov za preprečevanje, 

odkrivanje, preiskovanje ali pregon 

terorističnih in hudih kaznivih dejanj, o 

možnosti izmenjave in prenosa takšnih 

podatkov ter njihovih pravicah o varstvu 

podatkov, zlasti o pravici do pritožbe pri 

nacionalnem nadzornem organu za varstvo 

podatkov po njihovi izbiri. Države članice 

dajo iste informacije na razpolago 

javnosti. 

obdobju hrambe podatkov in morebitni 

uporabi podatkov za preprečevanje, 

odkrivanje, preiskovanje ali pregon 

terorističnih in hudih mednarodnih 

kaznivih dejanj, o možnosti izmenjave in 

prenosa takšnih podatkov ter njihovih 

pravicah o varstvu podatkov, kot so 

pravica dostopa, popravka, izbrisa in 

blokiranja podatkov in pravica do pritožbe 

pri nacionalnem nadzornem organu za 

varstvo podatkov po njihovi izbiri.  

 5a. Države članice zagotovijo tudi, da 

enota za informacije o potnikih 

posamezniku, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, zagotovi informacije o 

pravicah iz dostavka 5 in o tem, kako se te 

pravice uveljavljajo.  

6. Enote za informacije o potnikih in 

pristojni organi pravnim osebam 

zasebnega prava v državah članicah ali v 

tretjih državah ne smejo prenesti nobenih 

podatkov PNR. 

 

7. Države članice brez poseganja v člen 10 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 

popolnega izvajanja določb te direktive in 

predvsem določijo učinkovite, sorazmerne 

in odvračilne kazni, ki se naložijo ob 

kršitvi določb, sprejetih v skladu s to 

direktivo. 

7. Države članice brez poseganja v člen 10 

sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev 

popolnega izvajanja vseh določb te 

direktive in predvsem določijo učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne kazni, ki se 

naložijo ob kršitvi določb, sprejetih v 

skladu s to direktivo. Nacionalni nadzorni 

organi proti osebam, odgovornim za 

morebitno namerno kršitev pravice do 

zasebnosti, po potrebi sprejmejo 

disciplinske ukrepe, kot so zavrnitev 

dostopa do sistema, uradne graje, začasna 

ali dokončna odstavitev z delovnega mesta 

ali premestitev na nižje delovno mesto. 

 7a. Pristojni organi ali enote za 

informacije o potnikih pravnim osebam 

zasebnega prava v državah članicah ali v 

tretjih državah ne smejo prenesti nobenih 

podatkov PNR. Vsako protipravno 

ravnanje se kaznuje.  
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Predlog direktive 
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Člen 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 12 Člen 12 

Nacionalni nadzorni organ Nacionalni nadzorni organ 

Vsaka država članica zagotovi, da je 

nacionalni nadzorni organ, ustanovljen za 

izvajanje člena 25 Okvirnega sklepa Sveta 

2008/977/PNZ, na ozemlju svoje države 

članice pristojen tudi za svetovanje o 

izvajanju predpisov, ki so jih države 

članice sprejele v skladu s to direktivo, in 

njegovo spremljanje. Veljajo tudi druge 

določbe člena 25 Okvirnega sklepa 

Sveta 2008/977/PNZ. 

Vsaka država članica zagotovi, da je 

nacionalni nadzorni organ, ustanovljen za 

izvajanje člena 25 Okvirnega sklepa Sveta 

2008/977/PNZ, na ozemlju svoje države 

članice pristojen za svetovanje o izvajanju 

predpisov, ki so jih države članice sprejele 

v skladu s to direktivo, in njegovo 

spremljanje. Veljajo tudi druge določbe 

člena 25 Okvirnega sklepa 

Sveta 2008/977/PNZ. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 12 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 12a 

 Naloge in pristojnosti nacionalnega 

nadzornega organa 

 1. Nacionalni nadzorni organ vsake 

države članice je pristojen za spremljanje 

uporabe določb, sprejetih na podlagi te 

direktive, in za prispevanje k njeni 

dosledni uporabi v vsej Uniji, da se pri 

obdelavi osebnih podatkov zaščitijo 

temeljne pravice. Vsak nacionalni 

nadzorni organ:  

 (a) obravnava pritožbe, ki jih vloži 

posameznik, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, prouči zadevo in 

posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, obvesti o stanju zadeve in 

odločitvi o pritožbi, zlasti če je potrebna 

podrobnejša preučitev ali uskladitev z 

drugim nacionalnim nadzornim organom, 

pri čemer te pritožbe lahko vloži vsak 

posameznik ne glede na državljanstvo, 

državo izvora ali stalno prebivališče; 



 

 

 (b) ima dejanske pristojnosti za nadzor, 

preiskavo, ukrepanje in pregled ter je 

pristojen, da kršitve zakonodaje, povezane 

s to direktivo, po potrebi posreduje 

organom pregona ali disciplinskim 

organom;  

 (c) preverja zakonitost obdelave podatkov, 

na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe 

izvaja preiskave, preglede in revizije ter o 

izidu v primernem roku obvesti 

posameznika, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, če je ta vložil pritožbo;  

 (d) spremlja razvoj na zadevnem 

področju, kolikor vpliva na varstvo 

osebnih podatkov, predvsem razvoj 

informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij;  

 Države članice zagotovijo postopek 

uveljavljanja pravnih sredstev za 

posameznike, ki menijo, da so bili 

zadržani ali jim je bilo preprečeno 

vkrcanje na komercialno letalo, ker je bilo 

nepravilno ocenjeno, da predstavljajo 

grožnjo. 

 2. Vsak nacionalni nadzorni organ 

posamezniku, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, na zahtevo svetuje pri 

uveljavljanju pravic iz določb, sprejetih v 

skladu s to direktivo, in v zvezi s tem po 

potrebi sodeluje z nacionalnimi 

nadzornimi organi drugih držav članic.  

 3. Nadzorni organ za pritožbe iz točke (a) 

odstavka 1 zagotovi obrazec za vložitev 

pritožbe, ki se lahko izpolni elektronsko, 

pri čemer niso izključena druga 

komunikacijska sredstva. 

 4. Države članice zagotovijo, da je 

opravljanje nalog nacionalnega 

nadzornega organa za posameznika, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, 

brezplačno. Če so zahteve očitno 

čezmerne, zlasti zaradi svoje ponavljajoče 

se narave, lahko nacionalni nadzorni 

organ vseeno zaračuna razumno 

pristojbino.  

 5. Vsaka država članica zagotovi, da ima 

nacionalni nadzorni organ ustrezne 
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človeške, tehnične in finančne vire, 

prostore in infrastrukturo, ki so potrebni 

za učinkovito izvajanje nalog in 

pooblastil.  

 6. Vsaka država članica zagotovi, da ima 

nacionalni nadzorni organ svoje osebje, 

člane katerega imenuje in usmerja vodja 

nacionalnega nadzornega organa.  

 7. Člani nadzornega organa pri izvajanju 

svojih nalog nikogar ne prosijo za 

navodila in jih od nikogar ne sprejemajo 

ter so povsem neodvisni in nepristranski. 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 13 Člen 13 

Enotni protokoli in sistemsko podprte 

oblike zapisa podatkov 

Enotni protokoli in sistemsko podprte 

oblike zapisa podatkov 

1. Letalski prevozniki vse prenose 

podatkov PNR enotam za informacije o 

potnikih za namene te direktive opravijo 

elektronsko, v primeru tehnične okvare pa 

na kakršen koli drug ustrezen način, in 

sicer za obdobje enega leta po sprejetju 

enotnih protokolov in sistemsko podprtih 

oblik zapisa podatkov v skladu s 

členom 14.  

1. Letalski prevozniki in gospodarski 

subjekti, ki niso letalski prevozniki, vse 

prenose podatkov PNR enotam za 

informacije o potnikih za namene te 

direktive opravijo elektronsko, kar 

zagotavlja zadostna jamstva glede 

tehničnih varnostnih ukrepov in 

organizacijskih ukrepov, ki urejajo 

izvajanje obdelave. V primeru tehnične 

okvare opravijo prenos podatkov PNR na 

drug ustrezen način, ki zagotavlja enako 

raven varnosti in je popolnoma skladen s 

pravom Unije na področju varstva 
podatkov.  

2. Po preteku enega leta od sprejetja 

enotnih protokolov in sistemsko podprtih 

oblik zapisa podatkov letalski prevozniki 

vse prenose podatkov PNR enotam za 

informacije o potnikih za namene te 

direktive opravijo elektronsko ob uporabi 

varnih metod v obliki sprejetih enotnih 

protokolov, ki so enotni za vse prenose za 

zagotovitev varnosti podatkov med 

2. Po preteku enega leta od sprejetja 

enotnih protokolov in sistemsko podprtih 

oblik zapisa podatkov letalski prevozniki 

in gospodarski subjekti, ki niso letalski 

prevozniki, vse prenose podatkov PNR 

enotam za informacije o potnikih za 

namene te direktive opravijo elektronsko 

ob uporabi varnih metod v obliki sprejetih 

enotnih protokolov, ki so enotni za vse 



 

 

prenosom, in v sistemsko podprti obliki 

zapisa podatkov, da se zagotovi njihova 

berljivost vsem sodelujočim stranem. Vsi 

letalski prevozniki morajo izbrati enotni 

protokol in obliko zapisa podatkov, ki ju 

nameravajo uporabljati za prenos podatkov 

enoti za informacije o potnikih, ter o tem 

enoto za informacije o potnikih tudi 

obvestiti.  

prenose za zagotovitev varnosti podatkov 

med prenosom, in v sistemsko podprti 

obliki zapisa podatkov, da se zagotovi 

njihova berljivost vsem sodelujočim 

stranem. Vsi letalski prevozniki morajo 

izbrati enotni protokol in obliko zapisa 

podatkov, ki ju nameravajo uporabljati za 

prenos podatkov enoti za informacije o 

potnikih, ter o tem enoto za informacije o 

potnikih tudi obvestiti.  

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 

14(2) pripravi seznam sprejetih enotnih 

protokolov in sistemsko podprtih oblik 

zapisa podatkov ter ga po potrebi 

prilagodi. 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 14 v zvezi s sprejetjem in po 

potrebi prilagoditve seznama enotnih 

protokolov in sistemsko podprtih oblik 

zapisa podatkov. 

4. Dokler sprejeti enotni protokoli in 

sistemsko podprte oblike zapisa podatkov 

iz odstavkov 2 in 3 niso na voljo, se 

uporablja odstavek 1. 

4. Dokler sprejeti enotni protokoli in 

sistemsko podprte oblike zapisa podatkov 

iz odstavkov 2 in 3 niso na voljo, se 

uporablja odstavek 1.  

5. Vsaka država članica zagotovi, da se v 

enem letu od sprejetja enotnih protokolov 

in sistemsko podprtih oblik zapisa 

podatkov sprejmejo potrebni tehnični 

ukrepi, ki omogočijo uporabo enotnih 

protokolov in sistemsko podprtih oblik 

zapisa podatkov. 

5. Vsaka država članica zagotovi, da se v 

enem letu od sprejetja enotnih protokolov 

in sistemsko podprtih oblik zapisa 

podatkov sprejmejo potrebni tehnični 

ukrepi, ki omogočijo uporabo enotnih 

protokolov in sistemsko podprtih oblik 

zapisa podatkov. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 14 Člen 14 

Postopki odbora Delegirani akti 

1. Komisiji pomaga odbor (v nadaljnjem 

besedilu: odbor). Ta odbor je odbor v 

smislu Uredbe […/2011/EU] z dne 

16. februarja 2011.  

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov je preneseno na Komisijo pod 

pogoji, določenimi v tem členu. 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 

uporablja člen 4 Uredbe […/2011/EU] z 

dne 16. februarja 2011. 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 

aktov iz člena 13(3) se prenese na 

Komisijo za obdobje [X] let od ...* [datum 

začetka veljavnosti te direktive]. Komisija 

pripravi poročilo o prenesenem 

pooblastilu najpozneje devet mesecev pred 
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koncem X-letnega obdobja. Prenos 

pooblastila se samodejno podaljša za 

enako obdobje, razen če Evropski 

parlament ali Svet nasprotuje temu 

podaljšanju najpozneje tri mesece pred 

koncem vsakega obdobja. 

 2a. Pooblastilo iz člena 13(3) lahko kadar 

koli prekliče Evropski parlament ali Svet. 

Z odločitvijo o preklicu preneha veljati 

prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. 

Odločitev začne učinkovati dan po njeni 

objavi v Uradnem listu Evropske unije ali 

na poznejši dan, ki je v njej določen. 

Odločitev ne vpliva na veljavnost že 

veljavnih delegiranih aktov. 

 2b. Takoj ko Komisija sprejme delegirani 

akt, o tem istočasno uradno obvesti 

Evropski parlament in Svet. 

 2c. Delegirani akt, sprejet v skladu s 

členom 13(3), začne veljati le, če niti 

Evropski parlament niti Svet ne 

nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh 

mesecev od uradnega obvestila 

Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 

aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako 

Evropski parlament kot Svet obvestila 

Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta 

rok se na pobudo Evropskega parlamenta 

ali Sveta podaljša za dva meseca. 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 16 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 16 črtano 

Prehodne določbe  

Države članice z dnem iz člena 15(1), tj. 

dve leti po začetku veljavnosti te direktive, 

zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 

30 % vseh letov iz člena 6(1). Države 

članice do dve leti po datumu iz člena 15 

zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vsaj 

60 % vseh letov iz člena 6(1). Države 

 



 

 

članice do štiri leta po datumu iz člena 15 

zagotovijo, da so zbrani podatki PNR vseh 

letov iz člena 6(1). 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 17 Člen 17 

Pregled Pregled 

Komisija na podlagi informacij, ki jih 

zagotovijo države članice: 

Komisija na podlagi informacij, ki jih 

zagotovijo države članice do ...* [štiri leta 

po datumu prenosa iz člena 15(1)] opravi 

pregled izvajanja te direktive in predloži 

poročilo Evropskemu parlamentu in 

Svetu. Pregled zajema vse elemente te 

direktive. 

(a) preuči izvedljivost in potrebnost 

vključitve notranjih letov na področje 

uporabe te direktive glede na izkušnje 

držav članic, ki zbirajo podatke PNR v 

zvezi z notranjimi leti. Komisija predloži 

poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 

v dveh letih po datumu iz člena 15(1); 

 

(b) opravi pregled izvajanja te direktive in 

predloži poročilo Evropskemu parlamentu 

in Svetu v štirih letih po datumu iz 

člena 15(1). Takšen pregled zajema vse 

elemente te direktive, posebno pozornost 

pa posveča usklajenosti s standardom 

varstva osebnih podatkov, času hrambe in 

kakovosti ocenjevanj. Vključuje tudi 

statistične informacije, zbrane v skladu s 

členom 18. 

Komisija v okviru pregleda posebno 

pozornost nameni usklajenosti s standardi 

varstva osebnih podatkov, nujnosti in 

sorazmernosti zbiranja in obdelave 

podatkov PNR za vsak naveden namen, 
času hrambe in kakovosti ocenjevanj ter 

učinkovitosti izmenjave podatkov med 

državami članicami in kakovosti ocene, 

vključno s statističnimi informacijami, 

zbranimi v skladu s členom 18. Vključuje 

tudi statistične informacije, zbrane v skladu 

s členom 18. 

 Komisija po posvetovanju ustreznih 

agencij Unije do ...* [dve leti od datuma 

prenosa te direktive iz člena 15(1)], 

Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

začetno ocenjevalno poročilo. 
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Predlog direktive 

Člen 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 18 Člen 18 

Statistični podatki Statistični podatki 

1. Države članice pripravijo sklop 

statističnih informacij o podatkih PNR, ki 

se predložijo enotam za informacije o 

potnikih. Taki statistični podatki morajo 

biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 

ciljih ter morajo zajemati vsaj število 

ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 

sodelujejo pri terorističnem ali hudem 

kaznivem dejanju v skladu s členom 4(2), 

in število posledično izvedenih ukrepov 

pregona, ki vključujejo uporabo podatkov 

PNR. 

1. Države članice pripravijo sklop 

statističnih informacij o podatkih PNR, ki 

se predložijo enotam za informacije o 

potnikih. Taki statistični podatki morajo 

biti razčlenjeni po letalskih prevoznikih in 

ciljih ter morajo zajemati vsaj število 

ugotovitev istovetnosti vseh oseb, ki lahko 

sodelujejo pri terorističnem ali hudem 

mednarodnem kaznivem dejanju v skladu 

s členom 4(2), število posledično izvedenih 

ukrepov pregona, ki vključujejo uporabo 

podatkov PNR, vključno s številom 

preiskav in obsodb na podlagi zbiranja 

podatkov PNR v vsaki državi članici. 

2. Te statistike ne vsebujejo nobenih 

osebnih podatkov. Komisiji se pošljejo 

enkrat letno. 

2. Te statistike ne vsebujejo nobenih 

osebnih podatkov. Vsaki dve leti se 

pošljejo Evropskemu parlamentu, Svetu in 

Komisiji. 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člen 19 Člen 19 

Razmerje do drugih pravnih aktov Razmerje do drugih pravnih aktov 

1. Države članice lahko še naprej 

uporabljajo dvostranske ali večstranske 

sporazume ali dogovore o izmenjavi 

informacij med pristojnimi organi, ki so jih 

sklenile med seboj in veljajo ob sprejetju te 

direktive, če so taki sporazumi ali dogovori 

združljivi s to direktivo. 

1. Države članice lahko še naprej 

uporabljajo dvostranske ali večstranske 

sporazume ali dogovore o izmenjavi 

informacij med pristojnimi organi, ki so jih 

sklenile med seboj in veljajo ob sprejetju te 

direktive, če so taki sporazumi ali dogovori 

združljivi s to direktivo.  

 1a. Ta direktiva se uporablja brez 

poseganja v Okvirni sklep 2008/977/PNZ. 

2. Ta direktiva ne posega v nobene 2. Ta direktiva ne posega v nobene 



 

 

obveznosti ali zaveze Unije iz dvostranskih 

in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi 

državami. 

obveznosti ali zaveze Unije iz dvostranskih 

in/ali večstranskih sporazumov s tretjimi 

državami. 

 


