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11.4.2016 A8-0248/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0248/2015 

Timothy Kirkhope 

Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) 

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) 

Návrh smernice 

 Článok 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Doba uchovávania údajov Obdobie uchovávania údajov 

a depersonalizácia 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje 

PNR, ktoré leteckí dopravcovia poskytnú 

útvaru informácií o cestujúcich , 

uchovávali v databáze útvaru informácií 

o cestujúcich na dobu 30 dní po ich 

postúpení útvaru informácií o cestujúcich 

v prvom členskom štáte , na území ktorého 

medzinárodný let pristáva alebo z ktorého 

odlieta. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje 

PNR, ktoré leteckí dopravcovia poskytnú 

PIU uchovávali v databáze PIU 

po obdobie 12 mesiacov po ich postúpení 

PIU členského štátu , na území ktorého let 

pristáva alebo z ktorého odlieta. 

2. Po uplynutí doby 30 dní od postúpenia 

údajov PNR útvaru informácií 

o cestujúcich uvedenému v odseku 1 útvar 

informácií o cestujúcich uchováva údaje 

počas ďalších piatich rokov. Počas tohto 

obdobia sa maskujú všetky prvky údajov, 

ktoré mohli slúžiť na identifikáciu 

cestujúceho, na ktorého sa údaje 

PNRvzťahujú. Takéto anonymizované 

údaje PNR by mali byť prístupné iba 

obmedzenému počtu personálu útvaru 

informácií o cestujúcich , ktorí majú 

osobitné povolenie vykonávať analýzu 

údajov PNR a vypracúvať kritériá 

posudzovania podľa článku 4 ods. 2 

písm. d). Prístup k úplným údajom PNR sa 

povolí iba vedúcemu útvaru informácií 

o cestujúcich na účely článku 4 ods. 2 

písm. c) a v prípadoch, keď sa možno 

2. Po uplynutí obdobia 30 dní od prenosu 

údajov PNR uvedeného v odseku 1 sa 

všetky údaje PNR depersonalizujú 

maskovaním prvkov údajov, ktoré by 

mohli slúžiť na priamu identifikáciu 

cestujúceho, ktorého sa údaje PNR týkajú. 
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oprávnene domnievať, že je potrebný na 

účely vyšetrovania, ako aj v reakcii na 

mimoriadnu a naliehavú hrozbu rizika, 

alebo pre potreby osobitného vyšetrovania 

či trestného stíhania. 

Na účely tejto smernice medzi prvky 

údajov, ktoré by mohli slúžiť na zistenie 

totožnosti cestujúceho, na ktorého sa 

vzťahujú údaje PNR a ktoré by mali byť 

vyfiltrované a zamaskované, patria: 

Na účely tejto smernice medzi prvky 

údajov, ktoré by mohli slúžiť na zistenie 

totožnosti cestujúceho, na ktorého sa 

vzťahujú údaje PNR a ktoré by mali byť 

zamaskované, patria: 

– meno (mená) vrátane mien ostatných 

cestujúcich uvedené v PNR a počet 

spolucestujúcich v PNR, 

– meno (mená) vrátane mien ostatných 

cestujúcich uvedené v PNR a počet 

spolucestujúcich v PNR, 

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

 – informácie o všetkých spôsoboch platby 

vrátane fakturačnej adresy, pokiaľ 

obsahujú akékoľvek informácie, ktoré by 

mohli slúžiť na priamu identifikáciu 

cestujúceho, ktorého sa údaje PNR 

týkajú, alebo akýchkoľvek iných osôb; 

 – informácie o častých cestujúcich 

(„Frequent flyer“); 

– všeobecné poznámky, pokiaľ obsahujú 

akékoľvek informácie, ktoré by mohli 

slúžiť na zistenie totožnosti cestujúceho, na 

ktorého sa vzťahujú údaje PNR, ako aj 

– všeobecné poznámky, pokiaľ obsahujú 

akékoľvek informácie, ktoré by mohli 

slúžiť na zistenie totožnosti cestujúceho, na 

ktorého sa vzťahujú údaje PNR, ako aj 

– akékoľvek vopred poskytované 

informácie o cestujúcich, ktoré už boli 

zhromaždené. 

– akékoľvek vopred poskytované 

informácie o cestujúcich, ktoré už boli 

zhromaždené. 

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje 

PNR po uplynutí doby stanovenej 

v odseku 2 vymazali. Touto povinnosťou 

nie sú dotknuté prípady, keď príslušnému 

orgánu boli zaslané špecifické údaje PNR 

a tieto sa využívajú v súvislosti 

s konkrétnymi prípadmi vyšetrovania 

alebo trestného stíhania; v týchto 

prípadoch sa uchovávanie takýchto 

údajov u príslušného orgánu riadi 

vnútroštátnym právom členského štátu. 

3. Po uplynutí obdobia šiestich mesiacov 

uvedeného v odseku 2 je sprístupnenie 

úplných údajov PNR prípustné, len ak: 

 a) sa možno opodstatnene domnievať, že 

je to nevyhnutné na účely uvedené v 

 článku 6 ods. 2 písm. b), a 
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 b) ho schválil: 

 i) justičný orgán; alebo 

 ii) iný vnútroštátny orgán, ktorý je podľa 

vnútroštátneho práva príslušný overiť, či 

boli splnené podmienky sprístupnenia, 

a za podmienky, že zodpovedná osoba PIU 

bola o sprístupnení informovaná 

a následne ho uvedená zodpovedná osoba 

preskúmala. 

4. Výsledok porovnávania podľa článku 4 

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

informácií o cestujúcich iba tak dlho, ako 

je to potrebné na účely informovania 

príslušných orgánov o „zhode“. Ak sa 

výsledok automatického vyhľadávania 

zhody po následnom individuálnom 

preskúmaní ukáže negatívny, v záujme 

toho, aby sa predišlo budúcim falošným 

pozitívnym zhodám, sa uchová na obdobie 

najviac troch rokov, pokiaľ východiskové 

údaje neboli vymazané podľa článku 3 po 

uplynutí uvedených piatich rokov, teda 

v prípade keď sa záznam uchováva, kým 

sa súvisiace údaje nevymažú. 

4. Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje 

PNR po uplynutí obdobia uvedeného 

v odseku 1 natrvalo vymazali. Touto 

povinnosťou nie sú dotknuté prípady, keď 

boli konkrétne údaje PNR prenesené 

príslušnému orgánu a využívajú sa 

v súvislosti s konkrétnym prípadmi na 

účely prevencie, odhaľovania, 

vyšetrovania alebo stíhania teroristických 

trestných činov alebo závažnej trestnej 

činnosti; v týchto prípadoch sa 

uchovávanie takýchto údajov príslušným 

orgánom riadi vnútroštátnym právom. 

Or. en 

 

 


