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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné 

evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti  

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

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2011)0032), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 82 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) a čl. 87 odst. 2 

písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj 

návrh Parlamentu (C7-0039/2011), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na příspěvky, které předložil bulharský parlament, český senát, německá 

Spolková rada, italský senát, rumunský senát, rakouská Národní rada, portugalský 

parlament a nizozemský senát k návrhu legislativního aktu, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

5. května 20111, 

– s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 25. března 20112, 

– s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, 

Digital Rights Ireland a Seitlinger a další3, 

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů4, 

– s ohledem na články 59 a 188 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

a stanovisko Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-

0150/2013), 

– s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. září 2014 ohledně 

nevyřízených záležitostí ze sedmého volebního období, 

                                                 
1  Úř. věst. C 218, 23.7.2011, s. 107. 
2  Úř. věst. C 181, 22.6.2011, s. 24. 
3  Rozsudek Soudního dvora Rozsudek ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12, Digital Rights Ireland 

a Seitlinger a další, 8. dubna 2014, ECLI:EU:C:2014:238. 
4  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 
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– s ohledem na druhou zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-

0248/2015), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh Návrh 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY 

o používání údajů ze jmenné evidence 

cestujících pro prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti 

o používání údajů ze jmenné evidence 

cestujících pro prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné nadnárodní 

trestné činnosti 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a) Cílem této směrnice je zaručit 

bezpečnost, chránit život a bezpečí 

veřejnosti a vytvořit právní rámec pro 

ochranu údajů jmenné evidence 

cestujících a pro jejich výměnu mezi 

členskými státy a donucovacími orgány.  
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 

nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti, a 

tudíž vedou k posílení vnitřní bezpečnosti.  

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 

nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné nadnárodní 

trestné činnosti, a tudíž vedou k posílení 

vnitřní bezpečnosti. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 

pomáhají donucovacím orgánům v 

prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání 

závažných trestných činů, včetně 

teroristických trestných činů, tím, že jsou 

porovnávány s různými databázemi 

hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 

důkazy a případně nalézt spolupachatele a 

odhalit zločinecké sítě. 

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 

mohou pomoci donucovacím orgánům 

v prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání závažné nadnárodní trestné 

činnosti, včetně teroristických trestných 

činů, tím, že jsou porovnávány s různými 

databázemi hledaných osob a předmětů 

s cílem nalézt potřebné důkazy a případně 

nalézt spolupachatele a odhalit zločinecké 

sítě. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 

umožní donucovacím orgánům 

identifikovat osoby, které byly dříve 

„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 

podezřelé z účasti na závažné trestné 

činnosti či terorismu, u nichž však analýza 

údajů naznačuje, že mohou být do této 

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 

umožní donucovacím orgánům 

identifikovat osoby, které byly dříve 

„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 

podezřelé z účasti na závažné nadnárodní 

trestné činnosti či terorismu, u nichž však 

analýza údajů naznačuje, že mohou být do 
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trestné činnosti zapojeny, a měly by proto 

být příslušnými orgány dále zkoumány. 

Používáním údajů jmenné evidence 

cestujících mohou donucovací orgány 

reagovat na hrozbu závažné trestné 

činnosti a terorismu z jiné perspektivy, než 

je zpracování ostatních kategorií osobních 

údajů. Pro zajištění toho, aby bylo 

zpracování údajů nevinných osob a osob, 

které nejsou podezřelé ze spáchání 

trestného činu, co nejvíce omezeno, by 

však aspekty používání údajů jmenné 

evidence cestujících týkající se tvorby a 

uplatňování hodnotících kritérií měly být 

dále omezeny na závažné trestné činy, 

které jsou zároveň nadnárodní povahy, 

tj. jsou svou podstatou spojeny s 

cestováním a tedy se zpracovávanými 

druhy údajů.  

této trestné činnosti zapojeny, a měly by 

proto být příslušnými orgány dále 

zkoumány.  

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Zpracování osobních údajů musí být 

přiměřené vzhledem ke zvláštnímu 

bezpečnostnímu cíli, jenž tato směrnice 

sleduje. 

(8) Zpracování osobních údajů musí být 

nezbytné a přiměřené vzhledem ke 

zvláštnímu účelu, jenž tato směrnice 

sleduje.  

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů a 

závažné trestné činnosti je proto nezbytné, 

aby ustanovení, jež ukládá povinnosti 

leteckým dopravcům, kteří provozují 

mezinárodní lety na území nebo z území 

jednoho či více členských států Evropské 

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů a 

závažné nadnárodní trestné činnosti je 

proto nezbytné, aby ustanovení, jež ukládá 

povinnosti leteckým dopravcům a 

hospodářským subjektům, které nejsou 

leteckými dopravci, kteří provozují 
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unie, zavedly všechny členské státy.  mezinárodní lety na území nebo z území 

jednoho či více členských států, zavedly 

všechny členské státy. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Letečtí dopravci již shromažďují a 

zpracovávají údaje jmenné evidence 

cestujících pro vlastní komerční účely. 

Tato směrnice by neměla leteckým 

dopravcům ukládat žádnou povinnost 

shromažďovat nebo uchovávat další údaje 

o cestujících ani cestujícím ukládat 

povinnost poskytovat žádné další údaje 

kromě těch, které již leteckým dopravcům 

poskytují. 

(11) Letečtí dopravci a hospodářské 

subjekty, které nejsou leteckými dopravci, 
již shromažďují a zpracovávají údaje 

jmenné evidence cestujících pro vlastní 

komerční účely. Tato směrnice by neměla 

leteckým dopravcům a hospodářským 

subjektům, které nejsou leteckými 

dopravci, ukládat žádnou povinnost 

shromažďovat nebo uchovávat další údaje 

o cestujících ani cestujícím ukládat 

povinnost poskytovat žádné další údaje 

kromě těch, které již leteckým dopravcům 

a hospodářským subjektům, které nejsou 

leteckými dopravci, poskytují. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, jako jsou cestovní 

agentury a kanceláře, prodávají zájezdy se 

zajištěnými soubornými službami včetně 

charterových letů, v jejichž rámci od svých 

zákazníků shromažďují údaje jmenné 

evidence cestujících a zpracovávají je, 

aniž by tyto údaje nutně předávaly 

leteckým společnostem, které dané lety 

přepravující cestující provozují.  
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Každý členský stát by měl nést 

náklady na vedení a udržování svého 

systému jmenné evidence cestujících, a to 

včetně nákladů na zřízení a činnost 

příslušného orgánu a vnitrostátního 

orgánu dozoru. Náklady na předávání dat 

jmenné evidence cestujících, která jsou 

obsažena v rezervačních systémech osobní 

letecké dopravy, donucovacím orgánům 

a příslušným orgánům by měly hradit 

letecké společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Definice teroristických trestných činů 

by měla být převzata z článků 1 až 4 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu37. 

Definice závažné trestné činnosti by měla 

být převzata z článku 2 rámcového 

rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 

13. června 2002 o evropském zatýkacím 

rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy38. Členské státy však smí 

vyjmout méně závažné trestné činy, u 

nichž by s přihlédnutím k jejich systému 

trestního soudnictví zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících podle této 

směrnice nebylo v souladu se zásadou 

proporcionality. Definice závažné 
nadnárodní trestné činnosti by měla být 

převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 

proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu. 

(12) Definice teroristických trestných činů 

by měla být převzata z článků 1 až 4 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV37. Definice závažné 

nadnárodní trestné činnosti by měla být 

převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV38  a měla by 

zahrnovat trestné činy uvedené v této 

směrnici. 
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__________________ __________________ 

37 Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3. 

Rozhodnutí pozměněné rámcovým 

rozhodnutím Rady 2008/919/SVV ze dne 

28. listopadu 2008, Úř. věst. L 330, 

9.12.2008, s. 21. 

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. 

června 2002 o boji proti terorismu (Úř. 

věst. L 164, 22.6.2002, s. 3). 

38 Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1. 38 Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. 

června 2002 evropském zatýkacím 

rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy (Úř. věst. L 190, 

18.7.2002, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu jasnosti a nižších nákladů pro 

letecké dopravce je třeba, aby údaje 

jmenné evidence cestujících byly 

předávány jedinému určenému útvaru 

(složce pro informace o cestujících) 

v příslušném členském státě. 

(13) V zájmu jasnosti a nižších nákladů pro 

letecké dopravce a hospodářské subjekty, 

které nejsou leteckými dopravci, by údaje 

jmenné evidence cestujících měly být 

předávány jedinému určenému útvaru 

(složce pro informace o cestujících) 

v příslušném členském státě. V zájmu 

zajištění sdílení informací a 

interoperability mezi členskými státy by 

členské státy měly pro výměnu informací 

využívat bezpečnou síť pro výměnu 

informací (SIENA).  

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Obsah veškerých seznamů 

požadovaných údajů jmenné evidence 

cestujících, které mají být složce pro 

informace o cestujících poskytovány, je 

třeba vypracovat tak, aby objektivně 

odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 

(14) Obsah veškerých seznamů 

požadovaných údajů jmenné evidence 

cestujících, které mají být složce pro 

informace o cestujících poskytovány, je 

třeba vypracovat tak, aby objektivně 

odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 
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pro účely prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 

v rámci Unie a ochrání základní práva 

občanů, jmenovitě právo na soukromí a 

ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 

neměly obsahovat žádné osobní údaje, 

které by mohly odhalit rasový nebo etnický 

původ osoby, její náboženské nebo 

filozofické přesvědčení, její politické 

názory, členství v odborových organizacích 

nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 

orientace. Údaje jmenné evidence 

cestujících by měly obsahovat informace 

o rezervaci a cestovní trase, které 

příslušným orgánům umožňují 

identifikovat cestující v letecké dopravě, 

kteří představují hrozbu pro vnitřní 

bezpečnost. 

pro účely prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné nadnárodní 

trestné činnosti, čímž se zlepší vnitřní 

bezpečnost v rámci Unie a ochrání 

základní práva občanů, jmenovitě právo na 

soukromí a ochranu osobních údajů, a to 

uplatňováním vysokých standardů v 

souladu s Listinou základních práv 

Evropské unie (dále jen „Listinou“), 

Úmluvou č. 108 o ochraně osob s ohledem 

na automatizované zpracování osobních 

údajů (dále jen „Úmluvou č. 108“) a 

Evropskou úmluvou o ochraně lidských 

práv a základních svobod (dále jen 

„EÚLP“). Tyto soubory údajů by neměly 

obsahovat žádné osobní údaje, které by 

mohly odhalit rasový nebo etnický původ 

osoby, její náboženské nebo filozofické 

přesvědčení, její politické názory, členství 

v odborových organizacích nebo údaje 

týkající se zdraví nebo sexuální orientace. 

Údaje jmenné evidence cestujících by měly 

obsahovat pouze informace o rezervaci a 

cestovní trase, na něž odkazuje tato 

směrnice.  

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 

možné metody předávání údajů: metoda 

„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 

orgány ze státu, který údaje požaduje, 

mohou zasáhnout (vstoupit) do 

rezervačního systému leteckého dopravce 

a získat („dobýt“) opis požadovaných 

údajů, a metoda „dodávání“, v jejímž rámci 

letečtí dopravci předají („dodají“) 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících orgánu, který je požaduje, což 

leteckým dopravcům umožňuje 

kontrolovat, které údaje jsou poskytovány. 

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 

možné metody předávání údajů: metoda 

„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 

orgány ze státu, který údaje požaduje, 

mohou zasáhnout (vstoupit) do 

rezervačního systému leteckého dopravce 

a získat („dobýt“) opis požadovaných 

údajů, a metoda „dodávání“, v jejímž rámci 

letečtí dopravci a hospodářské subjekty, 

které nejsou leteckými dopravci, předají 

(„dodají“) požadované údaje jmenné 

evidence cestujících orgánu, který je 

požaduje, což leteckým dopravcům 
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Má se zato, že metoda „dodávání” nabízí 

vyšší stupeň ochrany údajů a měla by být 

povinná pro všechny letecké dopravce. 

umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 

poskytovány. Má se za to, že metoda 

„dodávání” nabízí vyšší stupeň ochrany 

údajů a měla by být povinná pro všechny 

letecké dopravce a hospodářské subjekty, 

které nejsou leteckými dopravci. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Komise velmi oceňuje pokyny 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

(ICAO) týkající se jmenné evidence 

cestujících. Tyto pokyny by tudíž měly být 

základem pro přijímání podporovaných 

datových formátů pro předávání údajů 

jmenné evidence cestujících leteckými 

dopravci členskými státům. To je 

důvodem, aby tyto podporované datové 

formáty i příslušné protokoly platné pro 

předávání údajů leteckými dopravci byly 

přijaty v souladu s poradním postupem 

stanoveným v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č….. […..]. ] 

(16) Komise velmi oceňuje pokyny 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví 

(ICAO) týkající se jmenné evidence 

cestujících. Tyto pokyny by tudíž měly být 

základem pro přijímání podporovaných 

datových formátů pro předávání údajů 

jmenné evidence cestujících leteckými 

dopravci a hospodářskými subjekty, které 

nejsou leteckými dopravci, členským 

státům. Za účelem zajištění takového 

předávání údajů jmenné evidence 

cestujících by měla být na Komisi 

přenesena pravomoc přijímat akty v 

souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU), pokud 

jde o přijímání seznamu takových 

podporovaných datových formátů a 

uznaných společných protokolů platných 
pro předávání údajů. Je obzvláště důležité, 

aby Komise v rámci přípravné činnosti 

vedla odpovídající konzultace, a to i na 

odborné úrovni. Při přípravě a 

vypracování aktu v přenesené pravomoci 

by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 

dokumenty předány současně, včas a 

vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Členské státy by měly přijmout 

všechna nezbytná opatření, aby leteckým 

dopravcům splnění jejich povinností podle 

této směrnice umožnily. Členské státy by 

měly pro letecké dopravce, kteří nesplní 

své povinnosti, pokud jde o předávání 

údajů jmenné evidence cestujících, stanovit 

odrazující, účinné a přiměřené sankce, 

včetně finančních sankcí. V případě 

opakovaného závažného protiprávního 

jednání, které by zpochybnilo základní cíle 

této směrnice, mohou tyto sankce 

výjimečně zahrnovat opatření, jako je 

odstavení, zadržení a zabavení dopravních 

prostředků nebo dočasné pozastavení či 

odejmutí provozní licence.  

(17) Členské státy by měly přijmout 

všechna nezbytná opatření, aby leteckým 

dopravcům a hospodářským subjektům, 

které nejsou leteckými dopravci, splnění 

jejich povinností podle této směrnice 

umožnily. Členské státy by měly pro 

letecké dopravce a hospodářské subjekty, 

jež nejsou leteckými dopravci, kteří 

nesplní své povinnosti, pokud jde o 

předávání údajů jmenné evidence 

cestujících a jejich ochranu, stanovit 

odrazující, účinné a přiměřené sankce, 

včetně finančních sankcí. V případě 

opakovaného závažného protiprávního 

jednání, které by zpochybnilo základní cíle 

této směrnice, mohou tyto sankce 

výjimečně zahrnovat opatření, jako je 

odstavení, zadržení a zabavení dopravních 

prostředků nebo dočasné pozastavení či 

odejmutí provozní licence.  

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Každý členský stát by měl být 

odpovědný za posuzování potenciálních 

hrozeb spojených s teroristickými 

trestnými činy a závažnou trestnou 

činností. 

(18) Každý členský stát by měl být 

odpovědný za posuzování potenciálních 

hrozeb spojených s teroristickými 

trestnými činy a závažnou nadnárodní 

trestnou činností. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Vzhledem k právu na ochranu 

osobních údajů a k právu na nediskriminaci 

(19) Vzhledem k právu na ochranu 

osobních údajů a k právu na nediskriminaci 
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by neměla být přijímána žádná rozhodnutí, 

která mají na danou osobu nepříznivý 

právní účinek nebo ji závažně poškozují 

pouze z důvodu automatického zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících. Takové 

rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 

okolností založeno na rasovém nebo 

etnickém původu dané osoby, jejím 

náboženském či filozofickém přesvědčení, 

politických názorech, členství v 

odborových organizacích, zdraví nebo 

sexuální orientaci. 

by v souladu s články 8 a 21 Listiny 

neměla být přijímána žádná rozhodnutí, 

která mají na danou osobu nepříznivý 

právní účinek nebo ji závažně poškozují 

pouze z důvodu automatického zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících. Takové 

rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 

okolností založeno na rasovém nebo 

etnickém původu dané osoby, jejím 

náboženském či filozofickém přesvědčení, 

politických názorech, členství v 

odborových organizacích, zdraví nebo 

sexuální orientaci. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Výsledek zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících by za žádných 

okolností neměl být členskými státy 

využíván jako důvod k obcházení jejich 

mezinárodních závazků vyplývajících ze 

ženevské Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků z 28. července 1951 a 

z newyorského Protokolu k této úmluvě 

z 31. ledna 1967 a neměl by být využíván k 

zamítání bezpečného a efektivního 

legálního vstupu žadatelů o azyl na území 

Unie a uplatnění jejich práva na 

mezinárodní ochranu. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19b) Použití této směrnice musí plně 

zohlednit dopady rozsudku Soudního 

dvora ve spojených věcech C-293/12 a C-

594/12 Digital Rights Ireland a Seitlinger 
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a další a musí zajistit bezvýhradné 

respektování základních práv a práva na 

soukromí a zásady proporcionality. 

Rovněž musí být ve skutečném souladu 

s cíli podmínek nezbytnosti a přiměřenosti 

k dosažení obecného zájmu, které uznává 

Unie, a naplňovat potřebu ochrany práv a 

svobod ostatních v boji proti terorismu a 

závažné nadnárodní trestné činnosti. 

Použití této směrnice musí být řádně 

odůvodněno a musí být zavedeny nezbytné 

záruky, které zajistí zákonnost veškerého 

uchovávání, analýz, předávání a využívání 

údajů jmenné evidence cestujících. 
 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Členské státy by měly sdílet 

s ostatními členskými státy údaje jmenné 

evidence cestujících, které obdrží, pokud je 

toto předání nezbytné pro prevenci, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

trestné činnosti. Ustanoveními této 

směrnice by neměly být dotčeny ostatní 

nástroje Unie týkající se výměny informací 

mezi policií a soudními orgány, včetně 

rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. 

dubna 2009 o zřízení Evropského 

policejního úřadu (Europol)39 a 

rámcového rozhodnutí Rady 

2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o 

zjednodušení výměny operativních a 

jiných informací mezi donucovacími 

orgány členských států Evropské unie40. 

Tato výměna údajů jmenné evidence 

cestujících mezi donucovacími orgány a 

soudními orgány by se měla řídit pravidly 

policejní a soudní spolupráce.  

(20) Členské státy by měly sdílet 

s ostatními členskými státy a na unijní 

úrovni prostřednictvím Europolu údaje 

jmenné evidence cestujících, které obdrží, 

pokud je to nezbytné pro prevenci, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti nebo pro 

zabránění bezprostřednímu a vážnému 

ohrožení veřejné bezpečnosti. Složky pro 

informace o cestujících v každém případě 

a neprodleně předají pro účely vyšetřování 

výsledek zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících složkám pro 

informace o cestujících jiných členských 

států. Ustanoveními této směrnice by 

neměly být dotčeny ostatní nástroje Unie 

týkající se výměny informací mezi policií a 

soudními orgány, včetně rozhodnutí Rady 

2009/371/SVV39 a rámcového rozhodnutí 

Rady 2006/960/SVV40 . Tato výměna údajů 

jmenné evidence cestujících mezi 

donucovacími orgány a soudními orgány 

by se měla řídit pravidly policejní a soudní 

spolupráce a neměla by poškozovat 
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vysokou úroveň soukromí a ochrany 

osobních údajů podle Listin, Úmluvy č. 

108 a EÚLP.  

__________________ __________________ 

39 Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37. 39 Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 

6. dubna 2009 o zřízení Evropského 

policejního úřadu (Europol) (Úř. věst. L 

121, 15.5.2009, s. 37). 

40 Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89. 40 Rámcové rozhodnutí Rady 

2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 

o zjednodušení výměny operativních 

a jiných informací mezi donucovacími 

orgány členských států Evropské unie 

(Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89). 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (20a) Pro výměnu údajů jmenné evidence 

cestujících mezi členskými státy a mezi 

členskými státy a Europolem by mělo být 

zajištěno, aby probíhala prostřednictvím 

zabezpečeného unijního systému. Za 

vypracování a operativní řízení takového 

systému by mohl odpovídat Europol. V 

rámci takového systému by mohlo být 

zřízeno jednotné místo pro příjem a 

předávání jednotlivých žádostí o výměnu. 

Dohled nad zpracováním osobních údajů 

prostřednictvím unijního systému pro 

výměnu údajů jmenné evidence 

cestujících s Europolem by měl být svěřen 

evropskému inspektorovi ochrany údajů. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 

cestujících by měla být přiměřená účelům 

prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů a závažné 

trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 

a jejich používání je nezbytné, aby byly 

údaje jmenné evidence cestujících 

uchovávány po dobu dostačující k 

provedení analýzy a k používání při 

vyšetřování. Aby se zabránilo 

nepřiměřenému používání údajů, je 

nezbytné po počátečním období údaje 

anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 

velice přísných a omezených podmínek. 

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 

cestujících by měla být nezbytná a 

přiměřená účelům prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné nadnárodní 

trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 

a jejich používání je nezbytné, aby byly 

údaje jmenné evidence cestujících 

uchovávány po dobu dostačující k 

provedení analýzy a k používání při 

vyšetřování. Aby se zabránilo 

nepřiměřenému používání údajů, je 

nezbytné po počátečním období údaje 

zamaskovat a zpřístupňovat pouze za 

velice přísných a omezených podmínek.  

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) Údaje jmenné evidence cestujících 

by měly být zpracovávány v co možná 

největším rozsahu za podmínky jejich 

zamaskování, aby se zajistila co nejvyšší 

úroveň ochrany údajů tak, že bude 

subjektům s přístupem k těmto údajům 

znemožněna identifikace subjektu údajů a 

vyvození závěrů o spojitosti údajů s 

konkrétními osobami. Opětovnou 

identifikaci maskovaných údajů lze 

provést pouze za podmínek, které zajistí 

ochranu údajů na vysoké úrovni.  

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících v každém členském 

státě složkou pro informace o cestujících a 

příslušnými orgány by se mělo řídit 

normami pro ochranu osobních údajů 

stanovenými podle vnitrostátního práva 

daného členského státu, které jsou 

v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 

2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o 

ochraně osobních údajů zpracovávaných v 

rámci policejní a justiční spolupráce v 

trestních věcech41 (dále jen „rámcové 

rozhodnutí 2008/977/SVV“). 

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících v jednotlivých 

členských státech složkou pro informace 

o cestujících a příslušnými orgány by se 

mělo řídit normami pro ochranu osobních 

údajů stanovenými vnitrostátním právem 

daného členského státu, které jsou 

v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 

2008/977/SVV41a právními předpisy Unie 
o ochraně údajů, včetně zvláštních 

požadavků stanovených v této směrnici. 

 

__________________ __________________ 

41 Úř. věst. L 350, 30.12.2008. 41 Rámcové rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 

o ochraně osobních údajů 

zpracovávaných v rámci policejní 

a justiční spolupráce v trestních věcech 

(Úř. věst. L 350, 30.12.2008, s. 60). 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) S přihlédnutím k právu na ochranu 

osobních údajů, by měla být práva subjektů 

údajů týkající se zpracování jejich údajů 

jmenné evidence cestujících, jako je právo 

na přístup, právo na opravu, výmaz a 

blokování, jakož i práva na náhradu újmy a 

soudní opravné prostředky, v souladu 

s rámcovými rozhodnutím 2008/977/SVV. 

(24) S ohledem na právo na ochranu 

osobních údajů by měla být práva subjektů 

údajů týkající se zpracování jejich údajů 

jmenné evidence cestujících, jako je právo 

na přístup, právo na opravu, výmaz a 

blokování, jakož i práva na náhradu újmy a 

soudní opravné prostředky, v souladu 

s rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV, 

právními předpisy Unie o ochraně údajů a 

vysokou úrovní ochrany zakotvenou v 

Listině a EÚLP. 
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Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) S přihlédnutím k právu cestujících být 

informováni o zpracování jejich osobních 

údajů by členské státy měly zajistit, aby 

byly cestujícím poskytovány přesné 

informace o shromažďování údajů jmenné 

evidence cestujících a o předávání těchto 

údajů složce pro informace o cestujících. 

(25) S přihlédnutím k právu cestujících být 

informováni o zpracování jejich osobních 

údajů by členské státy měly zajistit, aby 

byly cestujícím poskytovány přesné, lehce 

dostupné a srozumitelné informace 

o shromažďování údajů jmenné evidence 

cestujících a o předávání těchto údajů 

složce pro informace o cestujících a rovněž 

o právech, která mají jako subjekty údajů.   

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Předávání údajů jmenné evidence 

cestujících členskými státy do třetích zemí 

by mělo být povolováno pouze v 

jednotlivých případech a mělo by probíhat 

v souladu s rámcovým rozhodnutím 

2008/977/SVV. Pro zajištění ochrany 

osobních údajů by toto předávání osobních 

údajů mělo podléhat dalším požadavkům 

ohledně účelu předávání, totožnosti 

přijímajícího orgánu a úrovně ochrany 

údajů v dané třetí zemi. 

(26) Předávání údajů jmenné evidence 

cestujících členskými státy do třetích zemí 

by mělo být povolováno v souladu s 

mezinárodními dohodami nebo v 

jednotlivých případech a mělo by probíhat 

v plném souladu s opatřeními přijatými 

členskými státy podle rámcového 

rozhodnutí 2008/977/SVV. Pro zajištění 

ochrany osobních údajů by toto předávání 

osobních údajů mělo podléhat dalším 

požadavkům ohledně účelu předávání, 

totožnosti přijímajícího orgánu a úrovně 

ochrany údajů v dané třetí zemi, a rovněž 

zásadám nezbytnosti a přiměřenosti 

tohoto předávání, a za vysoké úrovně 

ochrany v souladu s Listinou, Úmluvou č. 

108 a Evropskou úmluvou o ochraně 

lidských práv a základních svobod.  Pokud 

vnitrostátní orgán dozoru shledá, že 

předání údajů jmenné evidence 

cestujících do třetí země porušuje 

některou ze zásad uvedených v této 

směrnici, měl by mít právo tok údajů do 

této třetí země pozastavit.  
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 

členských států stanovit podle jejich 

vnitrostátního práva systém pro 

shromažďování a zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících za jinými 

účely, než jsou účely specifikované v této 

směrnici, nebo od jiných dopravců, než 

jsou dopravci specifikovaní v této 

směrnici, pokud jde o vnitřní lety 

podléhající souladu s relevantními 

ustanoveními týkajícími se ochrany 

osobních údajů, a to za předpokladu, že 

tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 

acquis Unie. Problematika 

shromažďování údajů jmenné evidence 

cestujících o vnitřních letech by 

v budoucnosti měla být podrobena dalším 

úvahám. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) V důsledku právních a technických 

rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 

týkajícími se zpracování osobních údajů, 

včetně jmenné evidence cestujících, se 

letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 

s různými požadavky, pokud jde o typy 

informací, které mají být předávány, 

i o podmínky, za kterých tyto informace 

musí být poskytnuty příslušným 

vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 

mohou bránit účinné spolupráci mezi 

příslušnými vnitrostátními orgány za 

(29) V důsledku právních a technických 

rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 

týkajícími se zpracování osobních údajů, 

včetně jmenné evidence cestujících, se 

letečtí dopravci a hospodářské subjekty, 

jež nejsou leteckými dopravci, potýkají a 

budou potýkat s různými požadavky, 

pokud jde o typy informací, které mají být 

předávány, i o podmínky, za kterých tyto 

informace musí být poskytnuty příslušným 

vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 

mohou bránit účinné spolupráci mezi 
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účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů a 

závažné trestné činnosti. 

příslušnými vnitrostátními orgány za 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů a 

závažné nadnárodní trestné činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Oblast působnosti směrnice je 

maximálně omezena, umožňuje 

uchovávání údajů jmenné evidence 

cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 

jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 

Údaje musí být anonymizovány po velice 

krátké době, shromažďování a používání 

citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 

účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 

musí členské státy zajistit, aby za 

poskytování poradenství a sledování 

způsobu, jakým jsou údaje jmenné 

evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 

vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 

ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících musí být pro 

účely ověření zákonnosti zpracovávání 

údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení zpracování 

údajů zaprotokolováno nebo 

zdokumentováno. Členské státy musí 

rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 

přesně informováni o shromažďování 

údajů jmenné evidence a o jejich právech. 

(32) Oblast působnosti této směrnice je 

maximálně omezena a umožňuje 

uchovávání údajů jmenné evidence 

cestujících po dobu nepřekračující pět let, 

po jejímž uplynutí by měly být údaje 

vymazány, přičemž po uplynutí 30 dnů by 

měly být údaje maskovány a 

shromažďování a používání citlivých údajů 

by mělo být zakázáno. V zájmu účinnosti a 

vysoké úrovně ochrany údajů by mělo být 

zajištěno, aby za poskytování poradenství a 

sledování způsobu, jakým jsou údaje 

jmenné evidence zpracovány, odpovídal 

nezávislý vnitrostátní kontrolní orgán 

(orgán pro ochranu údajů) a především 

inspektor ochrany údajů. Veškeré 

zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících by mělo být pro účely ověření 

zákonnosti zpracovávání údajů, vlastní 

kontroly a zajištění nezbytné neporušenosti 

a zabezpečení zpracování údajů 

zaprotokolováno nebo zdokumentováno. 

Členské státy by měly rovněž zajistit, aby 

byli cestující jasně a přesně informováni o 

shromažďování údajů jmenné evidence a o 

jejich právech.  

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Článek 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

KAPITOLA I KAPITOLA I 

OBECNÁ USTANOVENÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 Článek 1 

Předmět a oblast působnosti Předmět a oblast působnosti 

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 

jmenné evidence cestujících na 

mezinárodních letech na území členských 

států a z tohoto území leteckými dopravci, 

zpracování těchto údajů, včetně jejich 

shromažďování, používání a uchovávání 

členskými státy a vzájemné výměny mezi 

nimi. 

1. Tato směrnice upravuje předávání údajů 

jmenné evidence cestujících na 

mezinárodních letech na území členských 

států a z tohoto území leteckými dopravci 

a hospodářskými subjekty, jež nejsou 

leteckými dopravci, zpracování těchto 

údajů, včetně jejich shromažďování, 

používání a uchovávání členskými státy a 

vzájemné výměny mezi členskými státy a 

členskými státy a Europolem. 

2. Údaje jmenné evidence cestujících 

shromažďované v souladu s touto směrnice 

smí být zpracovávány pouze pro tyto účely: 

2. Údaje jmenné evidence cestujících 

shromažďované v souladu s touto směrnicí 

smí být zpracovávány pouze pro účely 

prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů a 

některých typů závažné nadnárodní 

trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 nebo 

pro zabránění bezprostřednímu 

a vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti. 

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 

stíhání teroristických trestných činů a 

závažné trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 

písm. b) a c); a 

 

b) prevence, odhalování, vyšetřování a 

stíhání teroristických trestných činů a 

závažné nadnárodní trestné činnosti podle 

čl. 4 odst. 2 písm. a) a d). 

 

 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Článek 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 2 Článek 2 

Definice Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: Pro účely této směrnice se rozumí: 

a) „leteckým dopravcem“ podnik letecké 

dopravy s platnou provozní licencí nebo 

rovnocenným dokladem, který mu 

umožňuje provozovat leteckou přepravu 

cestujících; 

a) „leteckým dopravcem“ podnik letecké 

dopravy s platnou provozní licencí nebo 

rovnocenným dokladem, který mu 

umožňuje provozovat leteckou přepravu 

cestujících; 

 aa) „hospodářským subjektem, který není 

leteckým dopravcem,“ hospodářský 

subjekt, jako např. cestovní agentura nebo 

kancelář, který poskytuje služby 

související s cestovním ruchem, včetně 

rezervací letů, pro jejichž účely 

shromažďuje a zpracovává údaje jmenné 

evidence cestujících; 

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 

plánovaný či neplánovaný let leteckého 

dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 

a ukončen na území alespoň jednoho 

členského státu, nebo má být zahájen z 

území členského státu Evropské unie s 

konečným místem určení ve třetí zemi, a to 

včetně letů s přestupem a tranzitních letů; 

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 

plánovaný či neplánovaný let leteckého 

dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 

a ukončen na území alespoň jednoho 

členského státu, nebo má být zahájen z 

území členského státu Evropské unie s 

konečným místem určení ve třetí zemi, a to 

včetně letů s přestupem a tranzitních letů; 

c) „jmennou evidencí cestujících“ evidence 

cestovních požadavků každého cestujícího, 

která obsahuje všechny potřebné 

informace, jež umožňují rezervujícím 

a zúčastněným leteckým dopravcům 

zpracovávat a kontrolovat rezervace 

u každé cesty rezervované jakýmkoliv 

cestujícím nebo jeho jménem bez ohledu 

na to, zda je uvedena v rezervačních 

systémech, kontrolních systémech odletů 

(DCS) nebo jiných rovnocenných 

systémech poskytujících stejné funkce; 

c) „jmennou evidencí cestujících“ evidence 

cestovních požadavků každého cestujícího, 

která obsahuje všechny potřebné 

informace, jež umožňují rezervujícím 

a zúčastněným leteckým dopravcům 

zpracovávat a kontrolovat rezervace 

u každé cesty rezervované jakýmkoliv 

cestujícím nebo jeho jménem bez ohledu 

na to, zda je uvedena v rezervačních 

systémech, kontrolních systémech odletů 

(DCS) nebo jiných rovnocenných 

systémech poskytujících stejné funkce; 

d) „cestujícím“ každá osoba, kromě členů 

posádky, která je nebo má být se 

souhlasem dopravce letecky přepravena; 

d) „cestujícím“ každá osoba, kromě členů 

posádky, která je nebo má být se 

souhlasem dopravce letecky přepravena; 

e) „rezervačními systémy“ vnitřní 

inventarizační systémy leteckého dopravce, 

e) „rezervačními systémy“ vnitřní 

inventarizační systémy leteckého dopravce 
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ve kterých jsou údaje jmenné evidence 

cestujících shromažďovány pro zpracování 

rezervací; 

nebo hospodářského subjektu, který není 

leteckým dopravcem, ve kterých jsou údaje 

jmenné evidence cestujících 

shromažďovány pro zpracování rezervací;  

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 

rámci letečtí dopravci předávají 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících do databáze orgánu, který je 

požaduje; 

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 

letečtí dopravci nebo hospodářské 

subjekty, jež nejsou leteckými dopravci, 
předávají požadované  údaje jmenné 

evidence cestujících uvedené v příloze do 

databáze orgánu, který je požaduje; 

g) „teroristickými trestnými činy“ trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené 

v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/475/SVV; 

g) „teroristickými trestnými činy“ trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené 

v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí  

2002/475/SVV; 

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené 

v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 

2002/584/SVV, které lze potrestat podle 

vnitrostátního práva daného členského 

státu trestem odnětí svobody nebo 

ochranným opatřením spojeným s 

odnětím osobní svobody v délce nejméně 

tři roky. Členské státy však mohou 

vyjmout ty méně závažné trestné činy, u 

nichž by s přihlédnutím k jejich systému 

trestního soudnictví zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících podle této 

směrnice nebylo v souladu se zásadou 

proporcionality; 

 

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 

trestné činy podle vnitrostátního práva 

uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 

potrestat podle vnitrostátního práva daného 

členského státu trestem odnětí svobody 

nebo ochranným opatřením spojeným s 

odnětím osobní svobody v délce nejméně 

tři roky, a pokud: 

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 

následující trestné činy, které lze potrestat 

podle vnitrostátního práva daného 

členského státu trestem odnětí svobody 

nebo ochranným opatřením spojeným s 

odnětím osobní svobody v délce nejméně 

tři roky, uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV: 

i) jsou spáchány ve více než jednom státě,  

ii) jsou spáchány v jednom státě, ale 

významná část přípravy, plánování, řízení 

nebo kontroly činu proběhla v jiném státě; 

 

jsou spáchány v jednom státě, ale zahrnují 

organizovanou zločineckou skupinu 

zapojenou do trestné činnosti ve více než 
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jednom státě, nebo  

iv) jsou spáchány v jednom státě, ale mají 

významné účinky v jiném státě. 

 

 – účast na zločinném spolčení, 

 – obchod s lidmi, napomáhání při 

nedovoleném překročení státní hranice a 

při nedovoleném pobytu, nedovolený 

obchod s lidskými orgány a tkáněmi, 

 – pohlavní vykořisťování dětí a dětská 

pornografie, znásilnění, mrzačení 

ženských pohlavních orgánů, 

 – nedovolený obchod s omamnými 

a psychotropními látkami, 

 – nedovolený obchod se zbraněmi, 

střelivem a výbušninami, 

 – závažné podvody, podvody postihující 

finanční zájmy EU, praní výnosů z trestné 

činnosti, praní peněz, padělání měny, 

 – vražda, těžké ublížení na zdraví, únos, 

omezování osobní svobody a braní 

rukojmí, ozbrojená loupež, 

 – závažná počítačová trestná činnost a 

kyberkriminalita, 

 – trestné činy proti životnímu prostředí, 

včetně nedovoleného obchodu s 

ohroženými živočišnými a rostlinnými 

druhy a jejich plemeny a odrůdami, 

 – padělání úředních dokladů a obchod s 

nimi, nedovolené obchod s kulturními 

statky, včetně starožitností a uměleckých 

děl, padělání a pirátství výrobků, 

 – únos letadla nebo plavidla, 

 – špionáž a velezrada, 

 – nedovolený obchod s jadernými 

a radioaktivními materiály a jejich 

prekurzory a v tomto ohledu trestné činy 

související s nešířením zbraní, 

 – trestné činy, jejichž stíhání je 

v pravomoci Mezinárodního trestního 

soudu, 
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Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Článek 3  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 

příslušný pro prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažných trestných činů 

či pobočku tohoto orgánu jako svou 

„složku pro informace o cestujících“ 

odpovědnou za shromažďování údajů 

jmenné evidence cestujících od leteckých 

dopravců, za jejich uchovávání, analýzu a 

předávání výsledků analýzy příslušným 

orgánům uvedeným v článku 5. Pracovníci 

této složky mohou být vysláni 

z příslušných veřejných orgánů. 

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 

příslušný pro prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažných nadnárodních 

trestných činů a na předcházené 

bezprostřednímu a závažnému ohrožení 

veřejné bezpečnosti či pobočku tohoto 

orgánu jako svou „složku pro informace o 

cestujících“. Složka pro informace o 

cestujících odpovídá za shromažďování 

údajů jmenné evidence cestujících od 

leteckých dopravců a hospodářských 

subjektů, které nejsou leteckými dopravci, 

za jejich uchovávání, zpracování, analýzu 

a předávání výsledků analýzy příslušným 

orgánům uvedeným v článku 5. Složka pro 

informace o cestujících rovněž odpovídá 

za výměnu údajů jmenné evidence 

cestujících a výměnu výsledku zpracování 

těchto údajů se složkou pro informace o 

cestujících jiných členských států a s 

Europolem v souladu s články 7 a 7a a za 

provádění posouzení uvedených v článku 

4. Pracovníci této složky mohou být 

vysláni z příslušných veřejných orgánů. 

Členské státy poskytnou složce pro 

informace o cestujících odpovídající 

prostředky, aby mohla plnit své úkoly.  

2. Dva nebo více členských států může 

zřídit nebo pověřit jediný orgán, který 

slouží jako složka pro informace 

o cestujících. Taková složka pro informace 

o cestujících se zřídí v jednom ze 

zúčastěných států a je považována za 

vnitrostátní složku pro informace o 

cestujících všech takto zúčastněných 

členských států. Zúčastněné členské státy 

se dohodnou na podrobných pravidlech pro 

provoz této složky pro informace o 

2. Dva nebo více členských států může 

zřídit nebo pověřit jediný orgán, který 

slouží jako složka pro informace 

o cestujících. Taková složka pro informace 

o cestujících se zřídí v jednom ze 

zúčastěných států a je považována za 

vnitrostátní složku pro informace o 

cestujících všech takto zúčastněných 

členských států. Zúčastněné členské státy 

se společně dohodnou na podrobných 

pravidlech pro provoz této složky pro 
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cestujících a dodržují požadavky stanovené 

v této směrnici. 

informace o cestujících a dodržují 

požadavky stanovené v této směrnici. 

3. Každý členský stát oznámí Komisi, že 

byla vytvořena složka pro informace o 

cestujících do jednoho měsíce od jejího 

vzniku, a své prohlášení může kdykoliv 

aktualizovat. Komise tyto informace 

včetně aktualizací zveřejní v Úředním 

věstníku Evropské unie. 

3. Každý členský stát oznámí Komisi, že 

byla vytvořena složka pro informace o 

cestujících do jednoho měsíce od jejího 

vzniku, a své prohlášení vždy příslušně 

aktualizuje. Komise tyto informace včetně 

aktualizací zveřejní v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Článek 3 a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Inspektor pro ochranu údajů v rámci 

složky pro informace o cestujících 

 1. Všichni zaměstnanci složky pro 

informace o cestujících, kteří mají přístup 

k údajům jmenné evidence cestujících, 

projdou speciálně uzpůsobenou odbornou 

přípravou zaměřenou na zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících v 

naprostém souladu se zásadami ochrany 

osobních údajů a základními právy. 

 2. Složka pro informace o cestujících 

jmenuje inspektora ochrany údajů, který 

sleduje zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících a dodržování příslušných 

záruk.  

 3. Členské státy zajistí, aby byl inspektor 

ochrany údajů jmenován na základě 

profesních kvalit, zejména na základě 

svých odborných znalostí práva a praxe v 

oblasti ochrany údajů a na základě své 

schopnosti plnit úkoly stanovené v této 

směrnici. Členské státy zajistí, aby 

jakékoli jiné profesní povinnosti 

inspektora ochrany údajů byly slučitelné s 

jeho úkoly a povinnostmi coby inspektora 

ochrany údajů a aby nevyústily ve střet 
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zájmů. Inspektor ochrany údajů:  

 a) zvyšuje povědomí složky pro informace 

o cestujících a radí jí ohledně jejích 

povinností týkajících se ochrany osobních 

údajů, včetně školení zaměstnanců a 

stanovování odpovědnosti;  

 b) sleduje uplatňování a provádění 

požadavků ochrany údajů stanovených v 

této směrnici, zejména prostřednictvím 

náhodného vzorkování operací zpracování 

údajů; 

 c) zajišťuje, aby byla uchovávána veškerá 

dokumentace a záznamy v souladu s touto 

směrnicí a sleduje dokumentaci, 

ohlašování a sdělování případů narušení 

osobních údajů a podává zprávy 

příslušným orgánům o nenáležitém 

chování, pokud jde o požadavky na 

ochranu údajů stanovených touto 

směrnicí; 

 d) sleduje odpovědi na žádosti 

vnitrostátního orgánu dohledu a s tímto 

orgánem spolupracuje, zejména ve věcech 

týkajících se přenosů údajů do jiných 

členských států nebo do třetích zemí, a 

působí jako kontaktní místo pro 

vnitrostátní orgány dohledu pro záležitosti 

týkající se zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících a případně 

kontaktuje vnitrostátní orgán dohledu z 

vlastního podnětu. 

 Členské státy poskytnou inspektorům 

ochrany údajů příslušné prostředky, aby 

mohli efektivně a nezávisle plnit své úkoly 

a povinnosti. 

 4. Členské státy zajistí, aby subjekty údajů 

měly právo obrátit se na inspektora 

ochrany údajů jako na jednotné kontaktní 

místo ve všech záležitostech souvisejících 

se zpracováváním osobních údajů ze 

jmenné evidence cestujících. Členské státy 

zajistí, aby bylo orgánu dozoru 

a veřejnosti předáno jméno a kontaktní 

údaje inspektora ochrany údajů. 
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Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Článek 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 4 Článek 4 

Zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících 

Zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci podle článku 

6 týkající se mezinárodních letů, které 

přistávají nebo odlétají z území členského 

státu jsou shromažďovány složkou pro 

informace o cestujících daného členského 

státu. V případě, že údaje jmenné evidence 

cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 

co je uvedeno v příloze, složka pro 

informace o cestujících tyto údaje ihned po 

obdržení vymaže. 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci a 

hospodářskými subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, podle článku 6 týkající 

se mezinárodních letů, které přistávají nebo 

odlétají z území členského státu, jsou 

shromažďovány pouze složkou pro 

informace o cestujících tohoto členského 

státu. V případě, že údaje jmenné evidence 

cestujících předávané leteckými dopravci a 

hospodářskými subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, obsahují údaje nad 

rámec toho, co je uvedeno v příloze, složka 

pro informace o cestujících tyto údaje 

ihned po obdržení trvale vymaže. 

2. Složka pro informace o cestujících 

zpracovává údaje jmenné evidence 

cestujících pouze pro tyto účely: 

2. Složka pro informace o cestujících 

zpracovává údaje jmenné evidence 

cestujících pouze pro tyto účely:  

a) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem z 

členského státu za účelem identifikace 

osob, které mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti a které by měly 

příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 

prověřit. Při provádění takových posouzení 

může složka pro informace o cestujících 

zpracovat údaje ze jmenné evidence 

cestujících na základě předem stanovených 

kritérií; Členské státy zajistí, aby byl 

pozitivní výsledek automatického 

zpracování individuálně přezkoumán 

neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 

zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 

článku 5 přijal opatření; 

a) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem z 

členského státu za účelem identifikace 

osob, které mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti a které by měly 

příslušné orgány uvedené v článku 5, a 

případě Europol, v souladu s článkem 7a, 
dále prověřit. Při provádění takových 

posouzení může složka pro informace 

o cestujících zpracovat údaje ze jmenné 

evidence cestujících na základě předem 

stanovených kritérií v souladu s touto 

směrnicí a porovnat tyto údaje 

s příslušnými databázemi, včetně 

mezinárodních nebo vnitrostátních 

databází či vnitrostátních obdob databází 

Unie, zřízených na základě právních 
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předpisů Unie, o hledaných osobách či 

předmětech nebo osobách či předmětech, 

o nichž byl proveden záznam, a to 

v souladu s unijními, mezinárodními nebo 

vnitrostátními předpisy, které se na tyto 

složky vztahují. Členské státy zajistí, aby 

byl pozitivní výsledek automatického 

zpracování individuálně přezkoumán 

neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 

zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 

článku 5 přijal opatření; 

b) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem z 

členského státu za účelem identifikace 

osob, které se mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

trestné činnosti a které by měly příslušné 

orgány uvedené v článku 5 dále prověřit. 

Při provádění takových posouzení rizika 

může složka pro informace o cestujících 

porovnat údaje ze jmenné evidence 

cestujících s příslušnými databázemi, 

včetně mezinárodních nebo vnitrostátních 

databází či vnitrostátních obdob 

evropských databází o hledaných osobách 

či předmětech nebo osobách či 

předmětech, o nichž byl proveden záznam, 

a to v souladu s evropskými, 

mezinárodními nebo vnitrostátními 

předpisy, které se na tyto složky vztahují. 

Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 

výsledek automatického zpracování 

individuálně přezkoumán neautomatickými 

prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 

aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 

opatření; 

b) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem z 

členského státu za účelem identifikace 

osob, které mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti a které by 

měly příslušné orgány uvedené v článku 5 

dále prověřit. Při provádění těchto 

posouzení může složka pro informace o 

cestujících porovnat údaje jmenné 

evidence cestujících s příslušnými 

databázemi, včetně vnitrostátních databází 

nebo vnitrostátních obdob databází Unie o 

hledaných osobách či předmětech nebo 

osobách či předmětech, o nichž byl 

proveden záznam, a to v souladu s pravidly 

Unie a  vnitrostátními pravidly 

vztahujícími se na tyto databáze pro účely 

prevence, odhalování, vyšetřování a 

stíhání trestných činů terorismu a závažné 

nadnárodní trestné činnosti. Při 

provádění takových posouzení může 

složka pro informace o cestujících 

porovnat údaje ze jmenné evidence 

cestujících se Schengenským 

informačním systémem a Vízovým 

informačním systémem. Členské státy 

zajistí, aby byl pozitivní výsledek 

automatického zpracování individuálně 

přezkoumán neautomatickými prostředky s 

cílem ověřit, zda je nezbytné, aby příslušný 

orgán podle článku 5 přijal opatření; 

c) reakce v jednotlivých případech na 

řádně zdůvodněné žádosti příslušných 

orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 

evidence cestujících a zpracování údajů ze 

c) reakce v jednotlivých případech, 

založených na dostatečných důkazech, na 

řádně zdůvodněné žádosti příslušných 

orgánů nebo Europolu o poskytnutí údajů 
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jmenné evidence cestujících v konkrétních 

případech za účelem prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti a poskytnutí výsledků tohoto 

zpracování příslušným orgánům; a 

ze jmenné evidence cestujících a 

zpracování údajů ze jmenné evidence 

cestujících v konkrétních případech za 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů nebo 

závažné nadnárodní trestné činnosti 

uvedené v čl. 2.1 písm. i) nebo pro 

prevenci bezprostředního a závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti a poskytnutí 

výsledků tohoto zpracování příslušným 

orgánům nebo případně Europolu; a 

d) analýzy údajů ze jmenné evidence 

cestujících za účelem aktualizace nebo 

vytvoření nových kritérií pro posuzování s 

cílem identifikovat osoby, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 

nebo do závažné nadnárodní trestné 

činnosti podle bodu a). 

d) analýzy údajů ze jmenné evidence 

cestujících za účelem aktualizace nebo 

vytvoření nových kritérií pro posuzování s 

cílem identifikovat osoby, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 

nebo do závažné nadnárodní trestné 

činnosti podle bodu a).  

3. Posouzení cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem z 

členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 

se provádí nediskriminačním způsobem na 

základě kritérií pro posouzení stanovených 

složkou pro informace o cestujících tohoto 

členského státu. Členské státy zajistí, aby 

kritéria pro posouzení stanovila složka pro 

informace o cestujících ve spolupráci 

s příslušnými orgány uvedenými v  článku 

5. Takové rozhodnutí navíc nesmí být za 

žádných okolností založeno na rasovém 

nebo etnickém původu dané osoby, jejím 

náboženském či filozofickém přesvědčení, 

politických názorech, členství 

v odborových organizacích, zdraví nebo 

sexuální orientaci. 

3. Posouzení cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem z 

členského státu uvedené v odst. 2 písm. a) 

se provádí nediskriminačním způsobem na 

základě kritérií pro posouzení stanovených 

složkou pro informace o cestujících tohoto 

členského státu. Tato kritéria pro 

posouzení musí být cílená, konkrétní, 

odůvodněná, přiměřená a musí se 

zakládat se na faktech. Do pravidelného 

přezkumu je zapojen inspektor ochrany 

údajů. Členské státy zajistí, aby kritéria 

pro posouzení stanovila složka pro 

informace o cestujících ve spolupráci 

s příslušnými orgány uvedenými v  článku 

5 a aby tato kritéria byla pravidelně 

přezkoumávána. Kritéria pro posouzení 

navíc nesmí být za žádných okolností 

založena na údajích, které odhalují rasový 

či etnický původ dané osoby, její politické 

názory, náboženské vyznání nebo 

filozofické přesvědčení, sexuální orientaci 

nebo genderovou identitu, členství a 

činnost v odborových organizacích, jakož 

i zpracovávání údajů o zdraví či 

sexuálním životě. 

4. Složka pro informace o cestujících 

daného členského státu předá údaje jmenné 

evidence cestujících nebo výsledky 

4. Složka pro informace o cestujících 

daného členského státu předá údaje jmenné 

evidence cestujících nebo výsledky 
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zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících u osob identifikovaných 

v souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 

zkoumání příslušným orgánům téhož 

členského státu. Tato předání mohou být 

provedena pouze v jednotlivých případech. 

zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících u osob identifikovaných 

v souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 

zkoumání příslušným orgánům téhož 

členského státu. Tato předání mohou být 

provedena pouze v jednotlivých případech 

přímo mezi osobami. 

 4a. Členské státy zajistí, aby měl inspektor 

ochrany údajů přístup ke všem údajům, 

jež jsou předávány složce pro informace o 

cestujících a k údajům, které složka pro 

informace o cestujících předá 

příslušnému orgánu podle článku 5. Má-li 

inspektor ochrany údajů za to, že předání 

jakéhokoli údaje nebylo oprávněné, 

postoupí věc vnitrostátnímu orgánu 

dozoru, který má pravomoc nařídit 

dotčenému příslušnému orgánu výmaz 

těchto údajů.  

 4b. Uchovávání, zpracování a analýza 

údajů jmenné evidence cestujících se 

provádí výhradně na zabezpečeném místě 

na území členských států Evropského 

hospodářského prostoru. 

 4c. Členské státy nesou náklady na 

používání, uchovávání a vzájemnou 

výměnu údajů jmenné evidence 

cestujících.  

 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Článek 5  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 Článek 5 

Příslušné orgány Příslušné orgány 

1. Každý členský stát přijme seznam 

příslušných orgánů oprávněných požadovat 

nebo přijímat údaje jmenné evidence 

cestujících nebo výsledek zpracování 

těchto údajů od složek pro informace o 

cestujících s cílem tyto informace dále 

1. Každý členský stát přijme seznam 

příslušných orgánů oprávněných požadovat 

nebo přijímat anonymizované údaje 

jmenné evidence cestujících nebo výsledek 

systematického zpracování těchto údajů od 

složek pro informace o cestujících s cílem 
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přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 

za účelem prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti. 

tyto informace dále přezkoumat nebo 

přijmout vhodné opatření za konkrétním 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů nebo 

závažné nadnárodní trestné činnosti nebo 

pro prevenci bezprostředního a závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti. Europol je 

oprávněn dostávat údaje jmenné evidence 

cestujících nebo výsledek zpracování 

těchto údajů od složek pro informace 

o cestujících členských států v mezích 

svého mandátu tam, kde je to nezbytné 

pro plnění jeho úkolů.  

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 

příslušné k prevenci, odhalování, 

vyšetřování nebo stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti. 

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 

příslušné k prevenci, odhalování, 

vyšetřování nebo stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné nadnárodní 

trestné činnosti nebo prevenci 

bezprostředního a závažného ohrožení 

veřejné bezpečnosti. 

3. Každý členský stát oznámí seznam 

svých příslušných orgánů Komisi do 

dvanácti měsíců po vstupu této směrnice 

v platnost, přičemž své oznámení může 

kdykoliv aktualizovat. Komise tyto 

informace a aktualizace zveřejní 

v Úředním věstníku Evropské unie. 

3. Do ...* [12 měsíců od vstupu této 

směrnice v platnost] oznámí každý členský 

stát seznam svých příslušných orgánů 

Komisi, přičemž své oznámení vždy 

aktualizuje.  Komise tyto informace a 

aktualizace zveřejní v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 

výsledek zpracování těchto údajů obdržené 

složkou pro informace o cestujících mohou 

být dále zpracovávány příslušnými orgány 

členských států pouze pro účely prevence, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

trestné činnosti. 

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 

výsledek zpracování těchto údajů obdržené 

složkou pro informace o cestujících mohou 

být dále zpracovávány příslušnými orgány 

členských států pouze pro konkrétní účely 

prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti, a to na 

požádání, v souladu s čl. 4 odst. 2 nebo 

pro prevenci bezprostředního a závažného 

ohrožení veřejné bezpečnosti. 

5. Ustanovení odstavce 4 neovlivňují 

pravomoci vnitrostátních donucovacích 

nebo justičních orgánů v případě, že dojde 

k odhalení nebo zjištění jiných trestných 

činů v průběhu donucovacího opatření 

následujícího po takovém zpracování. 

5. Odstavcem 4 nejsou dotčeny pravomoci 

vnitrostátních donucovacích nebo 

justičních orgánů v případě, že dojde 

k odhalení jiných trestných činů nebo 

zjištění informací o nich v průběhu výkonu 

donucovacího opatření následujícího po 

takovém zpracování, pro něž bylo původně 

určeno.  
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6. Příslušné orgány členských států 

nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 

osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 

podstatným způsobem poškozuje, pouze na 

základě automatizovaného zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících. Takové 

rozhodnutí nesmí být založeno na rasovém 

nebo etnickém původu dané osoby, jejím 

náboženském či filozofickém přesvědčení, 

politických názorech, členství 

v odborových organizacích, zdraví nebo 

sexuální orientaci. 

6. Příslušné orgány členských států 

nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 

osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 

podstatným způsobem poškozuje, pouze na 

základě automatizovaného zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících. 

Rozhodnutí nesmí být založeno na údajích, 

které odhalují rasový či etnický původ 
dané osoby, její politické názory, 

náboženské vyznání nebo filozofická 

přesvědčení, sexuální orientaci nebo 

genderovou identitu, členství a činnost 

v odborových organizacích ani na 

zpracovávání údajů o zdraví či sexuálním 

životě. 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Článek 6  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 6 Článek 6 

Povinnosti leteckých dopravců Povinnosti leteckých dopravců a 

hospodářských subjektů, které nejsou 

leteckými dopravci  

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 

(„dodávali“) údaje jmenné evidence 

cestujících o cestujících definované v čl. 2 

písm. c) a specifikované v příloze 

v rozsahu, v jakém již byly dopravcem 

shromážděny, do databáze vnitrostátní 

složky pro informace o cestujících toho 

členského státu, na jehož území bude 

mezinárodní let přistávat nebo z jehož 

území bude let zahájen. V případech, kdy 

mezinárodní let nese společné označení 

jednoho nebo více leteckých dopravců, 

povinnost předávat z evidence cestujících 

údaje všech cestujících daného letu by měl 

mít letecký dopravce, který let provozuje. 

V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 

zastávek na letištích členských států, předá 

letecký dopravce údaje jmenné evidence 

cestujících složkám pro informace o 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby letečtí dopravci a 

hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, předávali všechny 

dodané údaje jmenné evidence cestujících 

o cestujících definované v čl. 2 písm. c) a 

specifikované v příloze v rozsahu, v jakém 

již byly dopravcem shromážděny při 

obvyklém výkonu činnosti, do databáze 

vnitrostátní složky pro informace o 

cestujících toho členského státu, na jehož 

území bude mezinárodní let přistávat nebo 

z jehož území bude let zahájen. V 

případech, kdy mezinárodní let nese 

společné označení jednoho nebo více 

leteckých dopravců, povinnost předávat z 

evidence cestujících údaje všech 

cestujících daného letu by měl mít letecký 

dopravce a hospodářský subjekt, který 

není leteckým dopravcem, který let 
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cestujících všech dotčených členských 

států. 

provozuje. V případech, kdy let zahrnuje 

jednu či více zastávek na letištích 

členských států, předá letecký dopravce a 

hospodářský subjekt, který není leteckým 

dopravcem, údaje jmenné evidence 

cestujících složkám pro informace o 

cestujících všech dotčených členských 

států. 

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 

evidence cestujících předávají elektronicky 

za použití společných protokolů a 

podporovaných datových formátů přijatých 

postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 

případě technické poruchy, jakýmikoliv 

jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 

odpovídající úroveň bezpečnosti: 

2. Letečtí dopravci a hospodářské 

subjekty, které nejsou leteckými dopravci, 
tyto údaje jmenné evidence cestujících 

předávají elektronicky za použití 

společných protokolů a podporovaných 

datových formátů přijatých v souladu s 

články 13 a 14 nebo, v případě technické 

poruchy, jakýmikoliv jinými vhodnými 

prostředky zajišťujícími odpovídající 

úroveň bezpečnosti: 

a) 24 až 48 hodin před plánovaným časem 

odletu  

a) jednou 24 až 48 hodin před plánovaným 

časem odletu  

a  a  

b) bezprostředně po uzavření letu, to 

znamená bezprostředně po nástupu 

cestujících na palubu letadla připraveného 

k odletu, kdy již není možné, aby na 

palubu nastoupili další cestující.  

b) jednou bezprostředně po uzavření letu, 

to znamená bezprostředně po nástupu 

cestujících na palubu letadla připraveného 

k odletu, kdy již není možné, aby na 

palubu nastoupili další cestující. 

3. Členské státy mohou leteckým 

dopravcům umožnit, aby předání údajů 

uvedené v odst. 2 písm. b) omezili na 

aktualizaci předání uvedeného v odst. 2 

písm. a). 

3. Členské státy leteckým dopravcům a 

hospodářským subjektům, které nejsou 

leteckými dopravci, umožní, aby předání 

údajů uvedené v odst. 2 písm. b) omezili na 

aktualizaci předání uvedeného v odst. 2 

písm. a). 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci údaje ze 

jmenné evidence cestujících tam, kde je 

časnější přístup, než je přístup zmíněný v 

odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 

zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou s 

teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou trestnou činností. 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci a 

hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, údaje ze jmenné 

evidence cestujících tam, kde je časnější 

přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 

písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní, 

bezprostřední a skutečnou hrozbu spojenou 

s teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou nadnárodní trestnou činností.  
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 4a. Letečtí dopravci a hospodářské 

subjekty, které nejsou leteckými dopravci, 

cestující řádně informují o druhu 

osobních údajů, které jsou 

shromažďovány pro účely vynucování 

práva, a o právech cestujících týkajících 

se těchto údajů. Tyto informace jsou 

cestujícím sděleny bez vyžádání, a to ve 

snadno srozumitelné podobě. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 7 Článek 7 

Výměna informací mezi členskými státy Výměna informací mezi členskými státy 

1. Členské státy zajistí, aby u osob 

identifikovaných složkou pro informace o 

cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) 

a b) byl výsledek zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících předán uvedenou 

složkou pro informace o cestujících 

složkám pro informace o cestujících 

ostatních členských států pouze v 

případech, kdy tato složka považuje 

předání za nezbytné v rámci prevence, 

odhalování, vyšetřování nebo stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

trestné činnosti. Složky pro informace o 

cestujících přijímajících členských států 

předávají tyto údaje jmenné evidence 

cestujících nebo výsledek jejich 

zpracování svým příslušným orgánům.  

1. Složky pro informace cestujících si 

automaticky vyměňují údaje o výsledku 

zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících. Členské státy zajistí, aby byl 

výsledek zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících – buď analytické 

informace získané z údajů jmenné 

evidence cestujících, nebo výsledek 

týkající se osob identifikovaných složkou 

pro informace o cestujících v souladu s čl. 

4 odst. 2, jež je předáván k dalšímu 

prověření jejich příslušným orgánům v 

souladu s čl. 4 odst. 4 – neprodleně a bez 

vyžádání předán uvedenou složkou pro 

informace o cestujících složkám pro 

informace o cestujících ostatních členských 

států. Složky pro informace o cestujících 

přijímajících členských států předávají 

výsledek zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících svým příslušným 

orgánům v souladu s čl. 4 odst. 4. Je-li to 

relevantní, provádí se záznam na základě 

článku 36 rozhodnutí Rady 

2007/533/SVV1a. 

2. Složka pro informace o cestujících 2. Složky pro informace o cestujících mají 
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členského státu má právo požádat 

v případě nutnosti složku pro informace o 

cestujících jakéhokoliv jiného členského 

státu, aby jí poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících, které dožádaná složka 

uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 

popřípadě rovněž výsledek zpracování 

těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 

vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo 

z jejich kombinace, jak v daném případě 

uzná za vhodné dožadující složka za 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

nebo stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti. Složky pro 

informace o cestujících poskytnou 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících co možná nejdříve a rovněž 

poskytnou výsledek jejich zpracování, 

pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 

písm. a) a b).  

právo požádat v případě nutnosti složku 

pro informace o cestujících kteréhokoliv 

jiného členského státu, aby jí poskytla 

údaje jmenné evidence cestujících, které 

dožádaná složka uchovává v databázi podle 

čl. 9 odst. 1, a popřípadě rovněž výsledek 

zpracování těchto údajů, pokud je již 

připraven podle čl. 4 odst. 2 písm. a) a b). 

Řádně odůvodněná žádost o tyto údaje se 

omezuje výhradně na údaje, které jsou v 

daném případě nezbytné, a může vycházet 

z jakéhokoliv prvku údajů nebo z jejich 

kombinace, jak v daném případě uzná za 

vhodné dožadující složka za účelem 

prevence, odhalování, vyšetřování nebo 

stíhání teroristických trestných činů 

a závažné nadnárodní trestné činnosti 

nebo s cílem předejít bezprostřednímu 

závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti. 

Složky pro informace o cestujících 

poskytnou požadované údaje jmenné 

evidence cestujících co možná nejdříve, a 

to za použití společných protokolů a 

podporovaných datových formátů. Taková 

žádost musí být písemně odůvodněna. 

3. Složka pro informace o cestujících 

členského státu má právo požádat 

v případě nutnosti složku pro informace o 

cestujících jakéhokoliv jiného členského 

státu, aby jí poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících, které dožádaná složka 

uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 

popřípadě rovněž výsledek zpracování 

těchto údajů. Složka pro informace o 

cestujících může požádat o přístup ke 

konkrétním údajům jmenné evidence 

cestujících uchovávaným složkou pro 

informace o cestujících jiného členského 

státu v plné formě, bez maskování, pouze 

za výjimečných okolností v reakci na 

konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 

vyšetřování nebo stíhání souvisejících 

teroristických činů nebo závažné trestné 

činnosti.  

3. Složky pro informace o cestujících mají 

právo požádat v případě nutnosti složku 

pro informace o cestujících jakéhokoliv 

jiného členského státu, aby jí poskytla 

údaje jmenné evidence cestujících, které 

jsou již maskovány a které dožádaná 

složka uchovává v databázi podle čl. 9 

odst. 2, a popřípadě rovněž výsledek 

zpracování těchto údajů. Složka pro 

informace o cestujících může požádat 

o přístup ke konkrétním údajům jmenné 

evidence cestujících uchovávaným složkou 

pro informace o cestujících jiného 

členského státu v plné formě, bez 

maskování, pouze za zcela výjimečných 

okolností v reakci na konkrétní hrozbu 

v reálném čase nebo v rámci konkrétního 

vyšetřování nebo stíhání souvisejících 

teroristických činů nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti nebo s cílem 

předejít bezprostřednímu závažnému 

ohrožení veřejné bezpečnosti. Takový 
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přístup k údajům jmenné evidence 

cestujících v plném rozsahu je přípustný 

pouze se souhlasem vedoucího dožádané 

složky pro informace o cestujících.  

4. Pouze v těch případech, kdy je to 

nezbytné pro prevenci bezprostředního a 

závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 

smí příslušné orgány členského státu 

požádat složku pro informace o 

cestujících jakéhokoliv jiné členského 

státu přímo o poskytnutí údajů jmenné 

evidence cestujících, které jsou 

uchovávány v její databázi v souladu 

s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto žádosti se týkají 

konkrétního vyšetřování nebo stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

trestné činnosti a musí být zdůvodněné. 

Složky pro informace o cestujících vyřizují 

tyto žádosti přednostně. Ve všech dalších 

případech příslušné orgány podávají 

žádosti prostřednictvím složky pro 

informace cestujících svého vlastního 

členského státu. 

 

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 

zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 

hrozbu související s teroristickými 

trestnými činy a závažné trestné činnosti, 

má složka pro informace o cestujících 

členského státu právo požadovat, aby jí 

složka pro informace o cestujících jiného 

členského státu poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících o letech, které 

kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 

z území tohoto státu. 

5. Výjimečně, je-li včasný přístup zcela 

nezbytný v zájmu reakce na konkrétní a 

skutečnou hrozbu související 

s teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou nadnárodní trestnou činností 

nebo s cílem předejít bezprostřednímu 

závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti, 

má složka pro informace o cestujících 

členského státu právo požadovat, aby jí 

složka pro informace o cestujících jiného 

členského státu poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících o letech, které 

kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 

z území tohoto státu, pokud jsou tyto údaje 

uchovány. Tento postup se vztahuje pouze 

na žádosti o údaje jmenné evidence 

cestujících, jež složka pro informace o 

cestujících, která je o poskytnutí těchto 

údajů požádána, již shromáždila a 

uchovává.  

6. Výměna informací podle tohoto článku 

může probíhat s použitím jakýchkoliv 

stávajících kanálů mezinárodní spolupráce 

donucovacích orgánů. Pro žádosti o 

6. Výměna informací podle tohoto článku 

probíhá s použitím jakýchkoliv stávajících 

kanálů unijní a mezinárodní spolupráce 

donucovacích orgánů, zejména Europolu, 
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informace a jejich výměnu se používá 

jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 

oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 

státy informují Komisi o náležitostech 

kontaktních adres, kam mohou být žádosti 

v naléhavých případech zasílány. Komise 

obdržená oznámení sdělí členským státům. 

jeho zabezpečené sítě pro výměnu 

informací (SIENA) a vnitrostátních složek 

podle článku 8 rozhodnutí 2009/371/SVV. 

Pro žádosti o informace a jejich výměnu se 

používá jazyk užívaný pro využitý kanál. 

Při oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 

státy informují Komisi o náležitostech 

kontaktních adres, kam mohou být žádosti 

v naléhavých případech zasílány. Komise 

obdržená oznámení sdělí členským státům. 

 6a. Pokud se předává analytická 

informace získaná ze jmenné evidence 

cestujících podle této směrnice, dodržují 

se záruky podle odstavce 1. 

 __________________ 

 1a Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 

12. června 2007 o zřízení, provozování a 

využívání Schengenského informačního 

systému druhé generace (SIS II) (Úř. věst. 

L 205, 7.8.2007, s. 63). 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Článek 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7a 

 Podmínky přístupu Europolu k údajům 

jmenné evidence cestujících 

 1. Europol může pro každý jednotlivý 

případ podat složce pro informace o 

cestujících kteréhokoliv členského státu 

řádně odůvodněnou elektronickou žádost 

o předání konkrétních údajů jmenné 

evidence cestujících nebo výsledku 

zpracování konkrétních údajů jmenné 

evidence cestujících, je-li to zcela 

nezbytné pro podporu a posílení činnosti 

členských států v oblasti prevence, 

odhalování a vyšetřování konkrétních 

teroristických trestných činů či závažné 

nadnárodní trestné činnosti a vztahuje-li 

se na tyto trestné činy nebo tuto trestnou 
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činnost pravomoc Europolu v souladu s 

rozhodnutím 2009/371/SVV. Ve 

zdůvodněné žádosti jsou uvedeny 

opodstatněné důvody, na jejichž základě 

Europol zváží, zda předání údajů nebo 

výsledku zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících významně přispěje 

k prevenci, odhalování, vyšetřování nebo 

stíhání daného trestného činu. 

 2. Po přijetí žádosti Europolu soud nebo 

nezávislý správní orgán členského státu 

včas prověří, zda jsou splněny všechny 

podmínky stanovené v odstavci 1, a pokud 

ano, poskytne složka pro informace 

o cestujících Europolu požadované údaje 

co možná nejdříve. 

 3. Europol informuje o každé výměně 

informací podle tohoto článku inspektora 

ochrany údajů jmenovaného v souladu 

s článkem 28 rozhodnutí 2009/371/SVV. 

 4. Výměna informací podle tohoto článku 

probíhá prostřednictvím sítě SIENA a 

v souladu s rozhodnutím 2009/371/SVV. 

Pro žádosti o informace a jejich výměnu 

se používá jazyk užívaný pro síť SIENA. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Článek 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 8 Článek 8 

Předávání údajů třetím zemím Předávání údajů třetím zemím 

Údaje jmenné evidence cestujících a 

výsledek zpracování těchto údajů může 

členský stát předávat třetí zemi pouze v 

jednotlivých případech, a pouze pokud:  

1. Údaje jmenné evidence cestujících a 

výsledek zpracování těchto údajů může 

členský stát předávat třetí zemi pouze v 

jednotlivých případech, na základě řádně 

zdůvodněné žádosti opírající se o 

dostatečné důkazy, pokud je předání 

těchto údajů nutné pro prevenci, 

vyšetřování, odhalování či stíhání 

trestných činů, pro předejití 

bezprostřednímu závažnému ohrožení 
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veřejné bezpečnosti nebo pro výkon trestů 
a přijímající orgán ve třetí zemi je 

příslušný v oblasti prevence, vyšetřování, 

odhalování nebo stíhání trestných činů, 

předcházení bezprostřednímu závažnému 

ohrožení veřejné bezpečnosti nebo výkonu 

trestů, a to za předpokladu, že:  

a) jsou splněny podmínky stanovené 

v článku 13 rámcového nařízení Rady 

2008/977/SVV; 

a) dotyčná třetí země zajistí pro zamýšlené 

zpracování údajů odpovídající úroveň 

ochrany podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES1a a jsou 

splněny všechny další podmínky stanovené 

v této směrnici; 

b) je předání nezbytné pro účely této 

směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2 a 

b) členský stát, od něhož byly údaje 

získány, poskytl svůj souhlas s předáním 
v souladu se svými vnitrostátními 

právními předpisy; 

 

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 

předá údaje další třetí zemi, pouze pokud 
je to nezbytné pro účely této směrnice 

uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 

výslovným schválením daného členského 

státu. 

Ve výjimečných případech je přípustné 

předání údajů jmenné evidence 

cestujících bez předchozího souhlasu 

podle odstavce 1, je-li to nezbytné pro 

předejití bezprostřednímu závažnému 

ohrožení veřejné bezpečnosti členského 

státu nebo třetí země nebo pro ochranu 

podstatných zájmů členského státu 

a předchozí souhlas nelze včas získat. 

Předání údajů je neprodleně sděleno 

orgánu odpovědnému za vydávání 

souhlasu, je řádně zaznamenáno a 

podléhá následnému ověření. 
 

 Odchylně od prvního pododstavce je 

povoleno systematické předávání údajů na 

základě uzavření mezinárodní dohody 

mezi třetí zemí a Unií. 

 2. Členské státy předávají údaje jmenné 

evidence cestujících příslušným orgánům 

třetích zemí výhradně za podmínek, které 

jsou v souladu s touto směrnicí, a pouze 

poté, co si ověřily, že využití jmenné 

evidence cestujících zamýšlené příjemci je 

v souladu s těmito podmínkami a 

zárukami; 

 3. Další předávání údajů do třetích zemí je 

zakázáno.  
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 4. Jsou-li do třetí země předávány údaje 

jmenné evidence cestujících týkající se 

občana nebo rezidenta jiného členského 

státu, jsou o tom při nejbližší vhodné 

příležitosti informovány příslušné orgány 

tohoto členského státu.  

 5. Vždy, když členský stát předá údaje 

jmenné evidence cestujících podle tohoto 

článku, musí být informován inspektor 

ochrany údajů. O předávání údajů podle 

tohoto článku inspektor ochrany údajů 

pravidelně informuje vnitrostátní orgán 

dozoru. 

 __________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 

23.11.1995, s. 31.) 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Článek 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 Článek 9 

Doba uchování údajů Doba uchování údajů 

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 

evidence cestujících poskytnuté leteckými 

dopravci složce pro informace o cestujících 

byly uchovány v databázi při složce pro 

informace o cestujících po dobu 30 dní od 

jejich předání složce pro informace 

o cestujících prvního členského státu, na 

jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 

z něj odlétá. 

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 

evidence cestujících poskytnuté leteckými 

dopravci a hospodářskými subjekty, které 

nejsou leteckými dopravci, složce pro 

informace o cestujících podle čl. 4 odst. 2 

byly uchovány v databázi při složce pro 

informace o cestujících po dobu 30 dní od 

jejich předání složce pro informace 

o cestujících prvního členského státu, na 

jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 

z něj odlétá.  

2. Po uplynutí doby 30 dní od předání 

údajů jmenné evidence cestujících složce 

pro informace o cestujících uvedené 

2. Po uplynutí doby 30 dní od předání 

údajů jmenné evidence cestujících složce 

pro informace o cestujících uvedené 
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v odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 

při složce pro informace o cestujících po 

další období pěti let. Během tohoto období 

musí být všechny prvky, které by mohly 

sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 

se vztahují, maskovány. Takto 

anonymizované údaje jsou přístupné pouze 

omezenému počtu pracovníků složky pro 

informace o cestujících, kteří jsou 

specificky pověřeni prováděním analýzy 

údajů jmenné evidence cestující a 

vypracováváním hodnotících kritérií podle 

čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup k údajům 

jmenné evidence cestujících v plném 

rozsahu uděluje pouze vedoucí složky pro 

informace o cestujících pro účely čl. 4 

odst. 2 písm. c) a pouze v případech, kdy 

se lze rozumně domnívat, že je to nezbytné 

pro účely vyšetřování a pro reakci na 

konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 

nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání. 

v odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 

při složce pro informace o cestujících po 

další období pěti let. Během tohoto období 

musí být všechny prvky, které by mohly 

sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 

se vztahují, maskovány. Takto 

anonymizované údaje jsou přístupné pouze 

omezenému počtu pracovníků složky pro 

informace o cestujících, kteří jsou 

specificky pověřeni prováděním analýzy 

údajů jmenné evidence cestující a 

vypracováváním hodnotících kritérií podle 

čl. 4 odst. 2 písm. d).  

 2a. Po konzultaci s inspektorem ochrany 

údajů pro účely čl. 4 odst. 2 písm. b) 

povolí vnitrostátní orgán dozoru 

opětovnou identifikaci maskovaných 

údajů jmenné evidence cestujících a 

přístup k plným údajům jmenné evidence 

cestujících, pokud je odůvodněně 

přesvědčen, že je jejich opětovná 

identifikace nezbytná pro účely 

vyšetřování v reakci na konkrétní 

skutečnou hrozbu nebo riziko související s 

teroristickými činy nebo v rámci 

konkrétního vyšetřování nebo stíhání v 

souvislosti se závažnou nadnárodní 

trestnou činností nebo s cílem předejít 

závažnému ohrožení veřejné bezpečnosti. 

Tento přístup k úplným údajům je 

povolen po dobu čtyř let od okamžiku, kdy 

byly údaje zamaskovány, v případech 

týkajících se závažné nadnárodní trestné 

činnosti a po celou dobu pěti let podle 

odstavce 2 v případech týkajících se 

teroristických trestných činů.  

Pro účely této směrnice, mezi prvky údajů, 

které by mohly sloužit k identifikaci 

cestujících, jichž se týkají, a které by měly 

Pro účely této směrnice, mezi prvky údajů, 

které by mohly sloužit k identifikaci 

cestujících, jichž se týkají, a které by měly 
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být filtrovány a maskovány, patří: být filtrovány a maskovány, patří:  

– jméno, včetně jmen dalších cestujících ve 

jmenné databázi a počet cestujících 

v evidenci, kteří cestují společně, 

– jméno, včetně jmen dalších cestujících ve 

jmenné databázi a počet cestujících 

v evidenci, kteří cestují společně,  

– adresa a kontaktní informace, – adresa a kontaktní informace,  

– obecné poznámky ohledně toho, že jsou 

obsaženy jakékoliv informace, které by 

mohly vést k identifikaci cestujícího, jehož 

se jmenná evidence cestujících týká, a  

– obecné poznámky ohledně toho, že jsou 

obsaženy jakékoliv informace, které by 

mohly vést k identifikaci cestujícího, jehož 

se jmenná evidence cestujících týká, a 

– jakékoliv sebrané předběžné informace o 

cestujících. 

– jakékoliv sebrané předběžné informace o 

cestujících.  

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 

jmenné evidence cestujících po uplynutí 

doby uvedené v odstavci 2 vymazány. Tato 

povinnost se netýká případů, kdy byly 

konkrétní údaje jmenné evidence 

cestujících předány příslušnému orgánu a 

jsou používány v rámci konkrétního 

trestního vyšetřování a stíhání a kdy se 

uchovávání takových údajů příslušným 

orgánem řídí vnitrostátními právními 

předpisy daného členského státu. 

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 

jmenné evidence cestujících po uplynutí 

doby uvedené v odstavci 2 trvale 

vymazány. Tato povinnost se netýká 

případů, kdy byly konkrétní údaje jmenné 

evidence cestujících předány příslušnému 

orgánu a jsou používány v rámci 

konkrétního trestního vyšetřování a stíhání 

a kdy se uchovávání takových údajů 

příslušným orgánem řídí vnitrostátními 

právními předpisy daného členského státu.  

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 

písm. a) a b) si složka pro informace o 

cestujících ponechá pouze na dobu 

nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 

příslušné orgány o pozitivním výsledku. 

Pokud se později prostřednictvím ručního 

ověření prokáže, že je výsledek 

automatického porovnání negativní, i 

přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 

dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 

na maximální dobu tří let, pokud 

podkladové údaje ještě nebyly vymazány 

v souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 

což je případ, kdy se protokol uchovává, 

dokud nejsou vymazány podkladové údaje. 

4. Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 

písm. a) a b) si složka pro informace o 

cestujících ponechá pouze na dobu 

nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 

příslušné orgány o pozitivním výsledku. 

Pokud později člen složky pro informace o 

cestujících prokáže, že je výsledek 

automatického porovnání negativní, i 

přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 

dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 

na maximální dobu tří let, pokud 

podkladové údaje ještě nebyly vymazány 

v souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 

což je případ, kdy se protokol uchovává, 

dokud nejsou vymazány podkladové údaje. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Článek 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 10 Článek 10 

Sankce ukládané leteckým dopravcům Sankce ukládané leteckým dopravcům a 

hospodářským subjektům, které nejsou 

leteckými dopravci 

Členské státy v souladu se svými 

vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 

ukládány odrazující, účinné a přiměřené 

sankce, včetně finančních sankcí, těm 

leteckým dopravcům, kteří nepředávají 

údaje požadované touto směrnicí v míře, ve 

které již tyto údaje shromáždili, nečiní tak 

v požadovaném formátu nebo jinak 

porušují vnitrostátní ustanovení přijatá 

v souladu s touto směrnicí.  

1. Členské státy v souladu se svými 

vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 

ukládány odrazující, účinné a přiměřené 

sankce, včetně finančních sankcí, těm 

leteckým dopravcům a hospodářským 

subjektům, jež nejsou leteckými dopravci, 

kteří nepředávají údaje požadované touto 

směrnicí v míře, ve které již tyto údaje 

shromáždili, nečiní tak v požadovaném 

formátu nebo údaje nezpracovávají podle 

pravidel ochrany údajů stanovených v této 

směrnici nebo jinak porušují vnitrostátní 

ustanovení přijatá v souladu s touto 

směrnicí.  

 1a. Veškeré údaje uchovávané leteckými 

dopravci a hospodářskými subjekty, které 

nejsou leteckými dopravci, jsou 

uchovávány v zabezpečené databázi v 

počítačovém systému s bezpečnostním 

certifikátem, který splňuje nebo 

překračuje mezinárodní průmyslové 

normy. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 11 Článek 11 

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů 

1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde 

o zpracování osobních údajů podle této 

směrnice, mají všichni cestující stejné 

právo na přístup, právo na opravu, výmaz 

nebo blokování a také právo na náhradu 

škody a soudní přezkum, jako jsou práva, 

1. Každý členský stát stanoví, že pokud jde 

o zpracování osobních údajů podle této 

směrnice, mají všichni cestující stejné 

právo na ochranu svých osobních údajů, 

právo na přístup, právo na opravu, výmaz 

nebo blokování a také právo na náhradu 
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která byla upravena v rámci 

vnitrostátního provádění článků 17, 18, 19 

a 20 rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV. Platí tudíž ustanovení 

článků 17, 18, 19 a 20 rámcového 

rozhodnutí Rady 2008/977/SVV. 

škody a právo soudní přezkum, jako jsou 

práva upravená ve vnitrostátních právních 

předpisech a v právních předpisech Unie 

a v rámci provádění článků 17, 18, 19 a 20 

rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV. 

Platí tudíž uvedené články.  

2. Každý členský stát stanoví, že 

ustanovení přijatá v rámci vnitrostátního 

práva při provádění článků 21 a 22 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost 

zpracovávání a bezpečnost údajů, se 

vztahují také na veškeré zpracování 

osobních údajů podle této směrnice. 

2. Každý členský stát stanoví, že 

ustanovení přijatá v rámci vnitrostátního 

práva při provádění článků 21 a 22 

rámcového rozhodnutí 2008/977/SVV, 

pokud jde o důvěrnost zpracovávání a 

bezpečnost údajů, se vztahují také na 

veškeré zpracování osobních údajů podle 

této směrnice. 

 2a. Pokud ustanovení přijatá v rámci 

vnitrostátního práva při provádění 

směrnice 95/46/ES přiznávají cestujícím 

větší práva týkající se zpracování jejich 

údajů než ustanovení této směrnice, 

použijí se vnitrostátní ustanovení.  

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících, které odhalují rasový 

nebo etnický původ dané osoby, její 

náboženské či filozofické přesvědčení, 
politické názory, odborovou příslušnost, 

zdraví nebo sexuální orientaci, je 

zakázáno. V případě, že složka pro 

informace o cestujících obdrží údaje 

jmenné evidence cestujících, které tyto 

informace odhalují, dojde k okamžitému 

výmazu těchto údajů. 

3. Členské státy zakáží zpracovávání údajů 

jmenné evidence cestujících, které odhalují 

rasový nebo etnický původ dané osoby, její 

politické názory, náboženské vyznání nebo 

filozofické přesvědčení, sexuální orientaci 

nebo genderovou identitu, členství 

a činnost v odborových organizacích, 

jakož i zpracovávání údajů o zdraví či 

sexuálním životě. V případě, že složka pro 

informace o cestujících obdrží údaje 

jmenné evidence cestujících, které tyto 

informace odhalují, dojde k okamžitému 

výmazu těchto údajů.  

 3a. Členské státy zajistí, aby složka pro 

informace o cestujících vedla 

dokumentaci o všech systémech a 

postupech zpracování, za které nese 

odpovědnost. Tato dokumentace obsahuje 

alespoň: 

 a) jméno a kontaktní informace 

organizace a pracovníků složky pro 

informace o cestujících, kteří jsou 

pověřeni zpracováním údajů jmenné 

evidence cestujících, informace o různých 

stupních povolení přístupu a o 
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příslušných pracovnících; 

 b) žádosti příslušných orgánů a složek pro 

informace o cestujících jiných členských 

států a příjemce zpracovaných údajů 

jmenné evidence cestujících; 

 c) všechny žádosti a předání údajů do třetí 

země, identifikaci této třetí země a právní 

základ pro předání těchto údajů; 

 d) lhůty pro uchovávání a výmaz 

jednotlivých kategorií údajů. 

 Složka pro informace o cestujících 

zpřístupní na požádání veškerou 

dokumentaci vnitrostátnímu orgánu 

dozoru. 

 3b. Členské státy zajistí, aby složka pro 

informace o cestujících vedla záznamy 

přinejmenším o těchto úkonech 

zpracování: o shromažďování, 

pozměňování, nahlížení, sdělování, 

kombinování nebo výmazu. V záznamech 

o nahlížení a sdělování se uvádí zejména 

účel, datum a čas, kdy k takovým úkonům 

došlo, a je-li to možné, uvede se v nich 

rovněž identifikace osoby, která do údajů 

jmenné evidence cestujících nahlížela 

nebo která je sdělovala, a totožnost 

příjemců těchto údajů. Tyto záznamy jsou 

využívány výhradně pro ověřování, interní 

kontrolu a zajištění integrity a 

zabezpečení údajů pro účely kontroly. 

Složka pro informace o cestujících 

zpřístupní na požádání tyto záznamy 

vnitrostátnímu orgánu dozoru. 

 Osoby, které provádějí bezpečnostní 

kontroly, mají přístup k údajům jmenné 

evidence cestujících, provádějí jejich 

analýzu a spravují protokoly údajů, musí 

projít bezpečnostní prověrkou a školením. 

Mají stanovený profil, který vymezuje a 

omezuje rozsah přístupu jednotlivých osob 

k záznamům s ohledem na charakter 

jejich práce, jejich funkci a právní nárok. 

 Záznamy se uchovávají po dobu čtyř let. 

Pokud však nejsou v souladu s čl. 9 odst. 3 

podkladové údaje po uplynutí této čtyřleté 
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lhůty vymazány, jsou příslušné záznamy 

uchovávány, dokud nejsou vymazány 

podkladové údaje. 

 3c. Členské státy zajistí, aby jejich složka 

pro informace o cestujících používala 

vhodná technická a organizační opatření 

a postupy a zajistila tak vysokou míru 

bezpečnosti odpovídající rizikům, která 

představuje zpracování a povaha údajů 

jmenné evidence cestujících, jež podléhají 

ochraně.  

 3d. Členské státy zajistí, že je-li 

pravděpodobné, že narušení osobních 

údajů bude mít nepříznivý vliv na 

ochranu osobních údajů nebo soukromí 

subjektu údajů, oznámí složka pro 

informace o cestujících narušení údajů 

bez zbytečného odkladu dotčenému 

subjektu údajů a vnitrostátnímu 

inspektorovi ochrany údajů.  

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné leteckými 

dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné složkou 

pro informace o cestujících a všechny 

žádosti podávané příslušnými orgány 

nebo složkami pro informace o cestujících 

členských států a třetích zemí, třebaže 

odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 

zdokumentovány složkou pro informace o 

cestujících a příslušnými orgány pro účely 

ověření zákonnosti zpracování údajů, 

vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 

zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 

ochranu údajů. Tyto protokoly se 

uchovávají po dobu pěti let, pokud 

podkladové údaje nebyly při uplynutí 

těchto pěti let dosud vymazány v souladu 

s čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 

protokoly uchovávají, dokud nejsou 

podkladové informace vymazány. 

 

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 

dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 

pro přepravu cestujících využívající 

leteckých služeb informovali cestující na 

5. Členské státy zajistí, aby letečtí dopravci 

a hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, informovali cestující 

na mezinárodních letech v okamžiku 
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mezinárodních letech v okamžiku 

rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 

jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 

předávání údajů jmenné evidence 

cestujících složce pro informace o 

cestujících, o účelech zpracování těchto 

údajů, o době uchovávání údajů, jejich 

možném používání k prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti, o 

možnosti výměny a sdílení těchto údajů a o 

jejich právech na ochranu osobních údajů, 

a zejména o právu podat stížnost 

vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 

údajů, který si zvolí. Stejné informace 

musí členské státy poskytnout veřejnosti. 

rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 

jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 

předávání údajů jmenné evidence 

cestujících složce pro informace o 

cestujících, o účelech zpracování těchto 

údajů, o době uchovávání údajů, jejich 

možném používání k prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné nadnárodní 

trestné činnosti, o možnosti výměny a 

sdílení těchto údajů a o jejich právech na 

ochranu osobních údajů, jako je právo na 

přístup, opravu, výmaz a zablokování 

údajů, a zejména o právu podat stížnost 

vnitrostátnímu orgánu dozoru, který si 

zvolí.  

 5a. Členské státy rovněž zajistí, aby jejich 

složka pro informace o cestujících 

poskytla subjektu údajů informace o 

právech uvedených v odstavci 5 a o 

způsobu jejich uplatňování.  

6. Veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících složkou pro 

informace o cestujících a příslušnými 

orgány soukromým stranám v členských 

státech nebo ve třetích zemích je 

zakázáno. 

 

7. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 10, 

přijmou členské státy vhodná opatření, 

kterými zajistí uplatňování ustanovení této 

směrnice, a zejména určí účinné, přiměřené 

a odrazující sankce, které se uplatní v 

případě porušení předpisů přijatých na 

základě této směrnice. 

7. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 10, 

přijmou členské státy vhodná opatření, 

kterými zajistí uplatňování veškerých 

ustanovení této směrnice, a zejména určí 

účinné, přiměřené a odrazující sankce, 

které se uplatní v případě porušení 

předpisů přijatých na základě této 

směrnice. Vnitrostátní orgány dozoru 

uplatní vůči osobám zodpovědným za 

záměrné narušení soukromí příslušná 

disciplinární opatření, která zahrnují 

odepření přístupu do systému, formální 

důtky, suspendování, degradaci nebo 

propuštění ze služby. 

 7a. Předávání údajů jmenné evidence 

cestujících příslušnými orgány nebo 

složkami pro informace o cestujících 

soukromým stranám v členských státech 

nebo ve třetích zemích je zakázáno. Za 
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porušení stanovených požadavků se 

ukládají postihy.  

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Článek 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 12 Článek 12 

Vnitrostátní orgány dozoru Vnitrostátní orgány dozoru 

Každý členský stát stanoví, že vnitrostátní 

orgán dozoru zřízený v rámci provádění 

článku 25 rámcového rozhodnutí 

2008/977/SVV odpovídá také za 

poskytování poradenství a sledování 

způsobu, jakým jsou ustanovení přijatá 

členskými státy podle této směrnice 

uplatňována a prováděna na jeho území. 

Platí další ustanovení článku 25 rámcového 

rozhodnutí 2008/977/SVV. 

Každý členský stát stanoví, že vnitrostátní 

orgán dozoru zřízený v rámci provádění 

článku 25 rámcového rozhodnutí 

2008/977/SVV odpovídá za poskytování 

poradenství a sledování způsobu, jakým 

jsou ustanovení přijatá členskými státy 

podle této směrnice uplatňována 

a prováděna na jeho území. Platí další 

ustanovení článku 25 rámcového 

rozhodnutí 2008/977/SVV. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Povinnosti a pravomoci vnitrostátního 

orgánu dozoru 

 1. Vnitrostátní orgán dozoru každého 

členského státu dohlíží na provádění 

ustanovení přijatých podle této směrnice a 

přispívá k jejímu důslednému uplatňování 

v celé Unii, s cílem chránit základní práva 

týkající se zpracování osobních údajů. 

Každý vnitrostátní orgán dozoru:  

 a) vyřizuje stížnosti, jež předloží kterýkoli 

subjekt údajů, vyšetří danou záležitost a v 

přiměřené lhůtě informuje subjekt údajů 

o průběhu vyřizování a o výsledku jeho 

stížnosti, zejména v případech, kdy je 



 

PE549.223v02-00 50/148 RR\1071914CS.doc 

CS 

třeba provést další šetření či koordinaci s 

jiným vnitrostátním orgánem dozoru, 

přičemž tyto stížnosti mohou předložit 

jakékoli osoby bez ohledu na jejich státní 

příslušnost, zemi původu či místo bydliště;    

 b) uplatňuje pravomoci pro účinný 

dohled, šetření, intervenci a přezkum a 

má případně pravomoc nařídit stíhání 

nebo disciplinární opatření za porušení 

zákona vyplývajícího z této směrnice;  

 c) dohlíží na zákonnost zpracování údajů, 

provádí šetření, inspekce a audity v 

souladu s vnitrostátními právními 

předpisy, a to z vlastního podnětu či na 

základě stížnosti, a v případě, že subjekt 

údajů předloží stížnost, informuje jej v 

přiměřené lhůtě o výsledku šetření;  

 d) sleduje nové směry vývoje, pokud mají 

dopad na ochranu osobních údajů, 

zejména vývoj informačních a 

komunikačních technologií.  

 Členské státy stanoví proces nápravy pro 

jedince, kteří jsou přesvědčeni, že jejich 

vstup na palubu komerčního letadla byl 

zpožděn nebo zakázán, protože byli mylně 

označeni za hrozbu. 

 2. Je-li o to požádán, každý vnitrostátní 

orgán dozoru poskytuje kterémukoli 

subjektu údajů poradenství při výkonu 

práv vyplývajících z ustanovení přijatých 

podle této směrnice, a je-li to vhodné, 

spolupracuje za tímto účelem s 

vnitrostátními orgány dozoru v jiných 

členských státech.  

 3. V případě stížností uvedených v odst. 1 

písm. a) nabízí vnitrostátní orgán dozoru 

formulář pro jejich předkládání, který lze 

vyplnit elektronicky, aniž by byly 

vyloučeny ostatní komunikační 

prostředky. 

 4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

orgán dozoru neúčtoval subjektům údajů 

za plnění svých povinností žádné poplatky. 

Nicméně jestliže jsou žádosti zjevně 

nepřiměřené, zvláště z toho důvodu, že se 
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jejich obsah opakuje, vnitrostátní orgán 

dozoru může jejich vyřízení přiměřeně 

zpoplatnit.  

 5. Každý členský stát zajistí, aby 

vnitrostátní orgán dozoru měl 

odpovídající lidské, technické a finanční 

zdroje, prostory a infrastrukturu 

nezbytnou pro účinný výkon povinností a 

pravomocí.  

 6. Každý členský stát zajistí, aby měl 

vnitrostátní orgán dozoru své vlastní 

pracovníky, kteří budou jmenováni 

vedoucím vnitrostátního orgánu dozoru a 

budou podléhat jeho řízení.  

 7. Členové vnitrostátního orgánu dohledu 

při výkonu svých povinností nevyhledávají 

ani nepřijímají pokyny od jiných osob a 

svou práci vykonávají zcela nezávisle a 

nestranně. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Článek 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 13 Článek 13 

Společné protokoly a podporované datové 

formáty 

Společné protokoly a podporované datové 

formáty 

1. Veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících složkám pro 

informace o cestujících pro účely této 

směrnice se provádí elektronicky, nebo, 

v případě technické závady, jakýmikoliv 

jinými vhodnými prostředky po dobu 

jednoho roku po přijetí společných 

protokolů a podporovaných datových 

formátů v souladu s článkem 14.  

1. Veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících leteckými dopravci a 

hospodářskými subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, složkám pro informace 

o cestujících pro účely této směrnice se 

provádí elektronicky, což poskytuje 

dostatečné záruky, pokud jde o technická 

bezpečnostní a organizační opatření, jimiž 

se řídí zpracování. V případě technické 

závady se údaje jmenné evidence 

cestujících předávají jakýmikoliv jinými 

vhodnými prostředky při zachování stejné 

úrovně bezpečnosti a v plném souladu s 

právními předpisy Unie na ochranu 
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údajů.  

2. Po uplynutí doby jednoho roku od data 

přijetí společných protokolů a 

podporovaných datových formátů probíhá 

veškeré předávání údajů jmenné evidence 

cestujících leteckými dopravci složkám pro 

informace o cestujících s použitím 

bezpečných metod v podobě přijatých 

společných protokolů, které budou 

společné pro veškeré předávání, aby byla 

zajištěna bezpečnost údajů během 

předávání, a v podporovaných datových 

formátech, aby byla zajištěna jejich 

čitelnost pro všechny zúčastněné strany. 

Každý letecký dopravce musí vybrat a 

sdělit složce pro informace o cestujících 

ten společný protokol a datový formát, 

který má v úmyslu pro předávání použít.  

2. Po uplynutí doby jednoho roku od data 

přijetí společných protokolů a 

podporovaných datových formátů probíhá 

veškeré předávání údajů jmenné evidence 

cestujících leteckými dopravci a 

hospodářskými subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, složkám pro informace 

o cestujících s použitím bezpečných metod 

v podobě přijatých společných protokolů, 

které budou společné pro veškeré 

předávání, aby byla zajištěna bezpečnost 

údajů během předávání, a 

v podporovaných datových formátech, aby 

byla zajištěna jejich čitelnost pro všechny 

zúčastněné strany. Každý letecký dopravce 

musí vybrat a sdělit složce pro informace o 

cestujících ten společný protokol a datový 

formát, který má v úmyslu pro předávání 

použít.  

3. Seznam schválených společných 

protokolů a podporovaných datových 

formátů vypracuje a v případě potřeby 

upraví Komise v souladu s postupem 

uvedeným v čl. 14 odst. 2. 

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s 

článkem 14, pokud jde o přijetí a v 

případě potřeby úpravu seznamu 

schválených společných protokolů a 

podporovaných datových formátů. 

4. Pokud přijaté společné protokoly a 

podporované datové formáty uvedené 

v odstavcích 2 a 3 nejsou k dispozici, 

zůstává v platnosti odstavec 1. 

4. Pokud přijaté společné protokoly a 

podporované datové formáty uvedené 

v odstavcích 2 a 3 nejsou k dispozici, 

zůstává v platnosti odstavec 1.  

5. Každý členský stát zajistí, aby byla 

přijata nezbytná technická opatření 

umožňující použití společných protokolů a 

datových formátů do jednoho roku ode 

dne, kdy byly společné protokoly a 

podporované datové formáty přijaty. 

5. Každý členský stát zajistí, aby byla 

přijata nezbytná technická opatření 

umožňující použití společných protokolů a 

datových formátů do jednoho roku ode 

dne, kdy byly společné protokoly a 

podporované datové formáty přijaty. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Článek 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 14 Článek 14 
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Postup projednávání ve výboru Akty v přenesené pravomoci 

1. Komisi bude nápomocen výbor (dále 

jen „výbor“). Uvedený výbor bude 

výborem ve smyslu nařízení […/2011/EU] 

ze dne 16. února 2011.  

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 

použije se článek 4 nařízení […/2011/EU] 

ze dne 16. února 2011. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 13 odst. 3 je 

svěřena Komisi na dobu [X] let od 

…*[datum vstupu této směrnice 

v platnost]. Komise vyhotoví zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto období. 

Přenesení pravomoci se automaticky 

prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

proti tomuto prodloužení námitku 

nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období. 

 2a. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v 

čl. 13 odst. 3 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 2b. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 2c. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 13 odst. 3 vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky 

ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 
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Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Článek 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 16 vypouští se 

Přechodná ustanovení  

K datu uvedenému v čl. 15 odst. 1, tj. dva 

roky od vstupu této směrnice v platnost, 

členské státy zajistí, aby byly 

shromažďovány údaje jmenné evidence 

cestujících nejméně u 30 % letů 

uvedených v čl. 6 odst. 1. Do dvou let od 

data uvedeného v článku 15 členské státy 

zajistí, aby byly shromažďovány údaje 

jmenné evidence cestujících nejméně u 

60 % všech letů uvedených v čl. 6 odst. 1. 

Členské státy zajistí, aby čtyři roky od data 

uvedeného v článku 15 byly 

shromažďovány údaje jmenné evidence 

cestujících u všech letů uvedených v čl. 6 

odst. 1. 

 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Článek 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 17 Článek 17 

Přezkum Přezkum 

Na základě informací poskytnutých 

členskými státy provede Komise: 

Na základě informací poskytnutých 

členskými státy provede Komise do 

…*[čtyři roky ode dne provedení 

uvedeného v čl. 15 odst. 1] přezkum 

fungování této směrnice a předloží zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě. Tento 

přezkum se musí zabývat všemi prvky této 

směrnice. 

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 

zahrnutí vnitřních letů do oblasti 

působnosti této směrnice vzhledem ke 
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zkušenostem nabytým členskými státy, 

které údaje jmenné evidence cestujících u 

vnitřních letů shromažďují. Komise 

předloží zprávu Evropskému parlamentu a 

Radě do dvou let po datu uvedeném 

v čl. 15 odst. 1; 

b) provede přezkum fungování této 

směrnice a předloží zprávu Evropskému 

parlamentu a Radě do čtyř let po datu 

uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 

se musí zabývat všemi prvky této směrnice 

se zvláštním důrazem na soulad se 

standardem ochrany osobních údajů, délku 

uchovávání údajů a kvalitu posouzení. 

Zahrne rovněž statistické údaje sebrané 

podle článku 18. 

Při provádění přezkumu věnuje Komise 

zvláštní pozornost dodržování standardů 

ochrany osobních údajů, nezbytnosti a 

přiměřenosti shromažďování a 

zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících pro každý z uvedených účelů, 

délce uchovávání údajů a kvalitě 

posouzení, účinnosti výměny údajů mezi 

členskými státy a kvalitě posouzení, a to i 

s ohledem na statistické informace 

shromážděné podle článku 18. Zahrne 

rovněž statistické údaje shromážděné podle 

článku 18. 

 Komise po konzultaci s příslušnými 

agenturami Unie předloží do …* [dva 

roky ode dne provedení této směrnice 

uvedeného v čl. 15 odst. 1] Evropskému 

parlamentu a Radě původní hodnotící 

zprávu.  

 

 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Článek 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 18 Článek 18 

Statistické údaje Statistické údaje 

1. Členské státy připraví soubor 

statistických informací o údajích jmenné 

evidence cestujících poskytnutých složkám 

pro informace o cestujících. Tyto statistiky 

musí zahrnovat nejméně počet případů 

identifikace osob, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 

1. Členské státy připraví soubor 

statistických informací o údajích jmenné 

evidence cestujících poskytnutých složkám 

pro informace o cestujících. Tyto statistiky 

musí zahrnovat nejméně počet případů 

identifikace osob, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 
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nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 

odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 

vynucování práva, které byly přijaty 

v souvislosti s používáním údajů jmenné 

evidence cestujících, na leteckého 

dopravce a místo určení. 

nebo závažné nadnárodní trestné činnosti 

podle čl. 4 odst. 2, počet navazujících akcí 

v oblasti vynucování práva, které byly 

přijaty v souvislosti s používáním údajů 

jmenné evidence cestujících, a počet 

skutečných odsouzení, kterých bylo 

dosaženo mimo jiné díky použití údajů 

jmenné evidence cestujících, na leteckého 

dopravce a místo určení, včetně počtu 

vyšetřování a případů odsouzení v každém 

členském státě, k nimž došlo na základě 

shromažďování údajů jmenné evidence 

cestujících. 

2. Tyto statistiky nesmí obsahovat osobní 

údaje. Předávají se Komisi každý rok. 

2. Tyto statistiky nesmí obsahovat osobní 

údaje. Předávají se Evropskému 

parlamentu, Radě a Komisi každé dva 

roky. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Článek 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 19 Článek 19 

Vztah k ostatním nástrojům Vztah k ostatním nástrojům 

1. Členské státy mohou nadále používat 

dvoustranné nebo mnohostranné dohody či 

vzájemná ujednání o výměně informací 

mezi příslušnými orgány platná v době 

přijetí této směrnice, pokud jsou tyto 

dohody nebo ujednání slučitelné s cíli této 

směrnice. 

1. Členské státy mohou nadále používat 

dvoustranné nebo mnohostranné dohody či 

vzájemná ujednání o výměně informací 

mezi příslušnými orgány platná v době 

přijetí této směrnice, pokud jsou tyto 

dohody nebo ujednání slučitelné s cíli této 

směrnice.  

 1a. Uplatňováním této směrnice není 

dotčeno rámcové rozhodnutí 

2008/977/SVV. 

2. Tato směrnice nemá vliv na žádné 

povinnosti a závazky Unie plynoucí 

z dvoustranných a/nebo mnohostranných 

dohod se třetími zeměmi. 

2. Tato směrnice nemá vliv na žádné 

povinnosti a závazky Unie plynoucí 

z dvoustranných a/nebo mnohostranných 

dohod se třetími zeměmi. 

 



 

RR\1071914CS.doc 57/148 PE549.223v02-00 

 CS 

 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

I. Souvislosti 
 

V posledních letech se charakter kriminální a teroristické činnosti neustále měnil. Stala se 

odvážnější, důmyslnější a stále více mezinárodní. Vzhledem ke značným nákladům spojeným 

s trestnou činností se ukazuje, že si občané stále více přejí ráznější kroky k potírání 

organizovaného zločinu a terorismu na úrovni EU.1 

 

V reakci na tuto situaci Stockholmský program vyzval Komisi, aby předložila návrh pro 

využívání údajů jmenné evidence cestujících k prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání 

terorismu a závažné trestné činnosti. Dne 6. listopadu 2007 Komise přijala návrh rámcového 

rozhodnutí Rady o používání jmenné evidence cestujících (PNR) pro účely vynucování práva. 

Proběhla diskuse o návrhu v pracovních skupinách Rady a bylo dosaženo konsensu, co se týče 

většiny ustanovení dokumentu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 

2009 se však návrh Komise, v té době ještě nepřijatý Radou, stal zastaralým. 

 

Údaje jmenné evidence cestujících jsou informace, které poskytují cestující během rezervace 

letenek a které uchovávají letečtí dopravci. Ti je využívají zejména pro provozní účely (údaje 

obsahují 19 druhů informací, jako například termíny cest, cestovní itinerář, informace 

o letence, kontaktní údaje, údaje o cestovní agentuře, o prostředcích použitých při platbě, číslo 

sedadla a údaje o zavazadlech), mají však pro letecké dopravce také komerční a statistickou 

hodnotu.  

 

Údaje jmenné evidence cestujících mohou rovněž využívat donucovací orgány a navrhovaná 

směrnice stanoví harmonizovaná pravidla takových opatření. Důkladně analyzované údaje 

jmenné evidence cestujících mohou být efektivním nástrojem umožňujícím identifikovat 

a prošetřit kriminální a teroristickou činnost. Dále mohou být využívány při reakci 

na probíhající události nebo proaktivně s cílem zadržet, sledovat, vyšetřovat a stíhat pachatele 

trestných činů. V současné době disponuje z 27 členských států Evropské unie plně 

rozvinutým systémem jmenné evidence cestujících pouze Spojené království2, zatímco 

5 jiných států (Francie, Dánsko, Švédsko, Belgie a Nizozemsko) používá systém omezeně 

nebo jsou v testovací fázi. 

 

Jmenná evidence cestujících by neměla být zaměňována s předběžnými informacemi 

o cestujících (API), což jsou životopisné údaje převzaté ze strojově čitelné části cestovního 

pasu. Tento systém má mnohem omezenější rozsah a jeho používání spadá do působnosti 

směrnice API3. 

 

 

                                                 
1 Pravidelný Eurobarometr 71, příloha, s. 149. 
2 Zákon o přistěhovalectví, azylu a státní příslušnosti z roku 2006, oddíly 32 až 38 týkající se programu 

Spojeného království v oblasti elektronických hranic. 
3 Směrnice 2004/82/ES ze dne 29. srpna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících (Úř. věst. L 

261, 6.8.2004, s. 24). 
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II. Návrh Komise 

 

Návrh Komise (dále jen „dokument“) zohledňuje doporučení Evropského parlamentu uvedená 

v jeho usnesení z listopadu 20081 a odráží vývoj rozhovorů v pracovních skupinách Rady 

v roce 2009. Zohledňuje rovněž stanoviska evropského inspektora ochrany údajů (EDPS), 

pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29 a Agentury pro základní práva. 

Bylo provedeno plné hodnocení dopadu i postup konzultací. 

 

V zásadě dokument řeší dvě záležitosti: i) harmonizuje povinnost leteckých dopravců, kteří 

provozují lety mezi třetí zemí a územím alespoň jednoho členského státu, související 

s předáváním údajů jmenné evidence cestujících donucovacím orgánům, a ii) stanoví kritéria, 

podle nichž mohou donucovací orgány takové informace využívat, konkrétně pro účely 

prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti. Text je v souladu s pravidly pro ochranu údajů stanovenými v rámcovém rozhodnutí 

2008/977/SVV (nebo v jakémkoli dalším rámcovém rozhodnutí v této oblasti). Navrhovaný 

systém je povinný a ukládá členským státům dvouletou lhůtu k jeho zprovoznění. Členské 

státy však budou mít možnost užívat společné systémy s cílem sdílet náklady.  

 

Kromě výše zmíněného omezení účelu je třeba zmínit řadu dalších oblastí, na které poslanci 

většinou zaměřují svou pozornost: 

 

I. Uchovávání údajů 

 

Dokument stanoví dvouúrovňový přístup k uchovávání údajů jmenné evidence cestujících 

ze strany příslušných orgánů členských států: a to třicetidenní lhůtu, po níž následuje pětiletá 

lhůta, ve které jsou údaje zamaskovány.  

 

II. Centralizovaný versus decentralizovaný systém 

 

Text stanoví pravidla pro decentralizovaný systém. Argumenty pro toto řešení většinou 

souvisejí s náklady, ale rovněž se skutečností, že umístění centralizovaného systému pouze 

na jednom místě je velmi citlivá záležitost. 

 

III. Zahrnutí letů uvnitř EU 

 

Lety uvnitř EU nejsou zahrnuty do působnosti dokumentu. 

 

IV. Cílené versus 100% shromažďování údajů 

 

Komise navrhuje, aby 100% shromažďování údajů mezinárodních letů proběhlo postupně. 

 

V. Vymezení pojmů „teroristické trestné činy“ a „závažná trestná činnost“ 

 

Za „teroristické trestné činy“ se považují trestné činy podle článků 1 až 4 rámcového 

rozhodnutí Rady 2002/475/SVV; a „závažné trestné činy“ jsou také definovány s odkazem 

na čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV, ale pouze ty trestné činy, které 

                                                 
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0561. 
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lze potrestat trestem odnětí svobody nebo ochranným opatřením v maximální délce nejméně 

tří let podle vnitrostátního práva členského státu, ačkoliv je zde povolena určitá flexibilita.  

 

III. Postoj zpravodaje 
 

Zpravodaj do velké míry souhlasí s přístupem Komise týkajícím se předávání a používání 

údajů jmenné evidence cestujících. Komise a donucovací orgány jednotlivých členských států 

představily poslancům důkazy účinnosti takového nástroje a zpravodaj trvá na tom, že byla 

prokázána nezbytnost, přiměřenost a přidaná hodnota tohoto opatření: opatření nebrání 

volnému pohybu a neměla by narušovat práva občanů na vstup a zároveň slouží ochraně 

jejich bezpečnosti. Dále vzhledem k tomu, že návrh Komise zohledňuje doporučení 

Evropského parlamentu z listopadu 2008 a stanoví minimální standardy, které již výbor LIBE 

schválil v souvislosti s jinými úmluvami týkajícími se jmenné evidence cestujících, nabízí text 

solidní bázi pro diskusi v Parlamentu. 

 

I. Uchovávání údajů 

 

Zpravodaj nepovažuje za nezbytné provést v dokumentu změny, připojuje však v návrhu 

zprávy vymezení pojmu „maskování údajů“, které upřesňuje význam tohoto ustanovení. 

Zavádí také dvě různá období dostupnosti údajů – pět let u teroristických činů a čtyři roky 

u závažných nadnárodních trestných činů, přičemž plně zohledňuje zásadu proporcionality 

s ohledem na spojené věci Evropského soudního dvora C-293/12 a C-594/12. 

 

II. Centralizovaný versus decentralizovaný systém 

 

Text stanoví pravidla pro decentralizovaný systém. 

 

III. Zahrnutí letů uvnitř EU 

 

Zpravodaj je přesvědčen, že zahrnutí letů uvnitř EU by všem systémům jmenné evidence 

cestujících EU přineslo výraznou přidanou hodnotu. Ačkoliv by to znamenalo dodatečné 

vstupní náklady, jsou se zahrnutím těchto letů spojené jasné výhody: a to jednotná forma 

a velké výhody v oblasti bezpečnosti. Z důvodu rozšíření oblasti působnosti systému 

zpravodaj rovněž prodloužil lhůtu návrhu ze dvou na tři roky. 

 

IV. Cílené versus 100% shromažďování údajů 

 

Zpravodaj podporuje zahrnutí 100 % letů z důvodu jasných výhod, pokud jde o účinnost 

a bezpečnost. Vyskytují se také známky nasvědčující tomu, že by se pachatelé kriminálních 

činů v systému zahrnujícím pouze část letů mohli určitým letům vyhýbat. 

 

V. Vymezení pojmů „teroristické trestné činy“ a „závažná nadnárodní trestná činnost“ 

 

Návrh zprávy nezměnil vymezení pojmů „teroristický trestný čin“ a „závažný trestný čin“. 

Omezuje však znění na „závažnou nadnárodní trestnou činnost“ a uvádí pouze seznam 

konkrétních trestných činů vycházející ze seznamu FD 2002/584/SVV.  
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Zpravodaj také zavedl ustanovení, která vyjasňují otázku nákladů a náprav, kromě toho 

posilují právní jistotu tím, že text jasněji odkazuje na jiné právní předpisy v této oblasti, které 

jsou již v platnosti.  
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6.5.2015 

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI 

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence 

cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti 

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

Navrhovatel: Arnaud Danjean 

 

 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Jmenná evidence cestujících (PNR) sestává z údajů, které poskytují cestující a shromažďují 

letečtí dopravci pro komerční účely. Obsahuje různé typy údajů, od termínů cest a cestovních 

itinerářů po informace o prostředcích použitých při platbě a kontaktní údaje. 

 

Údaje jmenné evidence cestujících mají značné využití pro donucovací orgány. Mohou být 

použity v reakci na určitou situaci, např. při vyšetřování nebo v rámci trestního stíhání, 

v reálném čase (před příletem nebo odletem) za účelem prevence trestné činnosti nebo zatčení 

osob předtím, než dojde ke spáchání trestného činu, nebo proaktivně k vypracování 

hodnotících kritérií usnadňujících posouzení cestujících před jejich příletem či odletem. 

 

Ačkoli již několik členských států pracuje na vytvoření svých vlastních systémů jmenné 

evidence cestujících, směrnice by upravovala používání údajů PNR na úrovni EU. Jejím cílem 

je rovněž harmonizace politik jednotlivých členských států. Tato harmonizace je klíčová, má-

li se předejít tomu, aby každý členský stát ukládal leteckým dopravcům odlišné povinnosti, 

což by vedlo ke značnému nárůstu byrokratické a finanční zátěže spojené s poskytováním 

údajů PNR. Harmonizace by rovněž zajistila, že bude celá EU systémem PNR komplexně 

pokryta. 

 

Zavedení systému jmenné evidence cestujících EU je klíčové, má-li se EU vypořádat 

s problémy, jimž v současné době čelí. Kromě boje proti organizovanému zločinu a vnitřnímu 

terorismu je směrnice o jmenné evidenci cestujících rovněž důležitým příspěvkem 

k zachování mezinárodní bezpečnosti. Terorismus se stal celosvětovou hrozbou, a tak je 

k němu také třeba přistupovat. Letecká doprava hraje klíčovou úlohu při udržování 
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teroristických sítí a při odjezdu a návratu tzv. „zahraničních bojovníků“. Řádný přístup 

donucovacích orgánů k údajům jmenné evidence cestujících je tudíž třeba zajistit jak pro 

zachování vnitřní bezpečnosti, tak pro splnění cílů zahraniční politiky EU. 

 

Aby se předešlo vzniku jakýchkoli zneužitelných mezer v právních předpisech, je rovněž 

nutné zajistit, aby byly do systému jmenné evidence cestujících EU zařazeny i údaje 

shromažďované hospodářskými subjekty, které nejsou leteckými dopravci, jako např. 

cestovními agenturami a kancelářemi využívajícími charterových letů. Jelikož letecké 

společnosti provozující dotčené charterové lety často nemají přístup k rezervačním údajům, je 

nezbytné, aby byly cestovní agentury a kanceláře povinny tyto informace poskytovat. 

 

Tento přístup musí být nutně vyvážen právem občanů EU na soukromí a je třeba zajistit, aby 

byla směrnice o jmenné evidenci cestujících v souladu s rozhodnutím Evropského soudního 

dvora ve věci směrnice o uchovávání údajů. Navrhovatel se domnívá, že pokud budou tyto 

problémy vyřešeny, bude směrnice důležitým příspěvkem k vnitrostátní a mezinárodní 

bezpečnosti.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (3a) Rada bezpečnosti OSN vyjadřuje ve 

své rezoluci č. 2178 (2014) hluboké 

znepokojení nad akutní a rostoucí 

hrozbou, kterou představují zahraniční 

terorističtí bojovníci, konkrétně 

jednotlivci, kteří cestují do jiného státu, 

než je stát, v němž mají trvalé bydliště 

nebo jehož jsou státními příslušníky, za 

účelem spáchání, plánování nebo přípravy 

teroristického činu či účasti na něm nebo 

za účelem poskytnutí či absolvování 

teroristického výcviku, a vyslovuje své 

odhodlání tuto hrozbu řešit. Rada 

bezpečnosti OSN uznává, jak důležité je 

hrozbu představovanou zahraničními 

teroristickými bojovníky řešit, a vybízí 

členské státy, aby prováděly posuzování 
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rizik představovaných jednotlivými 

cestujícími založená na důkazech 

a screeningové postupy zahrnující 

shromažďování a analýzu cestovních 

údajů, aniž by se však uchylovaly 

k profilování na základě stereotypů 

vycházejících z diskriminačních 

pohnutek. 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 

nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti, 

a tudíž vedou k posílení vnitřní 

bezpečnosti.  

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 

nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti, 

a tudíž vedou k posílení vnitřní 

a mezinárodní bezpečnosti. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 

nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti, 

a tudíž vedou k posílení vnitřní 

bezpečnosti. 

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 

mohou být užitečným nástrojem účinné 

prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů a závažné 

trestné činnosti, a tudíž vedou k posílení 

vnitřní bezpečnosti. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 

pomáhají donucovacím orgánům 

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 

mohou donucovacím orgánům pomáhat 
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v prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání závažných trestných činů, včetně 

teroristických trestných činů, tím, že jsou 

porovnávány s různými databázemi 

hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 

důkazy a případně nalézt spolupachatele 

a odhalit zločinecké sítě. 

v prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání závažných trestných činů, včetně 

teroristických trestných činů, tím, že jsou 

porovnávány s různými databázemi 

hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 

důkazy a případně nalézt spolupachatele 

a odhalit zločinecké sítě. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 

umožní donucovacím orgánům 

identifikovat osoby, které byly dříve 

„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 

podezřelé z účasti na závažné trestné 

činnosti či terorismu, u nichž však analýza 

údajů naznačuje, že mohou být do této 

trestné činnosti zapojeny, a měly by proto 

být příslušnými orgány dále zkoumány. 

Používáním údajů jmenné evidence 

cestujících mohou donucovací orgány 

reagovat na hrozbu závažné trestné činnosti 

a terorismu z jiné perspektivy, než je 

zpracování ostatních kategorií osobních 

údajů. Pro zajištění toho, aby bylo 

zpracování údajů nevinných osob a osob, 

které nejsou podezřelé ze spáchání 

trestného činu, co nejvíce omezeno, by 

však aspekty používání údajů jmenné 

evidence cestujících týkající se tvorby 

a uplatňování hodnotících kritérií měly být 

dále omezeny na závažné trestné činy, 

které jsou zároveň nadnárodní povahy, 

tj. jsou svou podstatou spojeny 

s cestováním a tedy se zpracovávanými 

druhy údajů. 

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 

umožní donucovacím orgánům 

identifikovat osoby, které byly dříve 

„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 

podezřelé z účasti na závažné trestné 

činnosti či terorismu, u nichž však analýza 

údajů naznačuje, že mohou být do této 

trestné činnosti zapojeny, a měly by proto 

být příslušnými orgány dále zkoumány, 

včetně jednotlivců, kteří mohou cestovat 

za účelem spáchání, plánování nebo 

přípravy teroristického činu či účasti na 

něm nebo za účelem poskytnutí či 

absolvování teroristického výcviku. 

Používáním údajů jmenné evidence 

cestujících mohou donucovací orgány 

reagovat na hrozbu závažné trestné činnosti 

a terorismu z jiné perspektivy, než je 

zpracování ostatních kategorií osobních 

údajů. Pro zajištění toho, aby bylo 

zpracování údajů nevinných osob a osob, 

které nejsou podezřelé ze spáchání 

trestného činu, co nejvíce omezeno, by 

však aspekty používání údajů jmenné 

evidence cestujících týkající se tvorby 

a uplatňování hodnotících kritérií měly být 

dále omezeny na závažné trestné činy, 

které jsou zároveň nadnárodní povahy, 

tj. jsou svou podstatou spojeny 

s cestováním a tedy se zpracovávanými 

druhy údajů. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Zpracování osobních údajů musí být 

přiměřené vzhledem ke zvláštnímu 

bezpečnostnímu cíli, jenž tato směrnice 

sleduje. 

(8) Zpracování osobních údajů musí být 

přiměřené a nezbytné vzhledem ke splnění 

zvláštního bezpečnostního cíle, jejž tato 

směrnice sleduje, v souladu se zásadami 

nezbytnosti a proporcionality, které uvádí 

Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 

4. dubna 2014 a také evropský inspektor 

ochrany údajů ve svém stanovisku ze dne 

25. března 2011. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti je proto 

nezbytné, aby ustanovení, jež ukládá 

povinnosti leteckým dopravcům, kteří 

provozují mezinárodní lety na území nebo 

z území jednoho či více členských států 

Evropské unie, zavedly všechny členské 

státy.  

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti je proto 

nezbytné, aby ustanovení, jež ukládá 

povinnosti leteckým dopravcům, kteří 

provozují mezinárodní lety na území nebo 

z území jednoho či více členských států 

Evropské unie, zavedly všechny členské 

státy. Tyto povinnosti by se měly vztahovat 

i na hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, pokud jsou zapojeny 

do rezervací těchto letů. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti je proto 

nezbytné, aby ustanovení, jež ukládá 

povinnosti leteckým dopravcům, kteří 

provozují mezinárodní lety na území nebo 

z území jednoho či více členských států 

Evropské unie, zavedly všechny členské 

státy. 

(10) Pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné nadnárodní trestné činnosti je 

proto nezbytné, aby ustanovení, jež ukládá 

povinnosti leteckým dopravcům, kteří 

provozují mezinárodní lety na území nebo 

z území jednoho či více členských států 

Evropské unie, zavedly všechny členské 

státy. 

 (Horizontální pozměňovací návrh: termín 

„závažná trestná činnost“ se v celém textu 

nahrazuje termínem „závažná nadnárodní 

trestná činnost“.) 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Cílem této směrnice je zaručit 

bezpečnost, chránit život a bezpečí 

veřejnosti a vytvořit právní rámec pro 

ochranu údajů jmenné evidence 

cestujících a pro jejich výměnu mezi 

členskými státy a donucovacími orgány. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Nedávný nárůst počtu teroristických 

činů v EU, šíření radikalismu a nárůst 

počtu účastníků bojů vracejících se do EU 

ze zahraničí potvrzují, že je nejvyšší čas, 

aby tato směrnice vstoupila v platnost. 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Letečtí dopravci již shromažďují 

a zpracovávají údaje jmenné evidence 

cestujících pro vlastní komerční účely. 

Tato směrnice by neměla leteckým 

dopravcům ukládat žádnou povinnost 

shromažďovat nebo uchovávat další údaje 

o cestujících ani cestujícím ukládat 

povinnost poskytovat žádné další údaje 

kromě těch, které již leteckým dopravcům 

poskytují. 

(11) Letečtí dopravci již shromažďují 

a zpracovávají údaje jmenné evidence 

cestujících pro vlastní komerční účely. 

Tato směrnice by neměla leteckým 

dopravcům a hospodářským subjektům, 

které nejsou leteckými dopravci, ukládat 

žádnou povinnost shromažďovat nebo 

uchovávat další údaje o cestujících ani 

cestujícím ukládat povinnost poskytovat 

žádné další údaje kromě těch, které již 

leteckým dopravcům a hospodářským 

subjektům, které nejsou leteckými 

dopravci, poskytují. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  (11a) Hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, jako jsou cestovní 

agentury a kanceláře, prodávají zájezdy 

využívající charterových letů, pro jejichž 

účely od svých zákazníků shromažďují 

a zpracovávají údaje jmenné evidence 

cestujících, aniž by však tyto údaje nutně 

předávaly leteckým společnostem, které 

dané lety přepravující cestující provozují. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Definice teroristických trestných činů (12) Definice teroristických trestných činů 
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by měla být převzata z článků 1 až 4 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu37. 

Definice závažné trestné činnosti by měla 

být převzata z článku 2 rámcového 

rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 

13. června 2002 o evropském zatýkacím 

rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy38. Členské státy však smí 

vyjmout méně závažné trestné činy, 

u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 

trestního soudnictví zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících podle této 

směrnice nebylo v souladu se zásadou 

proporcionality. Definice závažné 

nadnárodní trestné činnosti by měla být 

převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 

proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu. 

by měla být převzata z článku 1 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu37. 

Definice závažné nadnárodní trestné 

činnosti by měla být převzata z článku 2 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/584/JHA ze dne 13. června 2002 

o evropském zatýkacím rozkazu a 

z Úmluvy OSN proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu. Členské státy by 

však měly vyjmout méně závažné trestné 

činy, u nichž by s přihlédnutím k jejich 

systému trestního soudnictví zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících podle 

této směrnice nebylo v souladu se zásadou 

proporcionality. 

__________________ __________________ 

37 Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3. 

Rozhodnutí pozměněné rámcovým 

rozhodnutím Rady 2008/919/SVV ze dne 

28. listopadu 2008, Úř. věst. L 330, 

9.12.2008, s. 21. 

37 Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3. 

Rozhodnutí pozměněné rámcovým 

rozhodnutím Rady 2008/919/SVV ze dne 

28. listopadu 2008, Úř. věst. L 330, 

9.12.2008, s. 21. 

38 Úř. věst. L 190, 18.7.2002, s. 1.  

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Obsah veškerých seznamů 

požadovaných údajů jmenné evidence 

cestujících, které mají být složce pro 

informace o cestujících poskytovány, je 

třeba vypracovat tak, aby objektivně 

odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 

pro účely prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 

(14) Obsah veškerých seznamů 

požadovaných údajů jmenné evidence 

cestujících, které mají být složce pro 

informace o cestujících poskytovány, je 

třeba vypracovat tak, aby objektivně 

odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 

pro účely prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 
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v rámci Unie a ochrání základní práva 

občanů, jmenovitě právo na soukromí 

a ochranu osobních údajů. Tyto seznamy 

by neměly obsahovat žádné osobní údaje, 

které by mohly odhalit rasový nebo etnický 

původ osoby, její náboženské nebo 

filozofické přesvědčení, její politické 

názory, členství v odborových organizacích 

nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 

orientace. Údaje jmenné evidence 

cestujících by měly obsahovat informace 

o rezervaci a cestovní trase, které 

příslušným orgánům umožňují 

identifikovat cestující v letecké dopravě, 

kteří představují hrozbu pro vnitřní 

bezpečnost. 

v rámci Unie a ochrání základní práva 

občanů, jmenovitě právo na soukromí 

a ochranu osobních údajů. Tyto seznamy 

by neměly obsahovat žádné osobní údaje, 

které by mohly odhalit rasový nebo etnický 

původ osoby, její náboženské nebo 

filozofické přesvědčení, její politické 

názory, členství v odborových organizacích 

nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 

orientace. Údaje jmenné evidence 

cestujících by měly obsahovat informace 

o rezervaci a cestovní trase, které 

příslušným orgánům umožňují 

identifikovat cestující v letecké dopravě, 

kteří představují hrozbu pro vnitřní 

a mezinárodní bezpečnost. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 

možné metody předávání údajů: metoda 

„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 

orgány ze státu, který údaje požaduje, 

mohou zasáhnout (vstoupit) do 

rezervačního systému leteckého dopravce 

a získat („dobýt“) opis požadovaných 

údajů, a metoda „dodávání“, v jejímž rámci 

letečtí dopravci předají („dodají“) 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících orgánu, který je požaduje, což 

leteckým dopravcům umožňuje 

kontrolovat, které údaje jsou poskytovány. 

Má se zato, že metoda „dodávání” nabízí 

vyšší stupeň ochrany údajů a měla by být 

povinná pro všechny letecké dopravce. 

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 

možné metody předávání údajů: metoda 

„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 

orgány ze státu, který údaje požaduje, 

mohou zasáhnout (vstoupit) do 

rezervačního systému leteckého dopravce 

a získat („dobýt“) opis požadovaných 

údajů, a metoda „dodávání“, v jejímž rámci 

letečtí dopravci a hospodářské subjekty, 

které nejsou leteckými dopravci, předají 

(„dodají“) požadované údaje jmenné 

evidence cestujících orgánu, který je 

požaduje, což leteckým dopravcům 

umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 

poskytovány. Má se za to, že metoda 

„dodávání” nabízí vyšší stupeň ochrany 

údajů a měla by být povinná pro všechny 

letecké dopravce a hospodářské subjekty, 

které nejsou leteckými dopravci. 
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Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Členské státy by měly přijmout 

všechna nezbytná opatření, aby leteckým 

dopravcům splnění jejich povinností podle 

této směrnice umožnily. Členské státy by 

měly pro letecké dopravce, kteří nesplní 

své povinnosti, pokud jde o předávání 

údajů jmenné evidence cestujících, stanovit 

odrazující, účinné a přiměřené sankce, 

včetně finančních sankcí. V případě 

opakovaného závažného protiprávního 

jednání, které by zpochybnilo základní cíle 

této směrnice, mohou tyto sankce 

výjimečně zahrnovat opatření, jako je 

odstavení, zadržení a zabavení dopravních 

prostředků nebo dočasné pozastavení či 

odejmutí provozní licence.  

(17) Členské státy by měly přijmout 

všechna nezbytná opatření, aby leteckým 

dopravcům a hospodářským subjektům, 

které nejsou leteckými dopravci, splnění 

jejich povinností podle této směrnice 

umožnily. Členské státy by měly pro 

letecké dopravce a hospodářské subjekty, 

které nejsou leteckými dopravci, neplnící 
své povinnosti, pokud jde o předávání 

údajů jmenné evidence cestujících, stanovit 

odrazující, účinné a přiměřené sankce, 

včetně finančních sankcí. V případě 

opakovaného závažného protiprávního 

jednání, které by zpochybnilo základní cíle 

této směrnice, mohou tyto sankce 

výjimečně zahrnovat opatření, jako je 

odstavení, zadržení a zabavení dopravních 

prostředků nebo dočasné pozastavení či 

odejmutí provozní licence. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Každý členský stát by měl být 

odpovědný za posuzování potenciálních 

hrozeb spojených s teroristickými 

trestnými činy a závažnou trestnou 

činností. 

(18) Každý členský stát by měl být 

odpovědný za posuzování potenciálních 

hrozeb spojených s teroristickými 

trestnými činy a závažnou nadnárodní 

trestnou činností. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Vzhledem k právu na ochranu 

osobních údajů a k právu na nediskriminaci 

by neměla být přijímána žádná rozhodnutí, 

která mají na danou osobu nepříznivý 

právní účinek nebo ji závažně poškozují 

pouze z důvodu automatického zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících. Takové 

rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 

okolností založeno na rasovém nebo 

etnickém původu dané osoby, jejím 

náboženském či filozofickém přesvědčení, 

politických názorech, členství 

v odborových organizacích, zdraví nebo 

sexuální orientaci. 

(19) Vzhledem k právu na ochranu 

osobních údajů a k právu na nediskriminaci 

by neměla být přijímána žádná rozhodnutí, 

která mají na danou osobu nepříznivý 

právní účinek nebo ji závažně poškozují 

pouze z důvodu automatického zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících. Takové 

rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 

okolností založeno na pohlaví, barvě pleti, 

etnickém nebo sociálním původu, 

genetických rysech či jazyku dané osoby, 

jejím náboženském či filozofickém 

přesvědčení, politických názorech, členství 

v odborových organizacích, příslušnosti 

k národnostní menšině, majetku, rodinné 

příslušnosti, zdravotním postižení, věku, 
zdraví nebo sexuální orientaci. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Členské státy by měly sdílet 

s ostatními členskými státy údaje jmenné 

evidence cestujících, které obdrží, pokud je 

toto předání nezbytné pro prevenci, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

trestné činnosti. Ustanoveními této 

směrnice by neměly být dotčeny ostatní 

nástroje Unie týkající se výměny informací 

mezi policií a soudními orgány, včetně 

rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. 

dubna 2009 o zřízení Evropského 

policejního úřadu (Europol)39 a rámcového 

rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. 

prosince 2006 o zjednodušení výměny 

operativních a jiných informací mezi 

donucovacími orgány členských států 

Evropské unie40. Tato výměna údajů 

jmenné evidence cestujících mezi 

(20) Členské státy by měly sdílet 

s ostatními členskými státy údaje jmenné 

evidence cestujících, které obdrží, pokud je 

toto předání nezbytné pro prevenci, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti. Ustanoveními 

této směrnice by neměly být dotčeny 

ostatní nástroje Unie týkající se výměny 

informací mezi policií a soudními orgány, 

včetně rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze 

dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského 

policejního úřadu (Europol)39 a rámcového 

rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. 

prosince 2006 o zjednodušení výměny 

operativních a jiných informací mezi 

donucovacími orgány členských států 

Evropské unie40. Tato výměna údajů 

jmenné evidence cestujících mezi 
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donucovacími orgány a soudními orgány 

by se měla řídit pravidly policejní a soudní 

spolupráce. 

donucovacími orgány a soudními orgány 

by se měla řídit pravidly policejní a soudní 

spolupráce. 

__________________ __________________ 

39 Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37. 39 Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37. 

40 Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89. 40 Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 89. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Předávání údajů jmenné evidence 

cestujících členskými státy do třetích zemí 

by mělo být povolováno pouze 

v jednotlivých případech a mělo by 

probíhat v souladu s rámcovým 

rozhodnutím 2008/977/SVV. Pro zajištění 

ochrany osobních údajů by toto předávání 

osobních údajů mělo podléhat dalším 

požadavkům ohledně účelu předávání, 

totožnosti přijímajícího orgánu a úrovně 
ochrany údajů v dané třetí zemi. 

(26) Předávání údajů jmenné evidence 

cestujících členskými státy do třetích zemí 

by mělo být povolováno pouze 

v jednotlivých případech a mělo by 

probíhat v souladu s revidovaným 

rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV. 

Pro zajištění ochrany osobních údajů by 

tyto údaje měly být předávány pouze 

tehdy, jsou-li k dispozici přesné informace 

o zamýšleném zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících ve třetí zemi, 

o mezích přístupu příslušných orgánů ve 

třetí zemi k těmto údajům a o jejich dalším 

používání, jakož i dalších úrovních 
ochrany údajů v dané třetí zemi. 

Odůvodnění 

V návaznosti na návrh Komise změnit rámcové rozhodnutí 2008/977/SVV prostřednictvím 

nové směrnice (COM(2012) 10 final) je v současnosti prováděn přezkum tohoto rámcového 

rozhodnutí. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Předávání údajů jmenné evidence 

cestujících členskými státy do třetích zemí 

(26) Předávání údajů jmenné evidence 

cestujících členskými státy do třetích zemí 
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by mělo být povolováno pouze 

v jednotlivých případech a mělo by 

probíhat v souladu s rámcovým 

rozhodnutím 2008/977/SVV. Pro zajištění 

ochrany osobních údajů by toto předávání 

osobních údajů mělo podléhat dalším 

požadavkům ohledně účelu předávání, 

totožnosti přijímajícího orgánu a úrovně 

ochrany údajů v dané třetí zemi. 

by mělo být povolováno pouze 

v jednotlivých případech a mělo by 

probíhat v souladu s rámcovým 

rozhodnutím 2008/977/SVV. Pro zajištění 

ochrany osobních údajů by toto předávání 

osobních údajů mělo podléhat dalším 

požadavkům ohledně účelu předávání, 

totožnosti přijímajícího orgánu a úrovně 

ochrany údajů v dané třetí zemi. Předávání 

těchto údajů jakékoli další zemi by mělo 

být povolováno pouze v jednotlivých 

případech se souhlasem původního 

členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) V důsledku právních a technických 

rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 

týkajícími se zpracování osobních údajů, 

včetně jmenné evidence cestujících, se 

letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 

s různými požadavky, pokud jde o typy 

informací, které mají být předávány, i 

o podmínky, za kterých tyto informace 

musí být poskytnuty příslušným 

vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 

mohou bránit účinné spolupráci mezi 

příslušnými vnitrostátními orgány za 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti. 

(29) V důsledku právních a technických 

rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 

týkajícími se zpracování osobních údajů, 

včetně jmenné evidence cestujících, se 

letečtí dopravci a hospodářské subjekty, 

které nejsou leteckými dopravci, potýkají 

a budou potýkat s různými požadavky, 

pokud jde o typy informací, které mají být 

předávány, i o podmínky, za kterých tyto 

informace musí být poskytnuty příslušným 

vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 

mohou bránit účinné spolupráci mezi 

příslušnými vnitrostátními orgány za 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) V důsledku právních a technických (29) V důsledku právních a technických 
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rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 

týkajícími se zpracování osobních údajů, 

včetně jmenné evidence cestujících, se 

letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 

s různými požadavky, pokud jde o typy 

informací, které mají být předávány, i 

o podmínky, za kterých tyto informace 

musí být poskytnuty příslušným 

vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 

mohou bránit účinné spolupráci mezi 

příslušnými vnitrostátními orgány za 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti. 

rozdílů mezi vnitrostátními ustanoveními 

týkajícími se zpracování osobních údajů, 

včetně jmenné evidence cestujících, se 

letečtí dopravci potýkají a budou potýkat 

s různými požadavky, pokud jde o typy 

informací, které mají být předávány, i 

o podmínky, za kterých tyto informace 

musí být poskytnuty příslušným 

vnitrostátním orgánům. Tyto rozdíly 

mohou bránit účinné spolupráci mezi 

příslušnými vnitrostátními orgány za 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a závažné nadnárodní trestné činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Oblast působnosti směrnice je 

maximálně omezena, umožňuje 

uchovávání údajů jmenné evidence 

cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 

jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 

Údaje musí být anonymizovány po velice 

krátké době, shromažďování a používání 

citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 

účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 

musí členské státy zajistit, aby za 

poskytování poradenství a sledování 

způsobu, jakým jsou údaje jmenné 

evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 

vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 

ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících musí být pro 

účely ověření zákonnosti zpracovávání 

údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení zpracování 

údajů zaprotokolováno nebo 

zdokumentováno. Členské státy musí 

rovněž zajistit, aby byli cestující jasně 

a přesně informováni o shromažďování 

údajů jmenné evidence a o jejich právech.  

(32) Oblast působnosti směrnice je 

maximálně omezena, umožňuje 

uchovávání údajů jmenné evidence 

cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 

jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 

Údaje musí být maskovány po velice 

krátké době, shromažďování a používání 

citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 

účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 

musí členské státy zajistit, aby za 

poskytování poradenství a sledování 

způsobu, jakým jsou údaje jmenné 

evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 

vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 

ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících musí být pro 

účely ověření zákonnosti zpracovávání 

údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení zpracování 

údajů zaprotokolováno nebo 

zdokumentováno. Členské státy musí 

rovněž zajistit, aby byli cestující jasně 

a přesně informováni o shromažďování 

údajů jmenné evidence a o jejich právech. 
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Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  1a. Tato směrnice se rovněž použije na 

hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci a shromažďují nebo 

uchovávají údaje jmenné evidence 

cestujících týkající se letů přepravujících 

cestující do nebo ze třetích zemí, pokud se 

jejich místo odletu nebo příletu nachází 

v Unii.  

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Údaje jmenné evidence cestujících 

shromažďované v souladu s touto směrnice 

smí být zpracovávány pouze pro tyto 

účely: 

2. Údaje jmenné evidence cestujících 

shromažďované v souladu s touto směrnicí 

smí být zpracovávány pouze příslušným 

orgánem členského státu a pouze pro tyto 

účely: 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Tato směrnice se použije u dopravců 

a hospodářských subjektů, které nejsou 

leteckými dopravci, provozujících leteckou 

přepravu cestujících mezi Unií a třetími 

zeměmi a u letecké přepravy cestujících 

na území Unie. 
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Odůvodnění 

Je důležité zahrnout do oblasti působnosti směrnice také lety v rámci EU, neboť pachatelé 

trestných činů v EU využívají i letů na území EU, nikoli pouze letů mezi Unií a třetími zeměmi. 

Pachatelé také využívají složité trasy z a do celé řady zemí EU, aby předešli odhalení 

a stíhání. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Tato směrnice se rovněž použije 

u dopravců a hospodářských subjektů, 

které nejsou leteckými dopravci, kteří jsou 

v Evropské unii registrováni nebo zde 

uchovávají údaje a provozují leteckou 

přepravu cestujících do nebo ze třetích 

zemí, pokud se místo odletu nebo příletu 

nachází v Unii. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „leteckým dopravcem“ podnik letecké 

dopravy s platnou provozní licencí nebo 

rovnocenným dokladem, který mu 

umožňuje provozovat leteckou přepravu 

cestujících; 

a) „leteckým dopravcem“ podnik letecké 

dopravy s platnou provozní licencí nebo 

rovnocenným dokladem; 

Odůvodnění 

Definice leteckého dopravce by měla být v souladu s definicí uvedenou v nařízení 

č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství. 
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Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  aa) „hospodářským subjektem, který není 

leteckým dopravcem“, oprávněný 

hospodářský subjekt, jako např. cestovní 

agentura nebo kancelář, který poskytuje 

služby související s cestovním ruchem, 

včetně rezervací letů, pro jejichž účely 

shromažďuje a zpracovává údaje jmenné 

evidence cestujících;  

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 

plánovaný či neplánovaný let leteckého 

dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 

a ukončen na území alespoň jednoho 

členského státu, nebo má být zahájen 

z území členského státu Evropské unie 

s konečným místem určení ve třetí zemi, 

a to včetně letů s přestupem a tranzitních 

letů; 

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 

plánovaný či neplánovaný let leteckého 

dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 

a ukončen na území alespoň jednoho 

členského státu, nebo má být zahájen 

z území členského státu Evropské unie 

s konečným místem určení ve třetí zemi, 

a to včetně charterových letů, letů 

provozovaných soukromými letadly 
a soukromými nákladními letadly, jakož 

i všech tranzitních letů, při nichž cestující 

vystoupí; 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „jmennou evidencí cestujících“ evidence 

cestovních požadavků každého cestujícího, 

c) „jmennou evidencí cestujících“ evidence 

cestovních požadavků každého cestujícího, 
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která obsahuje všechny potřebné 

informace, jež umožňují rezervujícím 

a zúčastněným leteckým dopravcům 

zpracovávat a kontrolovat rezervace 

u každé cesty rezervované jakýmkoliv 

cestujícím nebo jeho jménem bez ohledu 

na to, zda je uvedena v rezervačních 

systémech, kontrolních systémech odletů 

(DCS) nebo jiných rovnocenných 

systémech poskytujících stejné funkce; 

která obsahuje všechny potřebné 

informace, jež umožňují rezervujícím 

a zúčastněným leteckým dopravcům, jakož 

i hospodářským subjektům, které nejsou 

leteckými dopravci, v případech, kdy 

letečtí dopravci neprovádí rezervaci sami, 
zpracovávat a kontrolovat rezervace 

u každé cesty rezervované jakýmkoliv 

cestujícím nebo jeho jménem bez ohledu 

na to, zda je uvedena v rezervačních 

systémech, kontrolních systémech odletů 

(DCS) nebo jiných rovnocenných 

systémech poskytujících stejné funkce; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – bod 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „rezervačními systémy“ vnitřní 

inventarizační systémy leteckého dopravce, 

ve kterých jsou údaje jmenné evidence 

cestujících shromažďovány pro zpracování 

rezervací; 

e) „rezervačními systémy“ vnitřní 

inventarizační systémy leteckého dopravce 

nebo hospodářského subjektu, který není 

leteckým dopravcem, ve kterých jsou údaje 

jmenné evidence cestujících 

shromažďovány pro zpracování rezervací; 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 

rámci letečtí dopravci předávají 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících do databáze orgánu, který je 

požaduje; 

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 

letečtí dopravci předávají údaje jmenné 

evidence cestujících do databáze orgánu, 

který je požaduje; 

Odůvodnění 

Letečtí dopravci předávají údaje jmenné evidence cestujících, které shromažďují pro účely 

rezervací, nikoli „požadované“ údaje jmenné evidence cestujících. Úkolem orgánů je pak tyto 

údaje filtrovat a zvolit takové, které potřebují. 
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Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „teroristickými trestnými činy“ trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené 

v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/475/SVV; 

g) „teroristickými trestnými činy“ trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené 

v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/475/SVV, včetně jednotlivců, 

kteří mohou cestovat za účelem spáchání, 

plánování nebo přípravy teroristického 

činu či účasti na něm nebo za účelem 

poskytnutí či absolvování teroristického 

výcviku; 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené 

v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 

2002/584/SVV, které lze potrestat podle 

vnitrostátního práva daného členského 

státu trestem odnětí svobody nebo 

ochranným opatřením spojeným 

s odnětím osobní svobody v délce nejméně 

tři roky. Členské státy však mohou 

vyjmout ty méně závažné trestné činy, 

u nichž by s přihlédnutím k jejich systému 

trestního soudnictví zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících podle této 

směrnice nebylo v souladu se zásadou 

proporcionality; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 

příslušný pro prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažných trestných činů 

či pobočku tohoto orgánu jako svou 

„složku pro informace o cestujících“ 

odpovědnou za shromažďování údajů 

jmenné evidence cestujících od leteckých 

dopravců, za jejich uchovávání, analýzu 

a předávání výsledků analýzy příslušným 

orgánům uvedeným v článku 5. Pracovníci 

této složky mohou být vysláni 

z příslušných veřejných orgánů. 

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 

příslušný pro prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažných trestných činů 

či pobočku tohoto orgánu jako svou 

„složku pro informace o cestujících“ 

odpovědnou za shromažďování údajů 

jmenné evidence cestujících od leteckých 

dopravců, za jejich uchovávání, analýzu 

a předávání výsledků analýzy příslušným 

orgánům uvedeným v článku 5. Pracovníci 

této složky musí být osoby, u nichž byla 

prokázána bezúhonnost a kompetentnost, 
a mohou být vysláni z příslušných 

veřejných orgánů. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci podle článku 

6 týkající se mezinárodních letů, které 

přistávají nebo odlétají z území členského 

státu jsou shromažďovány složkou pro 

informace o cestujících daného členského 

státu. V případě, že údaje jmenné evidence 

cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 

co je uvedeno v příloze, složka pro 

informace o cestujících tyto údaje ihned po 

obdržení vymaže. 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci 

a hospodářskými subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, podle článku 6 týkající 

se mezinárodních letů, které přistávají nebo 

odlétají z území členského státu, jsou 

shromažďovány složkou pro informace 

o cestujících daného členského státu. 

V případě, že tyto údaje jmenné evidence 

cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 

co je uvedeno v příloze, složka pro 

informace o cestujících tyto údaje ihned po 

obdržení vymaže. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci podle článku 

6 týkající se mezinárodních letů, které 

přistávají nebo odlétají z území členského 

státu jsou shromažďovány složkou pro 

informace o cestujících daného členského 

státu. V případě, že údaje jmenné evidence 

cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 

co je uvedeno v příloze, složka pro 

informace o cestujících tyto údaje ihned po 

obdržení vymaže. 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci podle článku 

6 týkající se mezinárodních letů, které 

přistávají nebo odlétají z území členského 

státu jsou shromažďovány složkou pro 

informace o cestujících daného členského 

státu. Letečtí dopravci a hospodářské 

subjekty, které nejsou leteckými dopravci, 

nepředávají složce pro informace 

o cestujících citlivé údaje, jako jsou údaje 

o pohlaví, barvě pleti, etnickém nebo 

sociálním původu, genetických rysech, 

jazyce, náboženském nebo filozofickém 

přesvědčení, politických názorech, členství 

v odborových organizacích nebo 

příslušnosti k národnostní menšině, 

majetku, rodinné příslušnosti, zdravotním 

postižení, věku, zdraví nebo sexuální 

orientaci dané osoby. V případě, že údaje 

jmenné evidence cestujících obsahují tyto 

nebo jiné údaje nad rámec toho, co je 

taxativně uvedeno v příloze, složka pro 

informace o cestujících tyto údaje ihned po 

obdržení vymaže. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci podle článku 

6 týkající se mezinárodních letů, které 

přistávají nebo odlétají z území členského 

státu jsou shromažďovány složkou pro 

informace o cestujících daného členského 

státu. V případě, že údaje jmenné evidence 

cestujících obsahují údaje nad rámec toho, 

co je uvedeno v příloze, složka pro 

informace o cestujících tyto údaje ihned po 

obdržení vymaže. 

1. Údaje jmenné evidence cestujících 

předávané leteckými dopravci podle článku 

6 týkající se mezinárodních letů, které 

přistávají nebo odlétají z území členského 

státu, jsou shromažďovány pouze složkou 

pro informace o cestujících daného 

členského státu. V případě, že údaje 

jmenné evidence cestujících obsahují údaje 

nad rámec toho, co je uvedeno v příloze, 

složka pro informace o cestujících tyto 

údaje ihned po obdržení vymaže. 
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Odůvodnění 

Je třeba doplnit slovo „pouze“, aby se zajistilo, že ne všechny příslušné orgány, které mohou 

požadovat údaje jmenné evidence cestujících (viz článek 5), je od leteckých dopravců také 

získají. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem 

z členského státu za účelem identifikace 

osob, které mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti a které by měly 

příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 

prověřit. Při provádění takových posouzení 

může složka pro informace o cestujících 

zpracovat údaje ze jmenné evidence 

cestujících na základě předem stanovených 

kritérií; Členské státy zajistí, aby byl 

pozitivní výsledek automatického 

zpracování individuálně přezkoumán 

neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 

zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 

článku 5 přijal opatření; 

a) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem 

z členského státu za účelem identifikace 

osob, které mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti, včetně 

jednotlivců, kteří mohou cestovat za 

účelem spáchání, plánování nebo přípravy 

teroristického činu či účasti na něm nebo 

za účelem poskytnutí či absolvování 

teroristického výcviku a které by měly 

příslušné orgány uvedené v článku 5 dále 

prověřit. Při provádění takových posouzení 

může složka pro informace o cestujících 

zpracovat údaje ze jmenné evidence 

cestujících na základě předem stanovených 

kritérií; Členské státy zajistí, aby byl 

pozitivní výsledek automatického 

zpracování individuálně přezkoumán 

neautomatickými prostředky s cílem ověřit, 

zda je nezbytné, aby příslušný orgán podle 

článku 5 přijal opatření; 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem 

z členského státu za účelem identifikace 

b) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem 

z členského státu za účelem identifikace 
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osob, které se mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

trestné činnosti a které by měly příslušné 

orgány uvedené v článku 5 dále prověřit. 

Při provádění takových posouzení rizika 

může složka pro informace o cestujících 

porovnat údaje ze jmenné evidence 

cestujících s příslušnými databázemi, 

včetně mezinárodních nebo vnitrostátních 

databází či vnitrostátních obdob 

evropských databází o hledaných osobách 

či předmětech nebo osobách či 

předmětech, o nichž byl proveden záznam, 

a to v souladu s evropskými, 

mezinárodními nebo vnitrostátními 

předpisy, které se na tyto složky vztahují. 

Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 

výsledek automatického zpracování 

individuálně přezkoumán neautomatickými 

prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 

aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 

opatření; 

osob, které se mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

trestné činnosti, včetně jednotlivců, kteří 

mohou cestovat za účelem spáchání, 

plánování nebo přípravy teroristického 

činu či účasti na něm nebo za účelem 

poskytnutí či absolvování teroristického 

výcviku a které by měly příslušné orgány 

uvedené v článku 5 dále prověřit. Při 

provádění takových posouzení rizika může 

složka pro informace o cestujících 

porovnat údaje ze jmenné evidence 

cestujících s příslušnými databázemi, 

včetně mezinárodních nebo vnitrostátních 

databází či vnitrostátních obdob 

evropských databází o hledaných osobách 

či předmětech nebo osobách či 

předmětech, o nichž byl proveden záznam, 

a to v souladu s evropskými, 

mezinárodními nebo vnitrostátními 

předpisy, které se na tyto složky vztahují. 

Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 

výsledek automatického zpracování 

individuálně přezkoumán neautomatickými 

prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 

aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 

opatření; 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Posouzení cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem 

z členského státu uvedené v odst. 2 

písm. a) se provádí nediskriminačním 

způsobem na základě kritérií pro posouzení 

stanovených složkou pro informace 

o cestujících tohoto členského státu. 

Členské státy zajistí, aby kritéria pro 

posouzení stanovila složka pro informace 

o cestujících ve spolupráci s příslušnými 

orgány uvedenými v  článku 5. Takové 

rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 

3. Posouzení cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem 

z členského státu uvedené v odst. 2 

písm. a) se provádí nediskriminačním 

způsobem na základě kritérií pro posouzení 

stanovených složkou pro informace 

o cestujících tohoto členského státu. 

Členské státy zajistí, aby kritéria pro 

posouzení stanovila složka pro informace 

o cestujících ve spolupráci s příslušnými 

orgány uvedenými v článku 5. Takové 

rozhodnutí navíc nesmí být za žádných 
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okolností založeno na rasovém nebo 

etnickém původu dané osoby, jejím 

náboženském či filozofickém přesvědčení, 

politických názorech, členství 

v odborových organizacích, zdraví nebo 

sexuální orientaci. 

okolností založeno na pohlaví, barvě pleti, 

etnickém nebo sociálním původu, 

genetických rysech či jazyce dané osoby, 

na jejím náboženském či filozofickém 

přesvědčení, politických názorech, členství 

v odborových organizacích, příslušnosti 

k národnostní menšině, jejím majetku, 

rodinné příslušnosti, zdravotním postižení, 

věku, zdraví nebo sexuální orientaci. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Příslušné orgány členských států 

nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 

osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 

podstatným způsobem poškozuje, pouze na 

základě automatizovaného zpracování 

údajů jmenné evidence cestujících. Takové 

rozhodnutí nesmí být založeno na rasovém 

nebo etnickém původu dané osoby, jejím 

náboženském či filozofickém přesvědčení, 

politických názorech, členství 

v odborových organizacích, zdraví nebo 

sexuální orientaci. 

6. Příslušné orgány členských států 

nepřijímají žádné rozhodnutí, které má pro 

osobu nepříznivé právní účinky nebo ji 

poškozuje, pouze na základě 

automatizovaného zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících. Takové 

rozhodnutí nesmí být založeno na pohlaví, 

barvě pleti, etnickém nebo sociálním 

původu, genetických rysech či jazyce dané 

osoby, na jejím náboženském či 

filozofickém přesvědčení, politických 

názorech, členství v odborových 

organizacích, příslušnosti k národnostní 

menšině, jejím majetku, rodinné 

příslušnosti, zdravotním postižení, věku, 
zdraví nebo sexuální orientaci. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnosti leteckých dopravců Povinnosti leteckých dopravců 

a hospodářských subjektů, které nejsou 

leteckými dopravci 
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Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 

(„dodávali“) údaje jmenné evidence 

cestujících o cestujících definované v čl. 2 

písm. c) a specifikované v příloze 

v rozsahu, v jakém již byly dopravcem 

shromážděny, do databáze vnitrostátní 

složky pro informace o cestujících toho 

členského státu, na jehož území bude 

mezinárodní let přistávat nebo z jehož 

území bude let zahájen. V případech, kdy 

mezinárodní let nese společné označení 

jednoho nebo více leteckých dopravců, 

povinnost předávat z evidence cestujících 

údaje všech cestujících daného letu by měl 

mít letecký dopravce, který let provozuje. 

V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 

zastávek na letištích členských států, předá 

letecký dopravce údaje jmenné evidence 

cestujících složkám pro informace 

o cestujících všech dotčených členských 

států. 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby letečtí dopravci 

a hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, předávali („dodávali“) 

údaje jmenné evidence cestujících 

o cestujících definované v čl. 2 písm. c) 

a specifikované v příloze v rozsahu, 

v jakém již byly dopravcem shromážděny, 

do databáze vnitrostátní složky pro 

informace o cestujících toho členského 

státu, na jehož území bude mezinárodní let 

přistávat nebo z jehož území bude let 

zahájen. V případech, kdy mezinárodní let 

nese společné označení jednoho nebo více 

leteckých dopravců, povinnost předávat 

z evidence cestujících údaje všech 

cestujících daného letu by měl mít letecký 

dopravce, který let provozuje. V případech, 

kdy let zahrnuje jednu či více zastávek na 

letištích členských států, předá letecký 

dopravce údaje jmenné evidence 

cestujících složkám pro informace 

o cestujících všech dotčených členských 

států. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 

(„dodávali“) údaje jmenné evidence 

cestujících o cestujících definované v čl. 2 

písm. c) a specifikované v příloze 

v rozsahu, v jakém již byly dopravcem 

shromážděny, do databáze vnitrostátní 

složky pro informace o cestujících toho 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 

(„dodávali“) údaje jmenné evidence 

cestujících o cestujících definované v čl. 2 

písm. c) a specifikované v příloze 

v rozsahu, v jakém je shromažďují v rámci 

svého běžného provozu, do databáze 

vnitrostátní složky pro informace 
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členského státu, na jehož území bude 

mezinárodní let přistávat nebo z jehož 

území bude let zahájen. V případech, kdy 

mezinárodní let nese společné označení 

jednoho nebo více leteckých dopravců, 

povinnost předávat z evidence cestujících 

údaje všech cestujících daného letu by měl 

mít letecký dopravce, který let provozuje. 

V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 

zastávek na letištích členských států, předá 

letecký dopravce údaje jmenné evidence 

cestujících složkám pro informace 

o cestujících všech dotčených členských 

států. 

o cestujících toho členského státu, na jehož 

území bude mezinárodní let přistávat nebo 

z jehož území bude let zahájen. 

V případech, kdy mezinárodní let nese 

společné označení jednoho nebo více 

leteckých dopravců, povinnost předávat 

z evidence cestujících údaje všech 

cestujících daného letu by měl mít letecký 

dopravce, který let provozuje. V případech, 

kdy let zahrnuje jednu či více zastávek na 

letištích členských států, předá letecký 

dopravce údaje jmenné evidence 

cestujících složkám pro informace 

o cestujících všech dotčených členských 

států. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  1a. V případech, kdy letečtí dopravci 

a hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, shromáždili jakékoli 

předběžné údaje o cestujících (API) 

uvedené v bodě (18) přílohy I této 

směrnice, avšak neuchovávají je jako 

součást údajů jmenné evidence 

cestujících, přijmou členské státy opatření 

nezbytná k zajištění toho, aby letečtí 

dopravci a hospodářské subjekty, které 

nejsou leteckými dopravci, uvedené údaje 

rovněž předali („dodali“) složce pro 

informace o cestujících členského státu 

uvedeného v odstavci 1. V případě 

takového předání se na uvedené údaje 

API vztahují všechna ustanovení této 

směrnice, jako by se jednalo o součást 

údajů jmenné evidence cestujících. 
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Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 

evidence cestujících předávají elektronicky 

za použití společných protokolů 

a podporovaných datových formátů 

přijatých postupem podle článků 13 a 14 

nebo, v případě technické poruchy, 

jakýmikoliv jinými vhodnými prostředky 

zajišťujícími odpovídající úroveň 

bezpečnosti: 

2. Letečtí dopravci a hospodářské 

subjekty, které nejsou leteckými dopravci, 
tyto údaje jmenné evidence cestujících 

předávají elektronicky za použití 

společných protokolů a podporovaných 

datových formátů přijatých postupem 

podle článků 13 a 14 nebo, v případě 

technické poruchy, jakýmikoliv jinými 

vhodnými prostředky zajišťujícími 

odpovídající úroveň bezpečnosti: 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) 24 až 48 hodin před plánovaným časem 

odletu 

a) jednou, 24 až 48 hodin před 

plánovaným časem odletu; 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) bezprostředně po uzavření letu, to 

znamená bezprostředně po nástupu 

cestujících na palubu letadla připraveného 

k odletu, kdy již není možné, aby na 

palubu nastoupili další cestující. 

b) jednou bezprostředně po uzavření letu, 

to znamená bezprostředně po nástupu 

cestujících na palubu letadla připraveného 

k odletu, kdy již není možné, aby na 

palubu nastoupili další cestující. 
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Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy mohou leteckým 

dopravcům umožnit, aby předání údajů 

uvedené v odst. 2 písm. b) omezili na 

aktualizaci předání uvedeného v odst. 2 

písm. a). 

3. Členské státy mohou leteckým 

dopravcům a hospodářským subjektům, 

které nejsou leteckými dopravci, umožnit, 

aby předání údajů uvedené v odst. 2 

písm. b) omezili na aktualizaci předání 

uvedeného v odst. 2 písm. a). 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 4  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci údaje ze 

jmenné evidence cestujících tam, kde je 

časnější přístup, než je přístup zmíněný 

v odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 

zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou 

s teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou trestnou činností. 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci 

a hospodářské subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, údaje ze jmenné 

evidence cestujících tam, kde je časnější 

přístup, než je přístup zmíněný v odst. 2 

písm. a), nezbytný pro reakci na zvláštní 

a skutečnou hrozbu spojenou 

s teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou trestnou činností. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci údaje ze 

jmenné evidence cestujících tam, kde je 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci údaje ze 

jmenné evidence cestujících tam, kde je 
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časnější přístup, než je přístup zmíněný 

v odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 

zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou 

s teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou trestnou činností. 

časnější přístup, než je přístup zmíněný 

v odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 

zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou 

s teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou nadnárodní trestnou činností. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci údaje ze 

jmenné evidence cestujících tam, kde je 

časnější přístup, než je přístup zmíněný 

v odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 

zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou 

s teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou trestnou činností. 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy poskytnou letečtí dopravci údaje 

ze jmenné evidence cestujících tam, kde je 

časnější přístup, než je přístup zmíněný 

v odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 

zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou 

s teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou trestnou činností. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pouze v těch případech, kdy je to 

nezbytné pro prevenci bezprostředního 

a závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 

smí příslušné orgány členského státu 

požádat složku pro informace o cestujících 

jakéhokoliv jiné členského státu přímo 

o poskytnutí údajů jmenné evidence 

cestujících, které jsou uchovávány v její 

databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 

žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 

nebo stíhání teroristických trestných činů 

nebo závažné trestné činnosti a musí být 

zdůvodněné. Složky pro informace 

o cestujících vyřizují tyto žádosti 

přednostně. Ve všech dalších případech 

4. Pouze v těch případech, kdy je to 

nezbytné pro prevenci bezprostředního 

a závažného ohrožení veřejné bezpečnosti, 

smí příslušné orgány členského státu 

požádat složku pro informace o cestujících 

jakéhokoliv jiného členského státu přímo 

o poskytnutí údajů jmenné evidence 

cestujících, které jsou uchovávány v její 

databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 

žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 

nebo stíhání teroristických trestných činů 

nebo závažné nadnárodní trestné činnosti 

a musí být zdůvodněné. Složky pro 

informace o cestujících vyřizují tyto 

žádosti přednostně. Ve všech dalších 
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příslušné orgány podávají žádosti 

prostřednictvím složky pro informace 

cestujících svého vlastního členského státu. 

případech příslušné orgány podávají 

žádosti prostřednictvím složky pro 

informace cestujících svého vlastního 

členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – návětí  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Údaje jmenné evidence cestujících 

a výsledek zpracování těchto údajů může 

členský stát předávat třetí zemi pouze 

v jednotlivých případech, a pouze pokud:  

Vzhledem k tomu, jak důležitá je 

soudržnost mezi vnitřními a vnějšími 

aspekty bezpečnosti, a za účelem zlepšení 

mezinárodní spolupráce může členský stát 

předávat údaje jmenné evidence 

cestujících a výsledek zpracování těchto 

údajů třetí zemi pouze v jednotlivých 

případech, a pouze pokud: 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) jsou splněny podmínky stanovené 

v článku 13 rámcového nařízení Rady 

2008/977/SVV; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je předání nezbytné pro účely této 

směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2 a 

b) je předání nezbytné pro účely této 

směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2; 
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Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) je předání nezbytné pro účely této 

směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2 a 

b) je předání nezbytné a úměrné pro účely 

této směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2 

a 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ba) za prevenci, vyšetřování, odhalování 

nebo stíhání mezinárodních teroristických 

činů nebo závažných nadnárodních 

trestných činů nese odpovědnost 

přijímající orgán ve třetí zemi nebo 

přijímající mezinárodní subjekt; 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  bb) žádost přijímajícího orgánu ve třetí 

zemi nebo přijímajícího mezinárodního 

subjektu je závislá na soudním či 

nezávislém správním orgánu, jehož 

rozhodnutí má omezit přístup k těmto 

údajům ve třetí zemi a omezit jejich 

používání na to, co je nezbytně nutné pro 

účely splnění stanoveného cíle, 

a představuje zásah na základě 

odůvodněné žádosti orgánů předložené 

v rámci prevence, vyšetřování, odhalování 

a stíhání mezinárodních teroristických 

činů nebo závažných nadnárodních 
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trestných činů; 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  bc) členský stát, od něhož byly údaje 

získány, poskytl svůj souhlas s jejich 

předáním v souladu se svými 

vnitrostátními právními předpisy; 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b d (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  bd) doba uchovávání údajů ve třetí zemi 

nebo u mezinárodního subjektu je 

stanovena na základě objektivních kritérií 

s cílem zajistit, aby byla omezena na to, co 

je nezbytně nutné; 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 

předá údaje další třetí zemi, pouze pokud je 

to nezbytné pro účely této směrnice 

uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s výslovným 

schválením daného členského státu. 

c) dotyčná třetí země přijímající údaje 

souhlasí s tím, že předá údaje další třetí 

zemi, pouze pokud je to nezbytné pro účely 

této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 2 

a pokud jsou splněny podmínky uvedené 

v čl. 8 písm. a). 
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Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 

evidence cestujících poskytnuté leteckými 

dopravci složce pro informace o cestujících 

byly uchovány v databázi při složce pro 

informace o cestujících po dobu 30 dní od 

jejich předání složce pro informace 

o cestujících prvního členského státu, na 

jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 

z něj odlétá. 

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 

evidence cestujících poskytnuté leteckými 

dopravci a hospodářskými subjekty, které 

nejsou leteckými dopravci, složce pro 

informace o cestujících byly uchovány 

v databázi při složce pro informace 

o cestujících po dobu 30 dní od jejich 

předání složce pro informace o cestujících 

prvního členského státu, na jehož území 

mezinárodní let vstupuje nebo z něj odlétá. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 

evidence cestujících poskytnuté leteckými 

dopravci složce pro informace o cestujících 

byly uchovány v databázi při složce pro 

informace o cestujících po dobu 30 dní od 

jejich předání složce pro informace 

o cestujících prvního členského státu, na 

jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 

z něj odlétá. 

1. Členské státy zajistí, aby údaje jmenné 

evidence cestujících poskytnuté leteckými 

dopravci složce pro informace o cestujících 

byly uchovány v databázi při složce pro 

informace o cestujících po dobu 60 dní od 

jejich předání složce pro informace 

o cestujících prvního členského státu, na 

jehož území mezinárodní let vstupuje nebo 

z něj odlétá. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 

jmenné evidence cestujících složce 

pro informace o cestujících uvedené 

v odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 

Po uplynutí doby 60 dní od předání údajů 

jmenné evidence cestujících složce 

pro informace o cestujících uvedené 

v odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 
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při složce pro informace o cestujících po 

další období pěti let. Během tohoto období 

musí být všechny prvky, které by mohly 

sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 

se vztahují, maskovány. Takto 

anonymizované údaje jsou přístupné pouze 

omezenému počtu pracovníků složky pro 

informace o cestujících, kteří jsou 

specificky pověřeni prováděním analýzy 

údajů jmenné evidence cestující 

a vypracováváním hodnotících kritérií 

podle čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup 

k údajům jmenné evidence cestujících 

v plném rozsahu uděluje pouze vedoucí 

složky pro informace o cestujících pro 

účely čl. 4 odst. 2 písm. c) a pouze 

v případech, kdy se lze rozumně domnívat, 

že je to nezbytné pro účely vyšetřování 

a pro reakci na konkrétní a skutečnou 

hrozbu nebo riziko nebo pro konkrétní 

vyšetřování či stíhání. 

při složce pro informace o cestujících po 

další období pěti let. Během tohoto období 

musí být všechny prvky, které by mohly 

sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 

se vztahují, maskovány. Takto 

anonymizované údaje jsou přístupné pouze 

omezenému počtu pracovníků složky pro 

informace o cestujících, kteří jsou 

specificky pověřeni prováděním analýzy 

údajů jmenné evidence cestující 

a vypracováváním hodnotících kritérií 

podle čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup 

k údajům jmenné evidence cestujících 

v plném rozsahu uděluje pouze vedoucí 

složky pro informace o cestujících pro 

účely čl. 4 odst. 2 písm. c) a pouze 

v případech, kdy se lze rozumně domnívat, 

že je to nezbytné pro účely vyšetřování 

a pro reakci na konkrétní a skutečnou 

hrozbu nebo riziko nebo pro konkrétní 

vyšetřování či stíhání. 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 

jmenné evidence cestujících složce 

pro informace o cestujících uvedené 

v odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 

při složce pro informace o cestujících po 

další období pěti let. Během tohoto období 

musí být všechny prvky, které by mohly 

sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 

se vztahují, maskovány. Takto 

anonymizované údaje jsou přístupné pouze 

omezenému počtu pracovníků složky pro 

informace o cestujících, kteří jsou 

specificky pověřeni prováděním analýzy 

údajů jmenné evidence cestující 

a vypracováváním hodnotících kritérií 

podle čl. 4 odst. 2 písm. d). Přístup 

k údajům jmenné evidence cestujících 

v plném rozsahu uděluje pouze vedoucí 

Po uplynutí doby 30 dní od předání údajů 

jmenné evidence cestujících složce 

pro informace o cestujících uvedené 

v odstavci 1 se údaje uchovávají v databázi 

při složce pro informace o cestujících po 

další období pěti let. Během tohoto období 

musí být všechny prvky, které by mohly 

sloužit k identifikaci cestujícího, k němuž 

se vztahují, maskovány. Takto maskované 

údaje jsou přístupné pouze omezenému 

počtu pracovníků složky pro informace 

o cestujících, kteří jsou specificky pověřeni 

prováděním analýzy údajů jmenné 

evidence cestující a vypracováváním 

hodnotících kritérií podle čl. 4 odst. 2 

písm. d). Přístup k údajům jmenné 

evidence cestujících v plném rozsahu 

uděluje pouze vedoucí složky pro 
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složky pro informace o cestujících pro 

účely čl. 4 odst. 2 písm. c) a pouze 

v případech, kdy se lze rozumně domnívat, 

že je to nezbytné pro účely vyšetřování 

a pro reakci na konkrétní a skutečnou 

hrozbu nebo riziko nebo pro konkrétní 

vyšetřování či stíhání. 

informace o cestujících pro účely čl. 4 

odst. 2 písm. c) a pouze v případech, kdy 

se lze rozumně domnívat, že je to nezbytné 

pro účely vyšetřování a pro reakci na 

konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 

nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– jméno, včetně jmen dalších cestujících ve 

jmenné databázi a počet cestujících 

v evidenci, kteří cestují společně, 

– jméno, včetně jmen dalších cestujících ve 

jmenné databázi, jména kontaktních osob 

pro naléhavé případy a počet cestujících 

v evidenci, kteří cestují společně, 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 2 a (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – telefonní čísla a e-mailové adresy, 

včetně případných telefonních čísel 

a adres kontaktních osob pro naléhavé 

případy, 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 2 b (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – věrnostní program, jehož se cestující 

účastní, a příslušný kód, 
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Pozměňovací návrh  73 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 2 c (nová) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – IP adresa, ze které byla provedena 

rezervace, 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 

jmenné evidence cestujících po uplynutí 

doby uvedené v odstavci 2 vymazány. Tato 

povinnost se netýká případů, kdy byly 

konkrétní údaje jmenné evidence 

cestujících předány příslušnému orgánu 

a jsou používány v rámci konkrétního 

trestního vyšetřování a stíhání a kdy se 

uchovávání takových údajů příslušným 

orgánem řídí vnitrostátními právními 

předpisy daného členského státu. 

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 

jmenné evidence cestujících po uplynutí 

doby uvedené v odstavci 2 trvale 

vymazány. Tato povinnost se netýká 

případů, kdy byly konkrétní údaje jmenné 

evidence cestujících předány příslušnému 

orgánu a jsou používány v rámci 

konkrétního trestního vyšetřování a stíhání 

a kdy se uchovávání takových údajů 

příslušným orgánem řídí vnitrostátními 

právními předpisy daného členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – nadpis  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Sankce ukládané leteckým dopravcům Sankce ukládané leteckým dopravcům 

a hospodářským subjektům, které nejsou 

leteckými dopravci 
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Pozměňovací návrh  76 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy v souladu se svými 

vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 

ukládány odrazující, účinné a přiměřené 

sankce, včetně finančních sankcí, těm 

leteckým dopravcům, kteří nepředávají 

údaje požadované touto směrnicí v míře, ve 

které již tyto údaje shromáždili, nečiní tak 

v požadovaném formátu nebo jinak 

porušují vnitrostátní ustanovení přijatá 

v souladu s touto směrnicí.  

Členské státy v souladu se svými 

vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 

ukládány odrazující, účinné a přiměřené 

sankce, včetně finančních sankcí, těm 

leteckým dopravcům a hospodářským 

subjektům, jež nejsou leteckými dopravci, 

kteří nepředávají údaje požadované touto 

směrnicí v míře, ve které již tyto údaje 

shromáždili, nečiní tak v požadovaném 

formátu nebo jinak porušují vnitrostátní 

ustanovení přijatá v souladu s touto 

směrnicí. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících, které odhalují rasový 

nebo etnický původ dané osoby, její 

náboženské či filozofické přesvědčení, 

politické názory, odborovou příslušnost, 

zdraví nebo sexuální orientaci, je zakázáno. 

V případě, že složka pro informace 

o cestujících obdrží údaje jmenné evidence 

cestujících, které tyto informace odhalují, 

dojde k okamžitému výmazu těchto údajů. 

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících, které odhalují 

pohlaví, barvu pleti, etnický nebo sociální 

původ, genetické rysy či jazyk dané osoby, 

její náboženské či filozofické přesvědčení, 

politické názory, odborovou příslušnost, 

příslušnost k národnostní menšině, 

majetek, rodinnou příslušnost, zdravotní 

postižení, věk, zdraví nebo sexuální 

orientaci, je zakázáno. Leteckým 

dopravcům je zakázáno tyto údaje 

předávat, ale v případě, že složka pro 

informace o cestujících obdrží údaje 

jmenné evidence cestujících, které tyto 

informace odhalují, dojde k okamžitému 

výmazu těchto údajů. 
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Pozměňovací návrh  78 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 4  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné leteckými 

dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné složkou pro 

informace o cestujících a všechny žádosti 

podávané příslušnými orgány nebo 

složkami pro informace o cestujících 

členských států a třetích zemí, třebaže 

odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 

zdokumentovány složkou pro informace 

o cestujících a příslušnými orgány pro 

účely ověření zákonnosti zpracování údajů, 

vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 

zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 

ochranu údajů. Tyto protokoly se 

uchovávají po dobu pěti let, pokud 

podkladové údaje nebyly při uplynutí 

těchto pěti let dosud vymazány v souladu 

s čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 

protokoly uchovávají dokud nejsou 

podkladové informace vymazány. 

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné leteckými 

dopravci a hospodářskými subjekty, které 

nejsou leteckými dopravci, veškeré 

předávání údajů jmenné evidence 

cestujících prováděné složkou pro 

informace o cestujících a všechny žádosti 

podávané příslušnými orgány nebo 

složkami pro informace o cestujících 

členských států a třetích zemí, třebaže 

odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 

zdokumentovány složkou pro informace 

o cestujících a příslušnými orgány pro 

účely ověření zákonnosti zpracování údajů, 

vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 

zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 

ochranu údajů. Tyto protokoly se 

uchovávají po dobu pěti let, pokud 

podkladové údaje nebyly při uplynutí 

těchto pěti let dosud vymazány v souladu 

s čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 

protokoly uchovávají, dokud nejsou 

podkladové informace vymazány. 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné leteckými 

dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné složkou pro 

informace o cestujících a všechny žádosti 

podávané příslušnými orgány nebo 

složkami pro informace o cestujících 

členských států a třetích zemí, třebaže 

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících, veškeré předávání 

údajů jmenné evidence cestujících 

prováděné složkou pro informace 

o cestujících a všechny žádosti podávané 

příslušnými orgány nebo složkami pro 

informace o cestujících členských států 

a třetích zemí, třebaže odmítnuté, budou 
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odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 

zdokumentovány složkou pro informace 

o cestujících a příslušnými orgány pro 

účely ověření zákonnosti zpracování údajů, 

vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 

zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 

ochranu údajů. Tyto protokoly se 

uchovávají po dobu pěti let, pokud 

podkladové údaje nebyly při uplynutí 

těchto pěti let dosud vymazány v souladu 

s čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 

protokoly uchovávají dokud nejsou 

podkladové informace vymazány. 

zaprotokolovány nebo zdokumentovány 

složkou pro informace o cestujících 

a příslušnými orgány pro účely ověření 

zákonnosti zpracování údajů, vlastní 

kontroly a zajištění nezbytné neporušenosti 

a zabezpečení údajů, a to zejména 

vnitrostátními orgány dozoru pro ochranu 

údajů. Tyto protokoly se uchovávají po 

dobu pěti let, pokud podkladové údaje 

nebyly při uplynutí těchto pěti let dosud 

vymazány v souladu s čl. 9 odst. 3, což je 

případ, kdy se protokoly uchovávají, dokud 

nejsou podkladové informace vymazány. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Na ochranu veškerých údajů se 

použije zvláště vysoký bezpečnostní 

standard řídící se aktuálním vývojem 

odborných diskusí o ochraně údajů 

a trvale aktualizovaný tak, aby odrážel 

nové znalosti a poznatky. Při přijímání 

rozhodnutí o standardech bezpečnosti, 

které mají být uplatňovány, hrají 

ekonomická hlediska nejvýše druhořadou 

úlohu. 

 Zejména se použije postup kódování 

odpovídající aktuálnímu technickému 

pokroku, který: 

 – zabrání využívání systémů pro 

zpracování údajů neoprávněnými 

osobami; 

 – zajistí, aby měly osoby oprávněné 

k využívání systému pro zpracování údajů 

přístup výlučně k údajům, k nimž mají 

přístupová oprávnění, a aby osobní údaje 

nebylo při zpracovávání a využívání a po 

uložení možné neoprávněně číst, 

kopírovat, měnit nebo odstranit; 
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 – zajistí, aby osobní údaje nebylo při 

elektronickém přenosu nebo během 

přepravy či uložení na datový nosič možné 

neoprávněně číst, kopírovat, měnit nebo 

odstranit a aby bylo možné prověřit 

a zjistit, kam mají být osobní údaje 

zařízeními pro přenos údajů předány. 

 Je nutné zajistit, aby bylo možné zpětně 

přezkoumat a zjistit, zda a kým byly 

osobní údaje v systémech pro 

zpracovávání údajů vloženy, změněny 

nebo odstraněny. 

 Zajistí se, aby osobní údaje zpracovávané 

na základě smlouvy mohly být 

zpracovávány pouze v souladu s pokyny 

zadavatele. 

 Je zaručena ochrana osobních údajů proti 

náhodnému zničení nebo ztrátě. 

 Je zaručena možnost odděleného 

zpracování údajů shromážděných 

k různým účelům. 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh směrnice 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Ustanovení o skončení platnosti 

 1. Platnost této směrnice končí …*. 

 2. Kromě toho podléhá uplatňování této 

směrnice a její dopady a účinnost 

nezávislému přezkumu, hodnocení 

a dohledu jednoho nebo více níže 

uvedených subjektů: 

 a) Evropský parlament; 

 b) Komise; 

 c) výbor podle článku 14 této směrnice. 

 Tento proces je ukončen do …**. 
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 ______________ 

 * Úř. věst.: vložte prosím datum: 4 roky po 

vstupu této směrnice v platnost. 

 ** Úř. věst.: vložte prosím datum: 3 roky 

po vstupu této směrnice v platnost. 

Odůvodnění 

K ukončení platnosti této směrnice nebo jejímu obnovení by mělo dojít pouze po provedení 

přezkumu a hodnocení dopadů a účinnosti této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících složkám pro 

informace o cestujících pro účely této 

směrnice se provádí elektronicky, nebo, 

v případě technické závady, jakýmikoliv 

jinými vhodnými prostředky po dobu 

jednoho roku po přijetí společných 

protokolů a podporovaných datových 

formátů v souladu s článkem 14.  

1. Veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících složkám pro 

informace o cestujících pro účely této 

směrnice, k němuž dochází ze strany 

leteckých dopravců nebo hospodářských 

subjektů, které nejsou leteckými dopravci, 
se provádí elektronicky, nebo, v případě 

technické závady, jakýmikoliv jinými 

vhodnými prostředky po dobu jednoho 

roku po přijetí společných protokolů 

a podporovaných datových formátů 

v souladu s článkem 14. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Po uplynutí doby jednoho roku od data 

přijetí společných protokolů 

a podporovaných datových formátů 

probíhá veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících leteckými dopravci 

složkám pro informace o cestujících 

s použitím bezpečných metod v podobě 

2. Po uplynutí doby jednoho roku od data 

přijetí společných protokolů 

a podporovaných datových formátů 

probíhá veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících leteckými dopravci 

a hospodářskými subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci, složkám pro informace 
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přijatých společných protokolů, které 

budou společné pro veškeré předávání, aby 

byla zajištěna bezpečnost údajů během 

předávání, a v podporovaných datových 

formátech, aby byla zajištěna jejich 

čitelnost pro všechny zúčastněné strany. 

Každý letecký dopravce musí vybrat 

a sdělit složce pro informace o cestujících 

ten společný protokol a datový formát, 

který má v úmyslu pro předávání použít.  

o cestujících s použitím bezpečných metod 

v podobě přijatých společných protokolů, 

které budou společné pro veškeré 

předávání, aby byla zajištěna bezpečnost 

údajů během předávání, a 

v podporovaných datových formátech, aby 

byla zajištěna jejich čitelnost pro všechny 

zúčastněné strany. Každý letecký dopravce 

a hospodářský subjekt, který není 

leteckým dopravcem, musí vybrat a sdělit 

složce pro informace o cestujících ten 

společný protokol a datový formát, který 

má v úmyslu pro předávání použít. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 K datu uvedenému v čl. 15 odst. 1, tj. dva 

roky od vstupu této směrnice v platnost, 

členské státy zajistí, aby byly 

shromažďovány údaje jmenné evidence 

cestujících nejméně u 30 % letů 

uvedených v čl. 6 odst. 1. Do dvou let od 

data uvedeného v článku 15 členské státy 

zajistí, aby byly shromažďovány údaje 

jmenné evidence cestujících nejméně 

u 60 % všech letů uvedených v čl. 6 

odst. 1. Členské státy zajistí, aby čtyři roky 

od data uvedeného v článku 15 byly 

shromažďovány údaje jmenné evidence 

cestujících u všech letů uvedených v čl. 6 

odst. 1. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Vzhledem k významu účelu, za kterým jsou údaje jmenné evidence cestujících shromažďovány 

a zpracovávány, jakož i k různorodému, komplikovanému a mezinárodnímu charakteru 

ohrožení je nutné mít k dispozici systém, který se opírá o soubor 100 % údajů jak na území 

EU, tak i ve třetích zemích, aby mohl být zcela účinný. Shromažďování 100 % údajů rovněž 

omezuje riziko profilování. 
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Pozměňovací návrh  85 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 

zahrnutí vnitřních letů do oblasti 

působnosti této směrnice vzhledem ke 

zkušenostem nabytým členskými státy, 

které údaje jmenné evidence cestujících 

u vnitřních letů shromažďují. Komise 

předloží zprávu Evropskému parlamentu 

a Radě do dvou let po datu uvedeném 

v čl. 15 odst. 1; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) provede přezkum fungování této 

směrnice a předloží zprávu Evropskému 

parlamentu a Radě do čtyř let po datu 

uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 

se musí zabývat všemi prvky této směrnice 

se zvláštním důrazem na soulad se 

standardem ochrany osobních údajů, délku 

uchovávání údajů a kvalitu posouzení. 

Zahrne rovněž statistické údaje sebrané 

podle článku 18. 

b) provede přezkum fungování této 

směrnice a předloží zprávu Evropskému 

parlamentu a Radě do čtyř let po datu 

uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 

se musí zabývat všemi prvky této směrnice 

se zvláštním důrazem na soulad se 

standardem ochrany osobních údajů, a to i 

v případě předávání údajů třetím zemím, 
délku uchovávání údajů a kvalitu 

posouzení. Zahrne rovněž statistické údaje 

sebrané podle článku 18.  

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) provede přezkum fungování této 

směrnice a předloží zprávu Evropskému 

b) provede přezkum této směrnice 

a předloží zprávu Evropskému parlamentu 



 

PE549.223v02-00 104/148 RR\1071914CS.doc 

CS 

parlamentu a Radě do čtyř let po datu 

uvedeném v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum 

se musí zabývat všemi prvky této směrnice 

se zvláštním důrazem na soulad se 

standardem ochrany osobních údajů, délku 

uchovávání údajů a kvalitu posouzení. 

Zahrne rovněž statistické údaje sebrané 

podle článku 18. 

a Radě do čtyř let po datu uvedeném 

v čl. 15 odst. 1. Tento přezkum musí 

v první řadě vymezit, zda je systém jmenné 

evidence cestujících skutečně nutným 

opatřením, a na druhém místě se musí 

zabývat všemi prvky této směrnice se 

zvláštním důrazem na soulad se 

standardem ochrany osobních údajů, délku 

uchovávání údajů a kvalitu posouzení. 

Zahrne rovněž statistické údaje sebrané 

podle článku 18. 

Odůvodnění 

Přezkum by se neměl týkat pouze uplatňování směrnice, ale také stanovit, zda použití údajů 

jmenné evidence cestujících skutečně slouží stanoveným účelům a zda je existence této 

směrnice odůvodněná. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh směrnice 

Čl. 18 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy připraví soubor 

statistických informací o údajích jmenné 

evidence cestujících poskytnutých složkám 

pro informace o cestujících. Tyto statistiky 

musí zahrnovat nejméně počet případů 

identifikace osob, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 

nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 

odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 

vynucování práva, které byly přijaty 

v souvislosti s používáním údajů jmenné 

evidence cestujících, na leteckého 

dopravce a místo určení. 

1. Členské státy připraví soubor 

statistických informací o údajích jmenné 

evidence cestujících poskytnutých složkám 

pro informace o cestujících. Tyto statistiky 

musí zahrnovat nejméně počet případů 

identifikace osob, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 

nebo závažné nadnárodní trestné činnosti 

podle čl. 4 odst. 2 a počet navazujících akcí 

v oblasti vynucování práva, které byly 

přijaty v souvislosti s používáním údajů 

jmenné evidence cestujících, na leteckého 

dopravce a místo určení. 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh směrnice 

Čl. 19 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Tato směrnice nemá vliv na žádné 2. Tato směrnice nemá vliv na žádné 
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povinnosti a závazky Unie plynoucí 

z dvoustranných a/nebo mnohostranných 

dohod se třetími zeměmi. 

povinnosti a závazky Unie plynoucí 

z dvoustranných a/nebo mnohostranných 

dohod se třetími zeměmi, nové dohody se 

třetími zeměmi však nesmí obsahovat 

ustanovení, která by snižovala úroveň 

ochrany údajů na nižší úroveň, než jakou 

stanoví tato směrnice. 

Odůvodnění 

Případné dohody o údajích jmenné evidence cestujících se třetími zeměmi musí zaručovat 

nejméně stejnou úroveň ochrany, jakou zajišťuje tato směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh směrnice 

Příloha – nadpis 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Údaje jmenné evidence cestujících 

shromažďované leteckými dopravci 

Údaje jmenné evidence cestujících 

shromažďované leteckými dopravci 

a hospodářskými subjekty, které nejsou 

leteckými dopravci 
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29.4.2015 

STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH 

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence 

cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a 

závažné trestné činnosti 

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

Navrhovatel: Michael Cramer 

 

 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Uvedený návrh směrnice o analýze údajů ze jmenné evidence cestujících předložila Komise 

poté, co se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost stal legislativní postup související 

s příslušným rámcovým rozhodnutím zastaralým. 

 

Komise zohlednila některé kritické výhrady, které byly k návrhu z roku 2008 vzneseny. 

Nadále však panují značné pochybnosti ohledně nezbytnosti a přiměřenosti těchto opatření, 

jak se vyjádřil například evropský inspektor ochrany údajů1, Agentura EU pro základní práva2 

a právní služba Rady3. Návrh je tedy třeba upravit takovým způsobem, aby odrážel zásadu 

nezbytnosti a proporcionality. Jak ukazuje příklad rozsudku rumunského ústavního soudu ve 

věci uchovávání údajů4, není jisté, že legislativa Evropské unie s takto spornými zásahy do 

základních práv vůbec může být v členských státech provedena. Německý spolkový ústavní 

soud ve svém rozsudku o uchovávání údajů5 jednoznačně varoval, že s dalšími opatřeními 

v oblasti uchovávání údajů, a to i na úrovni EU, může snadno dojít k překročení absolutní 

kumulativní hranice, což by i pro zcela nepodezřelé skupiny obyvatelstva znamenalo takovou 

míru sledování, jež by byla v rozporu se základními právy. 

                                                 

1Viz http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011

/11-03-25_PNR_EN.pdf 
2 Viz http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf 
3 Posudek sice nebyl zveřejněn, je však mj. k dispozici na této adrese: http://gruen-digital.de/wp-

content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf 
4 Rozsudek č. 1258 ze dne 8. října 2009, http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf  

 
5 Rozsudek ze dne 2. března 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html. 
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Náklady na vyhodnocování údajů cestujících jsou velmi vysoké. Komise v roce 2007 

odhadovala, že náklady na zavedení systému ve všech členských státech by jednorázově (bez 

následných nákladů) obnášely 614 833 187 EUR. Pro letecké společnosti EU (nikoliv letecké 

společnosti ze třetích zemí) by celkové náklady na zavedení dosáhly 11 647 116 EUR, roční 

provozní náklady pak 2 250 080 EUR v případě dvojnásobného vyžádání údajů u každého 

cestujícího.  

 

Podle navrhovatele je vhodné pověřit Komisi vypracováním studie k problematice nákladů 

a případně navržením vhodných opatření. 

 

Aby byla zajištěna přiměřenost směrnice, zvažuje navrhovatel možnost omezit oblast 

působnosti:  

 

 Analýzu údajů jmenné evidence cestujících lze použít pouze za účelem prevence, 

odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů. Definici těchto 

teroristických trestných činů je třeba upřesnit a omezit na skutkové podstaty uvedené 

v článku 1 rámcového rozhodnutí 2002/475/SVV. Není nutné zahrnovat také trestné 

činy uvedené v článcích 2 až 4 tohoto rámcového rozhodnutí. Pojem „prevence“ 

(prevention) teroristického trestného činu se již tak vztahuje na přípravu, organizaci 

atd. takového trestného činu. 

 

 V souvislosti s tzv. „závažnou trestnou činností“, která je zmiňována v návrhu, by 

údaje cestujících analyzovány být neměly, neboť definice „závažné trestné činnosti“ je 

příliš široká. Vztahuje se také na „běžné“ delikty, jako je podvod, stejně jako na 

„méně závažné trestné činy“, jejichž zahrnutí by bylo i podle názoru Komise 

nepřiměřené (viz čl. 2 písm. h)).  

 

 Dále je třeba, aby byl přesně definován způsob zpracování údajů (článek 4).  

 

 Předávání údajů (článek 7 a 8) by mělo být omezeno na ty případy, kdy je to nutné 

z důvodu prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání konkrétního teroristického 

trestného činu, a třetím státům by měly být údaje předávány pouze tehdy, poskytnou-li 

dostatečné záruky pro ochranu údajů. 

 

 Doba, po kterou jsou údaje uchovávány, by měla být výrazně zkrácena. Navržená 

doba uchovávání údajů v délce 30 dnů je reakcí na výše uvedené pochyby ohledně 

základních práv. Měla by být dostačující pro případy důvodného podezření nebo 

naléhavého odvrácení nebezpečí. U starších údajů mohou vnitrostátní orgány kdykoliv 

v případě odůvodněného podezření a v rámci státoprávních postupů využít údajů 

uložených po několik měsíců u leteckých společností či rezervačních systémů. Za 

tímto účelem není třeba nového právního základu. 

 

 Práva cestujících na důvěrnost a bezpečnost údajů i na přístup k nim, právo na opravu, 

výmaz nebo blokování a také právo na náhradu a soudní přezkum by měla být 

posílena. Především právo na přístup, jež je v rámcovém rozhodnutí výrazně omezeno, 

je nutné rozšířit. Navrhovatel předkládá návrh, aby na zpracování údajů jmenné 



 

RR\1071914CS.doc 109/148 PE549.223v02-00 

 CS 

evidence cestujících byly uplatněny vnitrostátní předpisy vycházející ze směrnice 

95/46/ES, i když tato směrnice se v zásadě na policejní a soudní spolupráci členských 

států v trestních věcech nevztahuje (viz článek 3 směrnice). Konečně lze říci, že po 

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba v souvislosti s touto problematikou 

nalézt vhodné řešení ochrany údajů v oblastech spravedlnosti a vnitřních věcí.  

 

 Potřebné údaje by měly být předávány pouze k účelům uvedené směrnice. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 

vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o povinnosti dopravců 

předávat údaje o cestujících reguluje 

předávání předběžných informací o 

cestujících leteckými dopravci příslušným 

vnitrostátním orgánům s cílem zlepšit 

hraniční kontroly a bojovat proti 

nezákonnému přistěhovalectví. 

(4) Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o povinnosti dopravců 

předávat údaje o cestujících reguluje 

předávání předběžných informací o 

cestujících leteckými dopravci příslušným 

vnitrostátním orgánům s cílem zlepšit 

hraniční kontroly a bojovat proti 

nedovolenému přistěhovalectví. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Údaje jmenné evidence cestujících jsou 

nezbytné k účinné prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti, a 

tudíž vedou k posílení vnitřní bezpečnosti. 

(5) Údaje jmenné evidence cestujících 

mohou být užitečným prostředkem 
k účinné prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a některých závažných druhů nadnárodní 

trestné činnosti, a tudíž vedou k posílení 

vnitřní bezpečnosti. 

Odůvodnění 

Nadnárodní trestná činnost, zejména obchod s lidmi, nelegální obchod s drogami a nelegální 

obchod se zbraněmi, jsou rovněž relevantní druhy závažné trestné činnosti, jimž by mělo být 

využíváním údajů jmenné evidence cestujících bráněno. Tím, že dochází k omezení oblasti 

působnosti směrnice vypuštěním „závažné trestné činnosti“, je využívání údajů jmenné 

evidence cestujících namířeno na nadnárodní trestnou činnost, v jejíž souvislosti jsou tyto 

údaje vysoce relevantní a účinné. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 

pomáhají donucovacím orgánům v 

prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání 

závažných trestných činů, včetně 

teroristických trestných činů, tím, že jsou 

porovnávány s různými databázemi 

hledaných osob a předmětů s cílem zajistit 

důkazy a případně nalézt spolupachatele a 

odhalit zločinecké sítě. 

(6) Údaje jmenné evidence cestujících 

mohou pomoci donucovacím orgánům 

v prevenci, odhalování, vyšetřování 

a stíhání závažných nadnárodních 

trestných činů, včetně teroristických 

trestných činů, tím, že jsou porovnávány 

s různými databázemi hledaných osob 

a předmětů s cílem nalézt potřebné důkazy 

a případně nalézt spolupachatele a odhalit 

zločinecké sítě. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Údaje jmenné evidence cestujících 

umožní donucovacím orgánům 

identifikovat osoby, které byly dříve 

„neznámé“, tj. osoby, které nebyly dříve 

podezřelé z účasti na závažné trestné 

činnosti či terorismu, u nichž však 

analýza údajů naznačuje, že mohou být do 

této trestné činnosti zapojeny, a měly by 

proto být příslušnými orgány dále 

zkoumány. Používáním údajů jmenné 

evidence cestujících mohou donucovací 

orgány reagovat na hrozbu závažné 

trestné činnosti a terorismu z jiné 

perspektivy, než je zpracování ostatních 

kategorií osobních údajů. Pro zajištění 

toho, aby bylo zpracování údajů 

nevinných osob a osob, které nejsou 

podezřelé ze spáchání trestného činu, co 

nejvíce omezeno, by však aspekty 

používání údajů jmenné evidence 

cestujících týkající se tvorby a uplatňování 

hodnotících kritérií měly být dále omezeny 

vypouští se 
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na závažné trestné činy, které jsou 

zároveň nadnárodní povahy, tj. jsou svou 

podstatou spojeny s cestováním a tedy 

se zpracovávanými druhy údajů.  

Odůvodnění 

Podle navrhovatele by bylo vhodné, aby bylo používání údajů jmenné evidence všech 

cestujících omezeno pouze na případy, jejichž cílem je prevence, odhalování, vyšetřování a 

stíhání teroristických trestných činů prostřednictvím srovnávání zejména s databázemi 

hledaných osob (čl. 4 písm. b)) nebo v jednotlivých případech na žádost příslušných orgánů 

(čl. 4 písm. c)).  

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Letečtí dopravci již shromažďují a 

zpracovávají údaje jmenné evidence 

cestujících pro vlastní komerční účely. 

Tato směrnice by neměla leteckým 

dopravcům ukládat žádnou povinnost 

shromažďovat nebo uchovávat další údaje 

o cestujících ani cestujícím ukládat 

povinnost poskytovat žádné další údaje 

kromě těch, které již leteckým dopravcům 

poskytují. 

(11) Letečtí dopravci již shromažďují a 

zpracovávají údaje jmenné evidence 

cestujících pro vlastní komerční účely. 

Tato směrnice by neměla leteckým 

dopravcům ukládat žádnou povinnost 

shromažďovat nebo uchovávat další údaje 

o cestujících ani cestujícím ukládat 

povinnost poskytovat žádné další údaje 

kromě těch, které již leteckým dopravcům 

poskytují. V případě, že letečtí dopravci 

pravidelně v rámci svého provozu 

neshromažďují údaje pro komerční účely, 

neměli by mít povinnost zavádět postupy 

pro shromažďování těchto údajů.   

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Definice teroristických trestných činů 

by měla být převzata z článků 1 až 4 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu. 

Definice závažné trestné činnosti by měla 

(12) Definice teroristických trestných činů 

by měla být převzata z článků 1 až 4 

rámcového rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV o boji proti terorismu. 

Definice závažné nadnárodní trestné 
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být převzata z článku 2 rámcového 

rozhodnutí Rady 2002/584/JHA ze dne 

13. června 2002 o evropském zatýkacím 

rozkazu a postupech předávání mezi 

členskými státy. Členské státy však smí 

vyjmout méně závažné trestné činy, u 

nichž by s přihlédnutím k jejich systému 

trestního soudnictví zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících podle této 

směrnice nebylo v souladu se zásadou 

proporcionality. Definice závažné 

nadnárodní trestné činnosti by měla být 

převzata z článku 2 rámcového rozhodnutí 

Rady 2002/584/SVV a z Úmluvy OSN 

proti nadnárodnímu organizovanému 

zločinu. 

činnosti by měla být převzata z článku 2 

rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV 

a z Úmluvy OSN proti nadnárodnímu 

organizovanému zločinu. Členské státy 

musí vyjmout trestné činy, u nichž by 

s přihlédnutím k jejich systému trestního 

soudnictví zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících podle této směrnice 

nebylo v souladu se zásadou 

proporcionality. 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Obsah veškerých seznamů 

požadovaných údajů jmenné evidence 

cestujících, které mají být složce pro 

informace o cestujících poskytovány, je 

třeba vypracovat tak, aby objektivně 

odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 

pro účely prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 

v rámci Unie a ochrání základní práva 

občanů, jmenovitě právo na soukromí a 

ochranu osobních údajů. Tyto seznamy by 

neměly obsahovat žádné osobní údaje, 

které by mohly odhalit rasový nebo etnický 

původ osoby, její náboženské nebo 

filozofické přesvědčení, její politické 

názory, členství v odborových organizacích 

nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 

orientace. Údaje jmenné evidence 

cestujících by měly obsahovat informace 

o rezervaci a cestovní trase, které 

příslušným orgánům umožňují 

identifikovat cestující v letecké dopravě, 

(14) Obsah údajů jmenné evidence 

cestujících uvedených v příloze této 

směrnice, které mají být složce pro 

informace o cestujících poskytovány, je 

třeba vypracovat tak, aby objektivně 

odrážel legitimní potřeby veřejných orgánů 

pro účely prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti, čímž se zlepší vnitřní bezpečnost 

v rámci Unie a ochrání základní práva 

osob, jmenovitě právo na soukromí a 

ochranu osobních údajů. Tyto údaje by 

neměly obsahovat žádné osobní údaje, 

které by mohly odhalit rasový nebo etnický 

původ osoby, její náboženské nebo 

filozofické přesvědčení, její politické 

názory, členství v odborových organizacích 

nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuální 

orientace. Údaje jmenné evidence 

cestujících by měly obsahovat informace 

o rezervaci a cestovní trase, které 

příslušným orgánům umožňují 

identifikovat cestující v letecké dopravě, 
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kteří představují hrozbu pro vnitřní 

bezpečnost. 

kteří představují hrozbu pro vnitřní 

bezpečnost. 

Odůvodnění 

Slovo „požadovaných“ může vyvolat nedorozumění, neboť letečtí dopravci shromažďují údaje 

jmenné evidence cestujících, jež mají k dispozici při běžném výkonu svých činností. Nesmí jim 

být ukládána žádná povinnost k získávání nebo uchovávání dalších údajů o jejich cestujících, 

stejně jako nesmí být ukládána cestujícím povinnost, aby poskytovali více údajů, než které 

běžně požadují letečtí dopravci v rámci obvyklého provozu své činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 

možné metody předávání údajů: metoda 

„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 

orgány ze státu, který údaje požaduje, 

mohou zasáhnout (vstoupit) do 

rezervačního systému leteckého dopravce 

a získat („dobýt“) opis požadovaných 

údajů, a metoda „dodávání“, v jejímž rámci 

letečtí dopravci předají („dodají“) 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících orgánu, který je požaduje, což 

leteckým dopravcům umožňuje 

kontrolovat, které údaje jsou poskytovány. 

Má se zato, že metoda „dodávání” nabízí 

vyšší stupeň ochrany údajů a měla by být 

povinná pro všechny letecké dopravce. 

(15) V současnosti jsou dostupné dvě 

možné metody předávání údajů: metoda 

„dobývání“, v jejímž rámci příslušné 

orgány ze státu, který údaje požaduje, 

mohou zasáhnout (vstoupit) do 

rezervačního systému leteckého dopravce 

a získat („dobýt“) opis požadovaných 

údajů, a metoda „dodávání“, v jejímž rámci 

letečtí dopravci předají („dodají“) údaje 

jmenné evidence cestujících orgánu, který 

je požaduje, což leteckým dopravcům 

umožňuje kontrolovat, které údaje jsou 

poskytovány. Metoda „dodávání” nabízí 

vyšší stupeň ochrany údajů a měla by být 

uplynutím dvou let od vstupu směrnice 

v platnost povinná pro všechny letecké 

dopravce, kteří již shromažďují 

a zpracovávají údaje jmenné evidence 

cestujících pro obchodní účely a kteří 

provozují mezinárodní lety do nebo 

z členských států. Pokud údaje jmenné 

evidence zpracovávají provozovatelé 

počítačových rezervačních systémů, 

uplatňuje se kodex chování pro používání 

počítačových rezervačních systémů 

(nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 80/2009). 

Pozměňovací návrh  9 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Členské státy by měly přijmout 

všechna nezbytná opatření, aby leteckým 

dopravcům splnění jejich povinností podle 

této směrnice umožnily. Členské státy by 

měly pro letecké dopravce, kteří nesplní 

své povinnosti, pokud jde o předávání 

údajů jmenné evidence cestujících, stanovit 

odrazující, účinné a přiměřené sankce, 

včetně finančních sankcí. V případě 

opakovaného závažného protiprávního 

jednání, které by zpochybnilo základní 

cíle této směrnice, mohou tyto sankce 

výjimečně zahrnovat opatření, jako je 

odstavení, zadržení a zabavení dopravních 

prostředků nebo dočasné pozastavení či 

odejmutí provozní licence. 

(17) Členské státy by měly přijmout 

všechna nezbytná opatření, aby leteckým 

dopravcům splnění jejich povinností podle 

této směrnice umožnily. Členské státy by 

měly pro letecké dopravce, kteří nesplní 

své povinnosti, pokud jde o předávání 

údajů jmenné evidence cestujících, stanovit 

odrazující, účinné a přiměřené sankce, 

včetně finančních sankcí. 

Odůvodnění 

V některých případech nenesou odpovědnost letečtí dopravci, nýbrž třetí státy, které předají 

dále údaje jmenné evidence cestujících, jež mají k dispozici. Sankce by – jak je uvedeno 

v první části bodu odůvodnění – měly být odrazující, účinné a přiměřené. Druhá část by tudíž 

mohla být nepřiměřená vůči části první, která zahrnuje veškeré druhy sankcí, nebo by s ní 

mohla být dokonce v rozporu. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Členské státy by měly sdílet 

s ostatními členskými státy údaje jmenné 

evidence cestujících, které obdrží, pokud je 

toto předání nezbytné pro prevenci, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

trestné činnosti. Ustanoveními této 

směrnice by neměly být dotčeny ostatní 

nástroje Unie týkající se výměny informací 

mezi policií a soudními orgány, včetně 

(20) Členské státy by měly sdílet 

s ostatními členskými státy údaje jmenné 

evidence cestujících, které obdrží, pokud je 

toto předání nezbytné pro prevenci, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti definované 

v této směrnici. Ustanoveními této 

směrnice by neměly být dotčeny ostatní 

nástroje Unie týkající se výměny informací 
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rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. 

dubna 2009 o zřízení Evropského 

policejního úřadu (Europol) a rámcového 

rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. 

prosince 2006 o zjednodušení výměny 

operativních a jiných informací mezi 

donucovacími orgány členských států 

Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 

evidence cestujících mezi donucovacími 

orgány a soudními orgány by se měla řídit 

pravidly policejní a soudní spolupráce. 

mezi policií a soudními orgány, včetně 

rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. 

dubna 2009 o zřízení Evropského 

policejního úřadu (Europol) a rámcového 

rozhodnutí Rady 2006/960/SVV ze dne 18. 

prosince 2006 o zjednodušení výměny 

operativních a jiných informací mezi 

donucovacími orgány členských států 

Evropské unie. Tato výměna údajů jmenné 

evidence cestujících mezi donucovacími 

orgány a soudními orgány by se měla řídit 

pravidly policejní a soudní spolupráce. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 

cestujících by měla být přiměřená účelům 

prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů a závažné 

trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 

a jejich používání je nezbytné, aby byly 

údaje jmenné evidence cestujících 

uchovávány po dobu dostačující k 

provedení analýzy a k používání při 

vyšetřování. Aby se zabránilo 

nepřiměřenému používání údajů, je 

nezbytné po počátečním období údaje 

anonymizovat a zpřístupňovat pouze za 

velice přísných a omezených podmínek. 

(21) Doba uchování údajů jmenné evidence 

cestujících by měla být přiměřená účelům 

prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů a závažné 

trestné činnosti. Vzhledem k povaze údajů 

a jejich používání je nezbytné, aby byly 

údaje jmenné evidence cestujících 

uchovávány po dobu dostačující k 

provedení analýzy a k používání při 

vyšetřování. Aby se zabránilo 

nepřiměřenému používání údajů, je 

nezbytné po počátečním období údaje 

depersonalizovat a zpřístupňovat pouze za 

velice přísných a omezených podmínek. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících v každém členském 

státě složkou pro informace o cestujících a 

příslušnými orgány by se mělo řídit 

(23) Vnitrostátní zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících v každém členském 

státě složkou pro informace o cestujících a 

příslušnými orgány by se mělo řídit 
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normami pro ochranu osobních údajů 

stanovenými podle vnitrostátního práva 

daného členského státu, které jsou 

v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 

2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 o 

ochraně osobních údajů zpracovávaných v 

rámci policejní a justiční spolupráce v 

trestních věcech (dále jen „rámcové 

rozhodnutí 2008/977/SVV“). 

normami pro ochranu osobních údajů 

stanovenými podle vnitrostátního práva 

daného členského státu, které jsou 

v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 

2008/977/SVV ze dne 27. listopadu 2008 

o ochraně osobních údajů zpracovávaných 

v rámci policejní a justiční spolupráce 

v trestních věcech (dále jen „rámcové 

rozhodnutí 2008/977/SVV“) a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 

ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů1. 

 ____________ 

 1Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že se shromažďují údaje všech cestujících v letecké dopravě, měly by být 

uplatňovány standardy ochrany údajů na nejvyšší úrovni. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) S přihlédnutím k právu na ochranu 

osobních údajů, by měla být práva subjektů 

údajů týkající se zpracování jejich údajů 

jmenné evidence cestujících, jako je právo 

na přístup, právo na opravu, výmaz a 

blokování, jakož i práva na náhradu újmy a 

soudní opravné prostředky, v souladu 

s rámcovými rozhodnutím 2008/977/SVV. 

(24) S přihlédnutím k právu na ochranu 

osobních údajů, by měla být práva subjektů 

údajů týkající se zpracování jejich údajů 

jmenné evidence cestujících, jako je právo 

na přístup, právo na opravu, výmaz a 

blokování, jakož i práva na náhradu újmy a 

soudní opravné prostředky, v souladu 

s rámcovými rozhodnutím 2008/977/SVV 

a směrnicí 95/46/ES. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že se shromažďují údaje všech cestujících v letecké dopravě, měly by být 

uplatňovány standardy ochrany údajů na nejvyšší úrovni.  

Pozměňovací návrh  14 
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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Členské státy zajistí, aby náklady, 

jež vznikly v důsledku opatření přijatých 

za účelem využívání údajů jmenné 

evidence cestujících, nebyly přeneseny na 

cestující. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Tato směrnice nemá vliv na možnost 

členských států stanovit podle jejich 

vnitrostátního práva systém pro 

shromažďování a zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících za jinými 

účely, než jsou účely specifikované v této 

směrnici, nebo od jiných dopravců, než 

jsou dopravci specifikovaní v této 

směrnici, pokud jde o vnitřní lety 

podléhající souladu s relevantními 

ustanoveními týkajícími se ochrany 

osobních údajů, a to za předpokladu, že 

tyto vnitrostátní právní předpisy respektují 

acquis Unie. Problematika 

shromažďování údajů jmenné evidence 

cestujících o vnitřních letech by 

v budoucnosti měla být podrobena dalším 

úvahám. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Aby byla zajištěna právní jistota jak v oblasti ochrany údajů cestujících, tak v oblasti 

ekonomických zájmů operátorů, neměly by členské státy shromažďovat jiné údaje jmenné 

evidence cestujících než ty, které jsou uvedeny v tomto nařízení. 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28 b) Předávání údajů ze jmenné 

evidence cestujících by mělo být omezeno 

na ty případy, kdy je to nutné z důvodu 

prevence a odhalování konkrétních 

teroristických trestných činů, vyšetřování 

a následného stíhání, a třetím státům by 

měly být tyto údaje předávány pouze 

tehdy, poskytnou-li dostatečné záruky pro 

ochranu údajů. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Oblast působnosti směrnice je 

maximálně omezena, umožňuje 

uchovávání údajů jmenné evidence 

cestujících po dobu nepřekračující 5 let, po 

jejímž uplynutí musí být údaje vymazány. 

Údaje musí být anonymizovány po velice 

krátké době, shromažďování a používání 

citlivých údajů je zakázáno. V zájmu 

účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 

musí členské státy zajistit, aby za 

poskytování poradenství a sledování 

způsobu, jakým jsou údaje jmenné 

evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 

vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 

ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících musí být pro 

účely ověření zákonnosti zpracovávání 

údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení zpracování 

údajů zaprotokolováno nebo 

zdokumentováno. Členské státy musí 

rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 

přesně informováni o shromažďování 

údajů jmenné evidence a o jejich právech. 

(32) Oblast působnosti směrnice je 

maximálně omezena: umožňuje 

uchovávání údajů jmenné evidence 

cestujících po dobu nepřekračující 3 

měsíce, po jejímž uplynutí musí být údaje 

vymazány; údaje musí být po velice krátké 

době vymazány a znepřístupněny 

s výjimkou velmi omezeného a 

definovaného počtu pověřených 

zaměstnanců a shromažďování a používání 

citlivých údajů je zakázáno V zájmu 

účinnosti a vysoké úrovně ochrany údajů 

musí členské státy zajistit, aby za 

poskytování poradenství a sledování 

způsobu, jakým jsou údaje jmenné 

evidence zpracovány, odpovídal nezávislý 

vnitrostátní kontrolní orgán (orgán pro 

ochranu údajů). Veškeré zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících musí být pro 

účely ověření zákonnosti zpracovávání 

údajů, vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení zpracování 

údajů zaprotokolováno nebo 

zdokumentováno. Členské státy musí 

rovněž zajistit, aby byli cestující jasně a 

přesně informováni o shromažďování 
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údajů jmenné evidence a o jejich právech. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) prevence, odhalování, vyšetřování a 

stíhání teroristických trestných činů a 

závažné trestné činnosti podle čl. 4 odst. 2 

písm. b) a c); a 

a) prevence, odhalování, vyšetřování 

a stíhání teroristických trestných činů 

a některých druhů závažné nadnárodní 

trestné činnosti definovaných v čl. 2 

písm. i) podle čl. 4 odst. 2; 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) prevence, odhalování, vyšetřování a 

stíhání teroristických trestných činů a 

závažné nadnárodní trestné činnosti podle 

čl. 4 odst. 2 písm. a) a d). 

vypouští se 

Odůvodnění 

Upravuje pozměněný čl. 1 odst. 2 písm. a). 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Údaje jmenné evidence cestujících 

shromažďované v souladu s touto 

směrnicí nesmějí být zpracovávány 

v případě drobnějších trestných činů, 

které lze potrestat podle vnitrostátního 

práva daného členského státu trestem 

odnětí svobody nebo ochranným 
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opatřením spojeným s odnětím osobní 

svobody v maximální délce méně než tři 

roky. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Čl. 1. – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Tato směrnice se nevztahuje na lety 

v rámci Unie a na jiné dopravní 

prostředky než letadla. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 

plánovaný či neplánovaný let leteckého 

dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 

a ukončen na území alespoň jednoho 

členského státu, nebo má být zahájen z 

území členského státu Evropské unie s 

konečným místem určení ve třetí zemi, a to 

včetně letů s přestupem a tranzitních letů; 

b) „mezinárodním letem“ jakýkoliv 

plánovaný či neplánovaný let leteckého 

dopravce, jenž má být zahájen ve třetí zemi 

a ukončen na území alespoň jednoho 

členského státu, nebo má být zahájen 

z území členského státu Evropské unie 

s konečným místem určení ve třetí zemi; 

Odůvodnění 

Jsou-li zahrnuty lety s přestupem a tranzitní lety, patří lety v rámci EU do oblasti působnosti 

této směrnice. 

1) Pokud jde o lety s přestupem: Jelikož se předávání jmenné evidence cestujících týká všech 

letů, a nikoli cestujících, rovná se požadavek zahrnutí letů s přestupem požadavku předávání 

jmenné evidence cestujících pro prakticky veškeré lety uvnitř Společenství. 2) Pokud jde 

o tranzitní lety: Údaje jmenné evidence cestujících jsou zasílány orgánům letišť, na nichž 

cestující vystupují (a nikoli orgánům letišť tranzitu, kde cestující vlastně „nepřistáli“ a nejsou 

podrobováni imigrační kontrole). Itinerář cestujícího ne vždy odpovídá místu tranzitu, a toto 

ustanovení neumožňuje vyhovět systému podmínek žádosti. 

Pozměňovací návrh  23 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „jmennou evidencí cestujících“ evidence 

cestovních požadavků každého cestujícího, 

která obsahuje všechny potřebné 

informace, jež umožňují rezervujícím 

a zúčastněným leteckým dopravcům 

zpracovávat a kontrolovat rezervace 

u každé cesty rezervované jakýmkoliv 

cestujícím nebo jeho jménem bez ohledu 

na to, zda je uvedena v rezervačních 

systémech, kontrolních systémech odletů 

(DCS) nebo jiných rovnocenných 

systémech poskytujících stejné funkce; 

c) „jmennou evidencí cestujících“ evidence 

cestovních požadavků každého cestujícího, 

které letečtí dopravci shromažďují 

a uchovávají v rámci svého běžného 

provozu, přičemž tato evidence obsahuje 

všechny potřebné informace, jež umožňují 

rezervujícím a zúčastněným leteckým 

dopravcům zpracovávat a kontrolovat 

rezervace u každé cesty rezervované 

jakýmkoliv cestujícím nebo jeho jménem 

bez ohledu na to, zda je uvedena 

v rezervačních systémech, kontrolních 

systémech odletů (DCS) nebo jiných 

rovnocenných systémech poskytujících 

stejné funkce; 

Odůvodnění 

Cílem je, zabránit jakékoli dodatečné zátěži pro letecké dopravce, neboť by ji opět pocítili 

jako další náklady cestující/zákazníci. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 

rámci letečtí dopravci předávají 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících do databáze orgánu, který je 

požaduje; 

f) „metodou dodávání“ metoda, kterou 

letečtí dopravci předávají jimi 

shromážděné údaje jmenné evidence 

cestujících uvedené v příloze této směrnice 

do databáze orgánu, který je požaduje; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. f a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) „metodou dobývání“ metoda, kdy 

orgán, který požaduje informace, využije 

přímo rezervačního systému leteckého 

dopravce a získá z něj údaje o cestujících; 

Odůvodnění 

Definice metody „dobývání“ se jeví jako nezbytná, neboť tato metoda je v návrhu Komise 

několikrát zmíněna. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) „závažnou trestnou činností“ trestné 

činy podle vnitrostátního práva uvedené 

v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 

2002/584/SVV, které lze potrestat podle 

vnitrostátního práva daného členského 

státu trestem odnětí svobody nebo 

ochranným opatřením spojeným s 

odnětím osobní svobody v délce nejméně 

tři roky; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. i – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 

trestné činy podle vnitrostátního práva 

uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového 

rozhodnutí 2002/584/SVV, které lze 

potrestat podle vnitrostátního práva daného 

členského státu trestem odnětí svobody 

nebo ochranným opatřením spojeným s 

odnětím osobní svobody v délce nejméně 

tři roky, a pokud:  

i) „závažnou nadnárodní trestnou činností“ 

následující trestné činy podle 

vnitrostátního práva uvedené v čl. 2 odst. 2 

rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV: 

obchod s lidmi, nelegální obchod 

s drogami a nelegální obchod se 

zbraněmi, municí a výbušninami, které lze 

potrestat podle vnitrostátního práva daného 

členského státu trestem odnětí svobody 
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nebo ochranným opatřením spojeným 

s odnětím osobní svobody v délce nejméně 

tři roky, a pokud: 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 

příslušný pro prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažných trestných činů 

či pobočku tohoto orgánu jako svou 

„složku pro informace o cestujících“ 

odpovědnou za shromažďování údajů 

jmenné evidence cestujících od leteckých 

dopravců, za jejich uchovávání, analýzu a 

předávání výsledků analýzy příslušným 

orgánům uvedeným v článku 5. Pracovníci 

této složky mohou být vysláni 

z příslušných veřejných orgánů. 

1. Každý členský stát zřídí nebo určí orgán 

příslušný pro prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažných nadnárodních 

trestných činů či pobočku tohoto orgánu 

jako svou „složku pro informace o 

cestujících“ odpovědnou za 

shromažďování údajů jmenné evidence 

cestujících od leteckých dopravců, za jejich 

uchovávání, analýzu a předávání výsledků 

analýzy příslušným orgánům uvedeným v 

článku 5. Pracovníci této složky mohou být 

vysláni z příslušných veřejných orgánů. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 3. – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Uchovávání, zpracovávání a analýzu 

údajů jmenné evidence týkajících se 

cestujících v rámci mezinárodních letů se 

provádí výhradně na území Unie.  Na tyto 

postupy se tudíž vztahují právní předpisy 

Unie v oblasti ochrany osobních údajů; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 4. – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Náklady na shromažďování, 

zpracování a předávání údajů jmenné 

evidence cestujících nesou členské státy. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem z 

členského státu za účelem identifikace 

osob, které mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo 

závažné nadnárodní trestné činnosti a 

které by měly příslušné orgány uvedené v 

článku 5 dále prověřit. Při provádění 

takových posouzení může složka pro 

informace o cestujících zpracovat údaje ze 

jmenné evidence cestujících na základě 

předem stanovených kritérií; Členské 

státy zajistí, aby byl pozitivní výsledek 

automatického zpracování individuálně 

přezkoumán neautomatickými prostředky 

s cílem ověřit, zda je nezbytné, aby 

příslušný orgán podle článku 5 přijal 

opatření; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pro posuzování cestujících před jejich 

plánovaným příletem do nebo odletem z 

členského státu za účelem identifikace 

osob, které se mohou být zapojeny do 

teroristického trestného činu nebo závažné 

trestné činnosti a které by měly příslušné 

b) další posuzování cestujících, u nichž 

existuje odůvodněné podezření, že mohou 

být zapojeni do teroristického trestného 

činu nebo závažné nadnárodní trestné 

činnosti, které může být prováděno před 

jejich plánovaným příletem nebo odletem 
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orgány uvedené v článku 5 dále prověřit. 

Při provádění takových posouzení rizika 

může složka pro informace o cestujících 

porovnat údaje ze jmenné evidence 

cestujících s příslušnými databázemi, 

včetně mezinárodních nebo vnitrostátních 

databází či vnitrostátních obdob 

evropských databází o hledaných osobách 

či předmětech nebo osobách či 

předmětech, o nichž byl proveden záznam, 

a to v souladu s evropskými, 

mezinárodními nebo vnitrostátními 

předpisy, které se na tyto složky vztahují. 

Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 

výsledek automatického zpracování 

individuálně přezkoumán neautomatickými 

prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 

aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 

opatření; 

z členského státu příslušnými orgány 

uvedenými v článku 5. Při provádění 

takových posouzení rizika může složka pro 

informace o cestujících porovnat údaje ze 

jmenné evidence cestujících s příslušnými 

databázemi, včetně mezinárodních nebo 

vnitrostátních databází či vnitrostátních 

obdob evropských databází o hledaných 

osobách či předmětech nebo osobách či 

předmětech, o nichž byl proveden záznam, 

a to v souladu s evropskými, 

mezinárodními nebo vnitrostátními 

předpisy, které se na tyto složky vztahují. 

Členské státy zajistí, aby byl pozitivní 

výsledek automatického zpracování 

individuálně přezkoumán neautomatickými 

prostředky s cílem ověřit, zda je nezbytné, 

aby příslušný orgán podle článku 5 přijal 

opatření; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) reakce v jednotlivých případech na 

řádně zdůvodněné žádosti příslušných 

orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 

evidence cestujících a zpracování údajů ze 

jmenné evidence cestujících v konkrétních 

případech za účelem prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti a poskytnutí výsledků tohoto 

zpracování příslušným orgánům; a 

c) reakce v jednotlivých případech na 

řádně zdůvodněné žádosti příslušných 

orgánů o poskytnutí údajů ze jmenné 

evidence cestujících a zpracování údajů ze 

jmenné evidence cestujících v konkrétních 

případech za účelem prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné nadnárodní 

trestné činnosti a poskytnutí výsledků 

tohoto zpracování příslušným orgánům; a 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) analýzy údajů ze jmenné evidence 

cestujících za účelem aktualizace nebo 

vytvoření nových kritérií pro posuzování s 

cílem identifikovat osoby, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 

nebo do závažné nadnárodní trestné 

činnosti podle bodu a). 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 4. – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Zpracovávání údajů jmenné evidence 

cestujících může nařídit pouze soud 

členského státu na žádost složky pro 

informace o cestujících.Pouze v případě 

nebezpečí z prodlení („periculum in 

mora“) může zpracování nařídit samotná 

složka pro informace o cestujících.  

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Složka pro informace o cestujících 

daného členského státu předá údaje jmenné 

evidence cestujících nebo výsledky 

zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících u osob identifikovaných 

v souladu s odst. 2 písm. a) a b) k dalšímu 

zkoumání příslušným orgánům téhož 

členského státu. Tato předání mohou být 

provedena pouze v jednotlivých případech. 

4. Složka pro informace o cestujících 

daného členského státu předá údaje jmenné 

evidence cestujících nebo výsledky 

zpracování údajů jmenné evidence 

cestujících u osob identifikovaných 

v souladu s odst. 2 písm. b) k dalšímu 

zkoumání příslušným orgánům téhož 

členského státu. Tato předání mohou být 

provedena pouze v jednotlivých případech. 

 

Pozměňovací návrh  37 
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Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každý členský stát přijme seznam 

příslušných orgánů oprávněných požadovat 

nebo přijímat údaje jmenné evidence 

cestujících nebo výsledek zpracování 

těchto údajů od složek pro informace o 

cestujících s cílem tyto informace dále 

přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 

za účelem prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti. 

1. Každý členský stát přijme seznam 

příslušných orgánů oprávněných požadovat 

nebo přijímat údaje jmenné evidence 

cestujících nebo výsledek zpracování 

těchto údajů od složek pro informace o 

cestujících s cílem tyto informace dále 

přezkoumat nebo přijmout vhodné opatření 

za účelem prevence, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné nadnárodní 

trestné činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 

příslušné k prevenci, odhalování, 

vyšetřování nebo stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné trestné 

činnosti. 

2. Mezi příslušné orgány patří orgány 

příslušné k prevenci, odhalování, 

vyšetřování nebo stíhání teroristických 

trestných činů nebo závažné nadnárodní 

trestné činnosti. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 

výsledek zpracování těchto údajů obdržené 

složkou pro informace o cestujících mohou 

být dále zpracovávány příslušnými orgány 

členských států pouze pro účely prevence, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

trestné činnosti. 

4. Údaje jmenné evidence cestujících a 

výsledek zpracování těchto údajů obdržené 

složkou pro informace o cestujících mohou 

být dále zpracovávány příslušnými orgány 

členských států pouze pro účely prevence, 

odhalování, vyšetřování a stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti. 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby letečtí dopravci předávali 

(„dodávali“) údaje jmenné evidence 

cestujících o cestujících definované v čl. 2 

písm. c) a specifikované v příloze 

v rozsahu, v jakém již byly dopravcem 

shromážděny, do databáze vnitrostátní 

složky pro informace o cestujících toho 

členského státu, na jehož území bude 

mezinárodní let přistávat nebo z jehož 

území bude let zahájen. V případech, kdy 

mezinárodní let nese společné označení 

jednoho nebo více leteckých dopravců, 

povinnost předávat z evidence cestujících 

údaje všech cestujících daného letu by měl 

mít letecký dopravce, který let provozuje. 

V případech, kdy let zahrnuje jednu či více 

zastávek na letištích členských států, předá 

letecký dopravce údaje jmenné evidence 

cestujících složkám pro informace o 

cestujících všech dotčených členských 

států. 

1. Členské státy přijmou nezbytná opatření, 

která zajistí, aby letečtí dopravci, kteří již 

od svých cestujících shromažďují údaje 

jmenné evidence cestujících, předávali 

(tzn. „dodávali“) údaje jmenné evidence 

cestujících definované v čl. 2 písm. c) 

a specifikované v příloze v rozsahu, 

v jakém byly dopravcem shromážděny 

v rámci jeho běžného provozu, do 

databáze vnitrostátní složky pro informace 

o cestujících toho členského státu, na jehož 

území bude mezinárodní let přistávat nebo 

z jehož území bude let zahájen. V 

případech, kdy mezinárodní let nese 

společné označení jednoho nebo více 

leteckých dopravců, povinnost předávat z 

evidence cestujících údaje všech 

cestujících daného letu by měl mít letecký 

dopravce, který let provozuje. V případech, 

kdy let zahrnuje jednu či více zastávek na 

letištích členských států, předá letecký 

dopravce údaje jmenné evidence 

cestujících pouze složce pro informace 

o cestujících státu konečného příletu.  

 1a. Členské státy nepožadují od leteckých 

dopravců, aby shromažďovali jakékoli 

další údaje jmenné evidence cestujících 

mimo ty, které již shromažďují. Letečtí 

dopravci nepředávají jiné údaje jmenné 

evidence cestujících než údaje uvedené 

v čl. 2 písm. c) a specifikované v příloze. 

Letečtí dopravci nenesou odpovědnost za 

správnost a úplnost údajů poskytovaných 

cestujícími s výjimkou případů, kdy 

nepřijmou veškerá přiměřená opatření, 

aby zajistili přesnost a správnost údajů 

shromážděných od cestujících.   

2. Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 

evidence cestujících předávají elektronicky 

za použití společných protokolů a 

2.  Letečtí dopravci tyto údaje jmenné 

evidence cestujících předávají elektronicky 

za použití společných protokolů 
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podporovaných datových formátů přijatých 

postupem podle článků 13 a 14 nebo, v 

případě technické poruchy, jakýmikoliv 

jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 

odpovídající úroveň bezpečnosti: 

a podporovaných datových formátů 

přijatých postupem podle článků 13 a 14 

nebo, v případě technické poruchy na 

straně leteckých dopravců, jakýmikoliv 

jinými vhodnými prostředky zajišťujícími 

odpovídající úroveň bezpečnosti:  

a) 24 až 48 hodin před plánovaným časem 

odletu 

a) jednou 24 až 48 hodin před plánovaným 

časem odletu 

a a 

b) bezprostředně po uzavření letu, to 

znamená bezprostředně po nástupu 

cestujících na palubu letadla připraveného 

k odletu, kdy již není možné, aby na 

palubu nastoupili další cestující. 

b) jednou bezprostředně po uzavření letu, 

to znamená bezprostředně po nástupu 

cestujících na palubu letadla připraveného 

k odletu, kdy již není možné, aby na 

palubu nastoupili další cestující. 

3. Členské státy mohou leteckým 

dopravcům umožnit, aby předání údajů 

uvedené v odst. 2 písm. b) omezili na 

aktualizaci předání uvedeného v odst. 2 

písm. a). 

3. Členské státy leteckým dopravcům 

umožní, aby předání údajů uvedené 

v odst. 2 písm. b) omezili na aktualizaci 

předání uvedeného v odst. 2 písm. a). 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci údaje ze 

jmenné evidence cestujících tam, kde je 

časnější přístup, než je přístup zmíněný v 

odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 

zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou s 

teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou trestnou činností. 

4. V jednotlivých případech, na žádost 

složky pro informace o cestujících 

v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy předají letečtí dopravci údaje ze 

jmenné evidence cestujících tam, kde je 

časnější přístup, než je přístup zmíněný v 

odst. 2 písm. a), nezbytný pro reakci na 

zvláštní a skutečnou hrozbu spojenou s 

teroristickými trestnými činy nebo 

závažnou nadnárodní trestnou činností. 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Článek 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby u osob 

identifikovaných složkou pro informace o 

cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) 

a b) byl výsledek zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících předán uvedenou 

složkou pro informace o cestujících 

složkám pro informace o cestujících 

ostatních členských států pouze v 

případech, kdy tato složka považuje 

1. Členské státy zajistí, aby u osob 

identifikovaných složkou pro informace 

o cestujících v souladu s čl. 4 odst. 2 

písm. b) byl výsledek zpracování údajů 

jmenné evidence cestujících předán 

uvedenou složkou pro informace 

o cestujících složkám pro informace 

o cestujících ostatních členských států 

pouze v případech, kdy tato složka 
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předání za nezbytné v rámci prevence, 

odhalování, vyšetřování nebo stíhání 

teroristických trestných činů nebo závažné 

trestné činnosti. Složky pro informace o 

cestujících přijímajících členských států 

předávají tyto údaje jmenné evidence 

cestujících nebo výsledek jejich zpracování 

svým příslušným orgánům.  

považuje předání za nezbytné v rámci 

prevence, odhalování, vyšetřování nebo 

stíhání teroristických trestných činů nebo 

závažné nadnárodní trestné činnosti. Tato 

předání se omezují výhradně na údaje, 

které jsou v konkrétním případě nezbytné 

pro prevenci, odhalování, vyšetřování 

nebo stíhání teroristického trestného činu 

nebo závažné nadnárodní trestné činnosti, 

a musí být písemně odůvodněna. Složky 

pro informace o cestujících přijímajících 

členských států předávají tyto údaje 

jmenné evidence cestujících nebo výsledek 

jejich zpracování svým příslušným 

orgánům.  

2. Složka pro informace o cestujících 

členského státu má právo požádat 

v případě nutnosti složku pro informace o 

cestujících jakéhokoliv jiného členského 

státu, aby jí poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících, které dožádaná složka 

uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 

popřípadě rovněž výsledek zpracování 

těchto údajů. Žádost o tyto údaje může 

vycházet z jakéhokoliv prvku údajů nebo 

z jejich kombinace, jak v daném případě 

uzná za vhodné dožadující složka za 

účelem prevence, odhalování, vyšetřování 

nebo stíhání teroristických trestných činů 

a závažné trestné činnosti. Složky pro 

informace o cestujících poskytnou 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících co možná nejdříve a rovněž 

poskytnou výsledek jejich zpracování, 

pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 

písm. a) a b).  

2. Složka pro informace o cestujících 

členského státu má právo požádat 

v případě nutnosti složku pro informace o 

cestujících jakéhokoliv jiného členského 

státu, aby jí poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících, které dožádaná složka 

uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 1, a 

popřípadě rovněž výsledek zpracování 

těchto údajů. Žádost o tyto údaje se 

omezuje výhradně na údaje nezbytné 

v konkrétním případě. Může vycházet 

z jakéhokoliv prvku údajů nebo z jejich 

kombinace, jak v daném případě uzná za 

vhodné dožadující složka za účelem 

prevence, odhalování, vyšetřování nebo 

stíhání teroristických trestných činů a 

závažné nadnárodní trestné činnosti, a 

musí být písemně odůvodněna. Složky pro 

informace o cestujících poskytnou 

požadované údaje jmenné evidence 

cestujících co možná nejdříve a rovněž 

poskytnou výsledek jejich zpracování, 

pokud již byl připraven podle čl. 4 odst. 2 

písm. b).  

3. Složka pro informace o cestujících 

členského státu má právo požádat 

v případě nutnosti složku pro informace o 

cestujících jakéhokoliv jiného členského 

státu, aby jí poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících, které dožádaná složka 

uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 

popřípadě rovněž výsledek zpracování 

3. Složka pro informace o cestujících 

členského státu má právo požádat 

v případě nutnosti složku pro informace o 

cestujících jakéhokoliv jiného členského 

státu, aby jí poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících, které dožádaná složka 

uchovává v databázi podle čl. 9 odst. 2, a 

popřípadě rovněž výsledek zpracování 
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těchto údajů. Složka pro informace o 

cestujících může požádat o přístup ke 

konkrétním údajům jmenné evidence 

cestujících uchovávaným složkou pro 

informace o cestujících jiného členského 

státu v plné formě, bez maskování, pouze 

za výjimečných okolností v reakci na 

konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 

vyšetřování nebo stíhání souvisejících 

teroristických činů nebo závažné trestné 

činnosti.  

těchto údajů. Složka pro informace 

o cestujících může požádat o přístup ke 

konkrétním údajům jmenné evidence 

cestujících uchovávaným složkou pro 

informace o cestujících jiného členského 

státu v plné formě, bez maskování, pouze 

za výjimečných okolností v reakci na 

konkrétní hrozbu nebo v rámci konkrétního 

vyšetřování nebo stíhání souvisejících 

teroristických činů nebo závažné 

nadnárodní trestné činnosti. Taková 

žádost musí být písemně odůvodněna. 

4. Pouze v těch případech, kdy je to 

nezbytné pro prevenci bezprostředního a 

závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 

smí příslušné orgány členského státu 

požádat složku pro informace o cestujících 

jakéhokoliv jiné členského státu přímo 

o poskytnutí údajů jmenné evidence 

cestujících, které jsou uchovávány v její 

databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 

žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 

nebo stíhání teroristických trestných činů 

nebo závažné trestné činnosti a musí být 

zdůvodněné. Složky pro informace o 

cestujících vyřizují tyto žádosti přednostně. 

Ve všech dalších případech příslušné 

orgány podávají žádosti prostřednictvím 

složky pro informace cestujících svého 

vlastního členského státu. 

4. Pouze v těch případech, kdy je to 

nezbytné pro prevenci bezprostředního a 

závažného ohrožení veřejné bezpečnosti 

smí příslušné orgány členského státu 

požádat složku pro informace o cestujících 

jakéhokoliv jiného členského státu přímo 

o poskytnutí údajů jmenné evidence 

cestujících, které jsou uchovávány v její 

databázi v souladu s čl. 9 odst. 1 a 2. Tyto 

žádosti se týkají konkrétního vyšetřování 

nebo stíhání teroristických trestných činů 

nebo závažné nadnárodní trestné činnosti 

a musí být zdůvodněné. Složky pro 

informace o cestujících vyřizují tyto 

žádosti přednostně. Ve všech dalších 

případech příslušné orgány podávají 

žádosti prostřednictvím složky pro 

informace cestujících svého vlastního 

členského státu. 

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 

zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 

hrozbu související s teroristickými 

trestnými činy a závažné trestné činnosti, 

má složka pro informace o cestujících 

členského státu právo požadovat, aby jí 

složka pro informace o cestujících jiného 

členského státu poskytla údaje jmenné 

evidence cestujících o letech, které 

kdykoliv přistávají na území nebo odlétají 

z území tohoto státu. 

5. Výjimečně, je-li včasný přístup nezbytný 

zájmu reakce na konkrétní a skutečnou 

hrozbu související s teroristickými 

trestnými činy a závažné nadnárodní 

trestné činnosti, má složka pro informace o 

cestujících členského státu právo 

požadovat, aby jí složka pro informace o 

cestujících jiného členského státu poskytla 

údaje jmenné evidence cestujících o letech, 

které kdykoliv přistávají na území nebo 

odlétají z území tohoto státu. Tyto žádosti 

se omezují výhradně na údaje, které jsou 

v konkrétním případě nezbytné pro 

prevenci, odhalování, vyšetřování nebo 

stíhání teroristického trestného činu nebo 

závažné nadnárodní trestné činnosti, a 
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musí být písemně odůvodněny. 

6. Výměna informací podle tohoto článku 

může probíhat s použitím jakýchkoliv 

stávajících kanálů mezinárodní spolupráce 

donucovacích orgánů. Pro žádosti o 

informace a jejich výměnu se používá 

jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 

oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 

státy informují Komisi o náležitostech 

kontaktních adres, kam mohou být žádosti 

v naléhavých případech zasílány. Komise 

obdržená oznámení sdělí členským státům. 

6. Výměna informací podle tohoto článku 

může probíhat s použitím jakýchkoliv 

stávajících kanálů evropské a mezinárodní 

spolupráce donucovacích orgánů, zejména 

Europolu a národních jednotek podle 

článku 8  rozhodnutí Rady 2009/371/SVV 

ze dne 6. dubna 2009. Pro žádosti o 

informace a jejich výměnu se používá 

jazyk užívaný pro využitý kanál. Při 

oznamování podle čl. 3 odst. 3 členské 

státy informují Komisi o náležitostech 

kontaktních adres, kam mohou být žádosti 

v naléhavých případech zasílány. Komise 

obdržená oznámení sdělí členským státům. 

Odůvodnění 

Výměna osobních údajů všech cestujících v letecké dopravě by neměla být rutinou. Výměna 

údajů by měla být přísně omezená na konkrétní případy prevence, odhalování, vyšetřování 

nebo stíhání teroristických trestných činů a žádosti by měly být písemně odůvodněny, aby bylo 

možno je ověřit. 

Pro výměnu informací by měly být využívány stávající kanály. Proto by měl být výslovně 

zmíněn Europol. 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Článek 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Údaje jmenné evidence cestujících a 

výsledek zpracování těchto údajů může 

členský stát předávat třetí zemi pouze v 

jednotlivých případech, a pouze pokud:   

Údaje jmenné evidence cestujících a 

výsledek zpracování těchto údajů může 

členský stát předávat třetí zemi pouze na 

základě mezinárodní dohody mezi Unií a 

danou třetí zemí, a to pouze v jednotlivých 

případech, a pouze pokud:  

 -a) jsou obdobně splněny veškeré 

podmínky stanovené v článku 7; 

a) jsou splněny podmínky stanovené 

v článku 13 rámcového nařízení Rady 

2008/977/SVV; 

a) jsou splněny podmínky stanovené 

v článku 13 rámcového nařízení Rady 

2008/977/SVV; 

b) je předání nezbytné pro účely této 

směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2 a 

b) je předání nezbytné pro účely této 

směrnice specifikované v čl. 1 odst. 2; a 



 

PE549.223v02-00 134/148 RR\1071914CS.doc 

CS 

c) dotyčná třetí země souhlasí s tím, že 

předá údaje další třetí zemi, pouze pokud 

je to nezbytné pro účely této směrnice 

uvedené v čl. 1 odst. 2 a pouze s 

výslovným schválením daného členského 

státu. 

c) dotyčná třetí země se zaručí, že údaje 

využije, pouze pokud je to nezbytné pro 

účely této směrnice uvedené v čl. 1 odst. 2. 

Tato třetí země nesmí předat údaje další 

třetí zemi.  

 d) třetí země poskytne občanům Unie bez 

přílišného odkladu nebo nadměrných 

nákladů stejná práva na přístup, opravu, 

výmaz a náhradu škody v souvislosti 

s údaji jmenné evidence cestujících, jaká 

platí v Unii; 

 e) třetí země zajistí přiměřenou a 

srovnatelnou úroveň ochrany údajů 

jmenné evidence cestujících. 

Odůvodnění 

Údaje jmenné evidence cestujících by měly být předávány třetím zemím, pouze pokud je 

zaručena dostatečná ochrana osobních údajů. 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Po uplynutí doby 30 dní od předání 

údajů jmenné evidence cestujících složce 

pro informace o cestujících uvedené 

v odstavci 1 se údaje uchovávají 

v databázi při složce pro informace o 

cestujících po další období pěti let. Během 

tohoto období musí být všechny prvky, 

které by mohly sloužit k identifikaci 

cestujícího, k němuž se vztahují, 

maskovány. Takto anonymizované údaje 

jsou přístupné pouze omezenému počtu 

pracovníků složky pro informace o 

cestujících, kteří jsou specificky pověřeni 

prováděním analýzy údajů jmenné 

evidence cestující a vypracováváním 

hodnotících kritérií podle čl. 4 odst. 2 

písm. d). Přístup k údajům jmenné 

evidence cestujících v plném rozsahu 

uděluje pouze vedoucí složky pro 

vypouští se 
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informace o cestujících pro účely čl. 4 

odst. 2 písm. c) a pouze v případech, kdy 

se lze rozumně domnívat, že je to nezbytné 

pro účely vyšetřování a pro reakci na 

konkrétní a skutečnou hrozbu nebo riziko 

nebo pro konkrétní vyšetřování či stíhání. 

Odůvodnění 

Uchovávání všech údajů jmenné evidence cestujících po delší časová období i v případech, 

kdy neexistuje žádné podezření, je nepřiměřené. Ústavní soudy jednotlivých států tuto 

skutečnost objasnily v několika rozsudcích o uchovávání telekomunikačních údajů na základě 

směrnice 2006/24/ES a Evropský soud pro lidská práva ve svém rozsudku o uchovávání 

vzorků DNA (S.  Marper v. Spojené království) a rovněž varovaly, že kumulativní účinky 

uchovávání několika typů údajů se mohou blížit k absolutnímu ústavnímu prahu. Ani právní 

služba Rady, ani Agentura EU pro základní práva nebyly přesvědčeny o nezbytnosti a 

přiměřenosti uchovávání údajů o všech cestujících. 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 

jmenné evidence cestujících po uplynutí 

doby uvedené v odstavci 2 vymazány. Tato 

povinnost se netýká případů, kdy byly 

konkrétní údaje jmenné evidence 

cestujících předány příslušnému orgánu a 

jsou používány v rámci konkrétního 

trestního vyšetřování a stíhání a kdy se 

uchovávání takových údajů příslušným 

orgánem řídí vnitrostátními právními 

předpisy daného členského státu. 

3. Členské státy zajistí, aby byly údaje 

jmenné evidence cestujících po uplynutí 

doby uvedené v odstavci 1 vymazány. Tato 

povinnost se netýká případů, kdy byly 

konkrétní údaje jmenné evidence 

cestujících předány příslušnému orgánu 

a jsou používány v rámci úkonů 

konkrétního trestního vyšetřování a stíhání 

vedeného proti určité osobě nebo skupině 

osob a kdy se uchovávání takových údajů 

příslušným orgánem řídí vnitrostátními 

právními předpisy daného členského státu. 

Odůvodnění 

Povinnost vymazat údaje po pěti letech by měla být konečná. Výjimka zde stanovená sice dává 

smysl, avšak mělo by se jasně stanovit, že údaje smějí být uchovávány po dobu delší pěti let 

pouze v případě vyšetřování vedenému proti určité osobě nebo skupině osob. „Konkrétní 

trestní vyšetřování a stíhání“ – jak je uvedeno v návrhu Komise – by se mohlo týkat 

i neurčeného počtu osob. 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 

písm. a) a b) si složka pro informace o 

cestujících ponechá pouze na dobu 

nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 

příslušné orgány o pozitivním výsledku. 

Pokud se později prostřednictvím ručního 

ověření prokáže, že je výsledek 

automatického porovnání negativní, i 

přesto se uloží, aby se vyloučila možnost 

dalších „falešných“ pozitivních výsledků, 

na maximální dobu tří let, pokud 

podkladové údaje ještě nebyly vymazány 

v souladu s odstavcem 3 po uplynutí 5 let, 

což je případ, kdy se protokol uchovává 

dokud nejsou vymazány podkladové 

údaje. 

Výsledky porovnání podle čl. 4 odst. 2 

písm. b) si složka pro informace o 

cestujících ponechá pouze na dobu 

nezbytnou k tomu, aby mohla uvědomit 

příslušné orgány o pozitivním výsledku. 

Pokud se později prostřednictvím ručního 

ověření prokáže, že je výsledek 

automatického porovnání negativní, 

podkladové údaje jsou v příslušné databázi 

opraveny nebo vymazány. 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy v souladu se svými 

vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 

ukládány odrazující, účinné a přiměřené 

sankce, včetně finančních sankcí, těm 

leteckým dopravcům, kteří nepředávají 

údaje požadované touto směrnicí v míře, ve 

které již tyto údaje shromáždili, nečiní tak 

v požadovaném formátu nebo jinak 

porušují vnitrostátní ustanovení přijatá 

v souladu s touto směrnicí. 

Členské státy v souladu se svými 

vnitrostátními předpisy zajistí, aby byly 

ukládány odrazující, účinné a přiměřené 

sankce, včetně finančních sankcí, těm 

leteckým dopravcům, kteří nepředávají 

údaje požadované touto směrnicí v míře, ve 

které již tyto údaje shromáždili, nečiní tak 

v požadovaném formátu, který je v souladu 

s pokyny Mezinárodní organizace pro 

civilní letectví (ICAO) pro údaje jmenné 

evidence cestujících, nebo jinak porušují 

vnitrostátní ustanovení přijatá v souladu 

s touto směrnicí. Leteckým dopravcům 

nelze uložit žádnou sankci, pokud jim 

orgány třetího státu nedovolily předání 

údajů jmenné evidence cestujících. 
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Odůvodnění 

 Požadovaným formátem by měl být celosvětově dohodnutý formát, uznaný ICAO (dok. 9944) 

a Světovou celní organizací.  

Jelikož ve třetích státech mohou platit různé právní předpisy v oblasti předávání údajů, je toto 

upřesnění nezbytné. 

 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Každý členský stát stanoví, že 

ustanovení přijatá v rámci vnitrostátního 

práva při provádění článků 21 a 22 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost 

zpracovávání a bezpečnost údajů, se 

vztahují také na veškeré zpracování 

osobních údajů podle této směrnice. 

2. Každý členský stát stanoví, že 

ustanovení přijatá v rámci vnitrostátního 

práva při provádění článků 21 a 22 

rámcového rozhodnutí Rady 

2008/977/SVV, pokud jde o důvěrnost 

zpracovávání a bezpečnost údajů, se 

vztahují také na veškeré zpracování 

osobních údajů podle této směrnice. Letečtí 

dopravci, kteří obdrží kontaktní údaje 

cestujících prostřednictvím cestovní 

kanceláře, nesmí tyto údaje použít 

k obchodním účelům. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 11. – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V případě, že ustanovení přijatá v 

rámci vnitrostátního práva při provádění 

směrnice 95/46/ES přiznávají cestujícím 

větší práva na přístup, opravu, výmaz a 

blokování údajů, na náhradu škody, 

soudní přezkum, důvěrnost zpracovávání 

a bezpečnost údajů než ustanovení 

uvedená v odstavcích 1 a 2, použijí se tato 

vnitrostátní ustanovení. 
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Odůvodnění 

Určitá práva subjektů údajů jsou lépe upravena směrnicí 95/46/ES, zejména požadavky na 

informace poskytované subjektu údajů.  

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících, které odhalují rasový 

nebo etnický původ dané osoby, její 

náboženské či filozofické přesvědčení, 

politické názory, odborovou příslušnost, 

zdraví nebo sexuální orientaci, je zakázáno. 

V případě, že složka pro informace o 

cestujících obdrží údaje jmenné evidence 

cestujících, které tyto informace odhalují, 

dojde k okamžitému výmazu těchto údajů. 

3. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících, které odhalují rasový 

nebo etnický původ dané osoby, její 

náboženské či filozofické přesvědčení, 

politické názory, odborovou příslušnost, 

zdraví nebo sexuální orientaci, prováděné 

složkou pro informace o cestujících je 

zakázáno. V případě, že složka pro 

informace o cestujících obdrží údaje 

jmenné evidence cestujících, které tyto 

informace odhalují, dojde k okamžitému 

výmazu těchto údajů. 

Odůvodnění 

Při předcházení a odhalování teroristických a jiných závažných trestných činů nejsou 

k filtrování nebo zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících příslušní letečtí dopravci, 

nýbrž složky pro informace o cestujících. 

Letečtí dopravci mají tyto informace k dispozici, neboť jsou jim dávány k dispozici 

cestujícími. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné leteckými 

dopravci, veškeré předávání údajů jmenné 

evidence cestujících prováděné složkou pro 

informace o cestujících a všechny žádosti 

podávané příslušnými orgány nebo 

složkami pro informace o cestujících 

4. Veškeré zpracování údajů jmenné 

evidence cestujících, veškeré předávání 

údajů jmenné evidence cestujících 

prováděné složkou pro informace 

o cestujících a všechny žádosti podávané 

příslušnými orgány nebo složkami pro 

informace o cestujících členských států 
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členských států a třetích zemí, třebaže 

odmítnuté, budou zaprotokolovány nebo 

zdokumentovány složkou pro informace o 

cestujících a příslušnými orgány pro účely 

ověření zákonnosti zpracování údajů, 

vlastní kontroly a zajištění nezbytné 

neporušenosti a zabezpečení údajů, a to 

zejména vnitrostátními orgány dozoru pro 

ochranu údajů. Tyto protokoly se 

uchovávají po dobu pěti let, pokud 

podkladové údaje nebyly při uplynutí 

těchto pěti let dosud vymazány v souladu 

s čl. 9 odst. 3, což je případ, kdy se 

protokoly uchovávají dokud nejsou 

podkladové informace vymazány. 

a třetích zemí, třebaže odmítnuté, budou 

zaprotokolovány nebo zdokumentovány 

složkou pro informace o cestujících 

a příslušnými orgány pro účely ověření 

zákonnosti zpracování údajů, vlastní 

kontroly a zajištění nezbytné neporušenosti 

a zabezpečení údajů, a to zejména 

vnitrostátními orgány dozoru pro ochranu 

údajů. Tyto protokoly se uchovávají po 

dobu pěti let, pokud podkladové údaje 

nebyly při uplynutí těchto pěti let dosud 

vymazány v souladu s čl. 9 odst. 3, což je 

případ, kdy se protokoly uchovávají, dokud 

nejsou podkladové informace vymazány. 

Odůvodnění 

Tento odstavec se vztahuje na údaje jmenné evidence cestujících, které byly předány složkami 

pro informace o cestujících, a nikoli na údaje jmenné evidence cestujících, které mají 

k dispozici letečtí dopravci. 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 11. – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Pro ochranu veškerých údajů je nutno 

uplatnit zvlášť vysoký standard 

bezpečnosti, který bude odpovídat stupni 

rozvoje odborné diskuse v oblasti ochrany 

údajů a bude neustále aktualizován 

s cílem začleňovat nové poznatky. Při 

přijímání rozhodnutí o bezpečnostních 

standardech, které mají být uplatňovány, 

budou hrát ekonomická hlediska nejvýše 

druhořadou úlohu. 

 Především je vždy nutné použít kódovací 

postup, který odráží současný stav 

techniky a který 

 – zabrání  využívání systémů pro 

zpracování údajů osobám, které nemají 

oprávnění; 

 – zajistí, aby měly osoby oprávněné 

k využívání systému pro zpracování údajů 
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přístup výlučně k údajům, k nimž získaly 

přístupová práva, a aby osobní údaje 

nebylo při zpracovávání a využívání a po 

uložení možné neoprávněně číst, 

kopírovat, měnit nebo odstranit;  

 – zajistí, aby osobní údaje nebylo při 

elektronickém přenosu nebo během 

přepravy či uložení na datový nosič možné 

neoprávněně číst, kopírovat, měnit nebo 

odstranit a aby bylo možné prověřit 

a zjistit, jakým subjektům mají být osobní 

údaje subjektem pro přenos údajů 

předány.  

 Je nutné zajistit, aby bylo možné zpětně 

přezkoumat a zjistit, zda a kým byly 

osobní údaje v systémech pro 

zpracovávání údajů vloženy, změněny 

nebo odstraněny. 

 Zajistí se, aby osobní údaje zpracovávané 

na základě smlouvy mohly být 

zpracovávány pouze v souladu s pokyny 

zadavatele. 

 Zajistí se, aby byly osobní údaje chráněny 

proti případnému zničení či ztrátě. 

 Zajistí se, aby mohly být údaje 

shromažďované za rozdílným účelem 

zpracovávány odděleně. 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 

dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 

pro přepravu cestujících využívající 

leteckých služeb informovali cestující na 

mezinárodních letech v okamžiku 

rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 

jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 

předávání údajů jmenné evidence 

cestujících složce pro informace o 

cestujících, o účelech zpracování těchto 

údajů, o době uchovávání údajů, jejich 

5. Členské státy zajistí, aby letečtí 

dopravci, jejich zástupci a prodejci letenek 

pro přepravu cestujících využívající 

leteckých služeb informovali cestující na 

mezinárodních letech v okamžiku 

rezervace letu a v okamžiku koupě letenky 

jasně a přesně o ustanovení týkajícím se 

předávání údajů jmenné evidence 

cestujících složkám pro informace o 

cestujících, o účelech zpracování těchto 

údajů, o době uchovávání údajů, jejich 
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možném používání k prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné trestné činnosti, o 

možnosti výměny a sdílení těchto údajů a o 

jejich právech na ochranu osobních údajů, 

a zejména o právu podat stížnost 

vnitrostátnímu orgánu dozoru pro ochranu 

údajů, který si zvolí. Stejné informace musí 

členské státy poskytnout veřejnosti. 

možném používání k prevenci, odhalování, 

vyšetřování a stíhání teroristických 

trestných činů a závažné nadnárodní 

trestné činnosti, o možnosti výměny a 

sdílení těchto údajů a o jejich právech na 

ochranu osobních údajů, jak o je právo na 

přístup, opravu, výmaz a blokování údajů 

a právo podat stížnost vnitrostátnímu 

orgánu dozoru pro ochranu údajů, který si 

zvolí. Stejné informace musí členské státy 

poskytnout veřejnosti. 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je objasnit opatření týkající se ochrany osobních údajů. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Článek 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Náklady 

 Do …* předloží Komise Evropskému 

parlamentu a Radě zprávu o finančních 

dopadech této směrnice. Zpráva se zaměří 

zejména na náklady, které vznikají 

cestujícím, leteckým dopravcům a 

prodejcům letenek. Ke zprávě bude 

případně přiložen legislativní návrh 

týkající se harmonizace sdílení finanční 

zátěže mezi veřejné orgány a letecké 

dopravce v celé Unii. 

 _____________ 

 * Úř. věst.: vložte prosím datum: 2 roky po vstupu 

této směrnice v platnost. 

Odůvodnění 

Otázkou nákladů by se měla směrnice zabývat. 

Pozměňovací návrh  54 
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Návrh směrnice 

Článek 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději dva 

roky po vstupu této směrnice v platnost. 

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a 

srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a 

touto směrnicí. 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí nejpozději dva 

roky po vstupu této směrnice v platnost. 

Členské státy budou při přijímání těchto 

ustanovení dodržovat obecné zásady 

vztahující se na právní předpisy Unie a 

požadavky nezbytnosti a přiměřenosti. 

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 

a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 

a touto směrnicí. 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

K datu uvedenému v čl. 15 odst. 1, tj. dva 

roky od vstupu této směrnice v platnost, 

členské státy zajistí, aby byly 

shromažďovány údaje jmenné evidence 

cestujících nejméně u 30 % letů 

uvedených v čl. 6 odst. 1. Do dvou let od 

data uvedeného v článku 15 členské státy 

zajistí, aby byly shromažďovány údaje 

jmenné evidence cestujících nejméně u 

60 % všech letů uvedených v čl. 6 odst. 1. 

Členské státy zajistí, aby čtyři roky od data 

uvedeného v článku 15 byly 

shromažďovány údaje jmenné evidence 

cestujících u všech letů uvedených v čl. 6 

odst. 1. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přezkum proveditelnosti a nutnosti 

zahrnutí vnitřních letů do oblasti 

působnosti této směrnice vzhledem ke 

zkušenostem nabytým členskými státy, 

které údaje jmenné evidence cestujících u 

vnitřních letů shromažďují. Komise 

předloží zprávu Evropskému parlamentu 

a Radě do dvou let po datu uvedeném 

v čl. 15 odst. 1; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Čl. 18 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy připraví soubor 

statistických informací o údajích jmenné 

evidence cestujících poskytnutých složkám 

pro informace o cestujících. Tyto statistiky 

musí zahrnovat nejméně počet případů 

identifikace osob, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 

nebo závažné trestné činnosti podle čl. 4 

odst. 2 a počet navazujících akcí v oblasti 

vynucování práva, které byly přijaty 

v souvislosti s používáním údajů jmenné 

evidence cestujících, na leteckého 

dopravce a místo určení. 

1. Členské státy připraví soubor 

statistických informací o údajích jmenné 

evidence cestujících poskytnutých složkám 

pro informace o cestujících. Tyto statistiky 

musí zahrnovat nejméně počet případů 

identifikace osob, které mohou být 

zapojeny do teroristického trestného činu 

nebo závažné nadnárodní trestné činnosti 

podle čl. 4 odst. 2 a počet navazujících akcí 

v oblasti vynucování práva, které byly 

přijaty v souvislosti s používáním údajů 

jmenné evidence cestujících, na leteckého 

dopravce a místo určení. 

 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Příloha 1 – bod 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Obecné poznámky (včetně všech 

dostupných informací o nezletilých 

osobách mladších 18ti let bez doprovodu, 

jako jsou jméno a pohlaví nezletilé osoby, 

(12) Dostupné informace o nezletilých 

osobách mladších 18ti let bez doprovodu  
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věk, jazyk (jazyky), kterým (kterými) 

hovoří, jméno a kontaktní údaje 

opatrovníka při odletu a vztah k 

nezletilému, jméno a kontaktní údaje 

opatrovníka při příletu a vztah k 

nezletilému, zástupce při odletu a příletu) 
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