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Přijaté dne 12. listopadu 2010



PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE 
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
zřízená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, 
 
s ohledem na článek 29 a čl. 30 odst. 1 písm. a) a odst. 3 uvedené směrnice a 
 
čl. 15 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, 
 
s ohledem na svůj jednací řád, 
 
přijala toto stanovisko: 
 
1. ÚVOD 
 
Dne 21. září 2010 předložila Evropská komise své sdělení o globálním přístupu k přenosům 
údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí. Komise se domnívá, že používání 
údajů PNR pro účely vynucování práva má rostoucí tendenci a je považováno za hlavní 
a nezbytný prvek činností souvisejících s vynucováním práva. Komise se proto rozhodla 
vytvořit soubor obecných kritérií, která by se měla vztahovat na všechny budoucí dohody 
týkající se PNR s třetími zeměmi. Sdělení mimoto obsahuje analýzu současného používání 
PNR a poskytuje informace o plánech Komise, jaké dohody s třetími zeměmi mají být 
v nadcházejících letech uzavřeny. 
 
Jelikož PNR požaduje stále více zemí, zvýší se pravděpodobně rovněž počet dohod. Komise 
se proto rozhodla, že je vhodné stanovit rámec, který bude použitelný na všechny budoucí 
dohody týkající se PNR, s cílem zamezit u leteckých společností i členských států právní 
nejistotě a rovněž zbytečné administrativní zátěži vyplývající z nutnosti dodržovat různé 
soubory pravidel pro jednotlivé třetí země. Pracovní skupina zřízená podle článku 29 vítá 
globální přístup, který Komise přijala k nakládání se žádostmi na úrovni EU a zajištění 
silných norem ochrany údajů při úplném dodržování základních práv. 
 
Pracovní skupina chce zdůraznit, že by výměna údajů PNR neměla být posuzována 
samostatně. Globální přístup by se proto měl rozšířit na žádosti třetích zemí týkající se všech 
údajů o cestujících, včetně předběžných informací o cestujících, porovnávání seznamů 
podezřelých a jiné činnosti v oblasti předběžné kontroly. To by mělo rovněž znamenat, že by 
Komise měla při přijetí žádosti týkající se údajů o cestujících rozhodnout, zda a jaký druh 
údajů, například předběžné informace o cestujících, bude postačovat, a uzavřít za tímto 
účelem dohodu. 
 
Co se týká údajů PNR, pracovní skupina pečlivě sledovala jednání, která vedla k uzavření 
dohod týkajících se PNR s USA, Kanadou a Austrálií, a vydala řadu stanovisek, v nichž byly 
určeny problémy týkající soukromí, které souvisí s těmito systémy PNR. Až dosud nebylo 
mnoha námitkám, které pracovní skupina vznesla, vyhověno. Stávající sdělení však 
představuje krok správným směrem, ačkoliv řada obav přetrvává. 
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II. NEZBYTNOST POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ PNR 
 
Pracovní skupina vždy podporovala boj proti mezinárodnímu terorismu a závažné nadnárodní 
trestné činnosti. Pracovní skupina se domnívá, že tento boj je nezbytný a oprávněný. Uznává, 
že osobní údaje mohou být za určitých okolností cenné, zastává však názor, že k potlačení 
tohoto jevu nemusí postačovat shromažďování a zpracovávání všech údajů o cestujících a že 
k zvýšení bezpečnosti a zajištění bezpečné a efektivní letecké dopravy je nutno využívat 
rovněž všechny ostatní dostupné prostředky, pokud možno s méně rušivým dopadem na 
nevinné cestující. Je nutno zdůraznit, že letecké společnosti shromažďují a používají údaje 
o cestujících pro vlastní obchodní účely. Aby bylo možno použít tyto údaje k jinému účelu, tj. 
pro účely vynucování práva, je nutný vyvážený přístup mezi požadavky na ochranu veřejné 
bezpečnosti a jinými veřejnými zájmy, jako jsou základní práva jednotlivců. 
 
Ve stávajícím sdělení Evropská komise pouze konstatuje, že PNR je stále více považována za 
nezbytný nástroj boje proti terorismu a závažné trestné činnosti, aniž by toto tvrzení 
odůvodnila. Nezdá se, že by Komise rozlišovala mezi rostoucím používáním údajů PNR 
a stále větším akceptováním používání těchto údajů. Může se stát, že si donucovací orgány 
skutečně zvyknou na to, že mají k dispozici údaje PNR, avšak samotná tato skutečnost 
neprokazuje politický nebo veřejný souhlas se shromažďováním a používáním údajů PNR, 
ani neodůvodňuje jejich nezbytnost. 
 
Zdá se, že tři argumenty uvedené v bodě 2.2 sdělení spíše naznačují, že „je dobré, že 
donucovací orgány mají k dispozici údaje PNR“ než že „donucovací orgány potřebují údaje 
PNR k boji proti terorismu a závažné trestné činnosti“. Pracovní skupina rovněž lituje, že 
Komise nepovažovala za nutné zabývat se blíže účelností používání údajů PNR, což je 
zásadní prvek při posuzování nezbytnosti. 
 
Ve svých předchozích stanoviscích pracovní skupina opakovaně zdůrazňovala význam snah 
o náležitou rovnováhu. Dosud tomu tak nebylo. Co je důležitější, neexistují žádné objektivní 
statistické údaje nebo důkazy, které by jednoznačně prokazovaly význam údajů PNR 
v mezinárodním boji proti terorismu a závažné nadnárodní trestné činnosti. To znemožňuje 
posoudit jednoznačně nezbytnost nebo přiměřenost používání PNR pro účely vynucování 
práva. 
 
Podle pracovní skupiny by jakýkoli systém PNR měl být: 

· prokazatelně nezbytný k vyřešení problému; 
· prokazatelně vhodný k vyřešení problému; 
· přiměřený přínosu v oblasti bezpečnosti; 
· prokazatelně méně rušivý než alternativní opatření a 
· pravidelně přezkoumáván s cílem zajistit, že opatření jsou dosud přiměřená1. 

 
Tyto požadavky lze podrobně rozvést následovně. Musí být zjištěno, že je nezbytné 
analyzovat modely cestování cestujících s přihlédnutím ke konkrétnímu a zvláštnímu 
předpokládanému účelu. Pro ilustraci: boj proti terorismu nebude nutně vyžadovat stejné 
údaje a nebude mít za následek stejnou rovnováhu práv a zájmů jako například boj proti 
pašování drog. Je nutno připomenout, že údaje PNR byly původně shromažďovány po 
událostech ze dne 11. září 2001 vzhledem k mimořádné hrozbě. Nyní se kontext přesouvá 
                                                        
1 Stanovisko pracovní skupiny ze dne 5. prosince 2007 o evropském systému PNR. 

Viz rovněž usnesení 29. mezinárodní konference komisařů pro ochranu údajů a soukromí, která se konala v Montrealu 
dne 28. září 2007. 
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k obecnému zpracovávání pro různé účely, někdy bez jakékoli souvislosti s původním 
odůvodněním. 
 
Před zvažováním případných nových dohod týkajících se PNR nebo vývojem nových systémů 
PNR by měla být provedena podrobná analýza účinnosti stávajících databází a výměn 
informací, k nimž již dochází2. 
 
Pracovní skupina znovu opakuje, že k vyhovění žádosti třetí země týkající se údajů 
o cestujících by mohlo v mnoha případech postačovat splnění požadavku týkajícího se 
nezbytnosti předběžných informací o cestujících. Na základě přesných informací o totožnosti 
namísto údajů o účelech cesty by bylo snazší zjistit vhodnost a přiměřenost zpracovávaných 
údajů. Pracovní skupina mimoto požaduje jednoznačně stanovené účely pro používání 
systémů předběžných informací o cestujících a PNR ze strany donucovacích orgánů s cílem 
zajistit, aby byla účinnost těchto systémů skutečně měřitelná. 
 
Pokud jde o žádosti o údaje o cestujících nebo o potřebu těchto údajů, je v současnosti 
zavedeno mnoho systémů a mechanismů, včetně dvoustranných dohod mezi členskými státy 
a USA. Před uzavřením nových dohod by Komise měla posoudit, zda lze žádostem třetích 
zemí o údaje o cestujících vyhovět prostřednictvím stávajících systémů a mechanismů. 
 
Přiměřenost systému je nutno posoudit s přihlédnutím k dopadu použitých prostředků 
(například analýza modelů a posouzení rizik) na základní práva jednotlivců. Před zavedením 
takovéhoto systému je nutno pečlivě uvážit alternativní možnosti s ohledem na rušivou 
povahu rozhodnutí, která jsou (přinejmenším z velké části) přijímána automaticky podle 
standardních modelů, a vzhledem k potížím fyzických osob vznést námitky vůči těmto 
rozhodnutím. Pracovní skupina by proto uvítala náležité posouzení dopadů na základní práva, 
které by bylo provedeno u všech budoucích legislativních návrhů Evropské komise 
souvisejících s PNR. 
 
S ohledem na vědecké údaje a nejnovější studie je nutno zcela zpochybnit užitečnost 
rozsáhlého profilování na základě údajů o cestujících. Pracovní skupina dosud nezaznamenala 
žádné informace, které by potvrzovaly užitečnost tohoto profilování. V nejnovějších studiích 
bylo naopak spíše zjištěno, že takovéto prověřování je kontraproduktivní, zejména co se týká 
boje proti terorismu3. 
                                                        
2  Například mnohostranné nebo dvoustranné dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi. Viz rovněž v rámci 

právních předpisů EU týkajících se VIS a SIS a dohod s třetími zeměmi o externích výměnách údajů, zejména Dohody 
o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, Dohody mezi USA a Evropským 
policejním úřadem ze dne 6 prosince 2001 a Dohody mezi Eurojustem a USA ze dne 6. listopadu 2006. 

3  Harvard Civil Rights – Civil Liberties Review, „Government Data Mining, the Need for a Legal Framework“, Fred 
H. Cate, strana 468: „Z narůstajících důkazů vyplývá, že vytěžování dat nebude pravděpodobně u mnoha účelů, pro něž 
se je vláda snaží využívat, účinné, zejména v oblasti národní bezpečnosti a prosazování práva. Nejenže se státním 
úředníkům nepodařilo určit úspěšné snahy o odhalení teroristické činnosti či dokonce o předcházení takovéto činnosti 
na základě analýz databází, nýbrž existují významné překážky, které brání tomu, aby byly tyto snahy úspěšné. K těmto 
překážkám patří zábrany, které představují otázky kvality údajů, problémy s porovnáváním údajů a omezení nástrojů 
pro vytěžování dat, zejména v případě, je-li vytěžování dat v oblasti národní bezpečnosti v rozporu s vytěžováním dat 
pro komerční cílený marketing“. 
A strana 475: „Pokud by systém vytěžování dat, který má potenciálním teroristům zabránit ve vstupu na palubu letadla, 
přinesl falešně kladný výsledek ve výši pouze jednoho procenta (což je mnohem lepší výsledek, než jakého bylo 
dosaženo prostřednictvím veřejně zpřístupněného státního nebo komerčního vytěžování dat) znamenalo by to, že by 
7,4 milionu cestujících (jedno procento z celkem 739 milionů cestujících, které Úřad pro bezpečnost dopravy v USA 
prověřil v roce 2005) bylo nesprávně identifikováno jako osoby podezřelé z terorismu.“ 
Viz rovněž Jeff Jonas a Jim Harper, „Effective Counterterrorism and the Limited Role of Predictive Data Mining“, 
Policy Analysis ze dne 11. prosince 2006, s. 8 a 9: „Na rozdíl od nákupních zvyků spotřebitelů a finančních podvodů 
nedochází k teroristickým činům dostatečně často, aby bylo možno vytvořit platné prognostické modely. (...) Bez 
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Co se týká technické sítě leteckých společností nebo počítačových rezervačních systémů, 
přizpůsobení infrastruktury tak, aby bylo možno snáze vyhovět žádostem týkajícím se 
vynucování práva, vyvolává vážné otázky týkající se soukromí: v předběžné fázi by nemělo 
dojít k novému vymezení systému pro účely, které nemají v zásadě žádnou spojitost 
s hlavními obchodními činnostmi. Naopak, tato infrastruktura by měla být navržena tak, aby 
vyhovovala potřebám daného odvětví, a nikoli účelům vynucování práva. V souladu 
s potřebami odvětví by návrh systému měl zahrnovat technologie zvyšující ochranu soukromí, 
zejména s cílem zamezit neoprávněnému přístupu a chránit integritu osobních údajů. 
 
III. NORMY, OBSAH A KRITÉRIA 
 
Pracovní skupina vítá obecné normy stanovené v bodě 3.3 sdělení. Tyto normy by se však 
měly pokládat za základní prvky, jež by měla splňovat každá budoucí dohoda týkající se 
PNR, a nikoli za seznam požadavků, které mají být projednány. Mnoho norem a kritérií 
odstraňuje problémy, na které v minulosti upozornila jak pracovní skupina, tak i Evropský 
parlament. Jejich uplatňování prostřednictvím závazných dohod by pro evropské občany 
v zásadě znamenalo mnohem lepší úroveň ochrany údajů a zajistilo by právní jistotu. 
Pracovní skupina však vidí prostor pro další zlepšení a ráda by zákonodárce EU vyzvala, aby 
do rámce obecných norem a kritérií pro budoucí dohody týkající se PNR a rovněž následných 
mandátů k vyjednávání zahrnul níže uvedené prvky. 
 
Soulad s právním rámcem EU pro ochranu soukromí a údajů 
 
Musí být zřejmé, že by jakákoli budoucí dohoda týkající se PNR měla zcela splňovat 
podmínky stanovené v právním rámci EU pro ochranu soukromí a údajů, a to v rámci 
bývalého prvního a bývalého třetího pilíře. To mimo jiné znamená, že by ve všech budoucích 
dohodách týkajících se PNR měla být zajištěna alespoň práva udělená subjektům údajů ve 
směrnici 95/46/ES, rozhodnutí 2008/977/SVV a ve vnitrostátních prováděcích předpisech. 
Mělo by být zřejmé, že by všechna práva přidělená subjektu údajů měla být rovněž 
vykonatelná v praxi. Měla by být zajištěna taktéž soudržnost s budoucím uceleným rámcem 
EU pro ochranu údajů a budoucí obecnou dohodou mezi EU a USA o výměně údajů v rámci 
policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Dohody by měly mimoto respektovat právo 
na ochranu osobních údajů fyzických osob, jak je stanoveno v Listině základních práv EU, 
která má od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost právně závazný charakter. 
 
Pracovní skupina zdůrazňuje, že v přijímající třetí zemi musí existovat odpovídající právní 
předpisy, které povolují shromažďování a zpracovávání údajů PNR pro účely vynucování 
práva ze strany příslušných orgánů. Každá budoucí dohoda týkající se PNR musí odkazovat 
na příslušné vnitrostátní právní předpisy. Jelikož by všechny podmínky v dohodě měly být 
dohodnuty dvoustranně a měly by být dodržovány všemi stranami, neměly by být podmínky 
ukládány, měněny či vykládány jednostranně. 
 
Kvalita údajů 
 
Ve své analýze mezinárodních trendů týkajících se PNR Komise poznamenává, že údaj PNR 
je neověřená informace, kterou poskytují většinou samotní cestující nebo provozovatelé 
souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy či cestovní agentury a která je shromažďována 
                                                                                                                                                                             

náležitě vytvořených algoritmů založených na rozsáhlých historických modelech nebude v případě terorismu 
prediktivní vytěžování dat úspěšné. Výsledkem by bylo zaplavení systému národní bezpečnosti falešně pozitivními 
výsledky – podezřelými, kteří jsou ve skutečnosti nevinní“. 
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pro obchodní účely, nikoli pro účely vynucování práva. Jelikož neexistuje (snadný) způsob, 
jak tyto údaje objektivně ověřit, nelze údaje PNR považovat za přesné informace. Jejich 
shromažďování pro účely vynucování práva a přistěhovalectví proto vyvolává otázky týkající 
se vhodnosti a přesnosti. Pokud se prokáže nezbytnost výměny údajů PNR, je nutno tuto 
výměnu posoudit podle okolností každého jednotlivého případu, včetně ověření naprosté 
nezbytnosti a přiměřenosti. 
 
Doba uchovávání údajů donucovacími orgány v přijímající třetí zemi 
 
Jak se ve sdělení správně uvádí, doba uchovávání údajů by neměla být delší, než co je 
nezbytné k realizaci vymezeného cíle. Jinými slovy, doba uchovávání údajů by měla být 
náležitá a přiměřená. Uchovávání údajů o fyzických osobách, které nejsou podezřelé, 
vyvolává otázku jejich nezbytnosti a v některých členských státech může být v rozporu 
s ústavními zásadami. Pracovní skupina dosud nezaznamenala žádné důkazy, že konkrétně 
stanovené doby uchovávání jsou náležité a přiměřené. Údaje by měly být vymazány 
neprodleně po analýze, vyjma ve zvláštních případech, kdy vedly k zahájení vyšetřování ve 
vztahu k určitému cestujícímu. V těchto případech mohou být uchovávány v příslušných 
spisech tak dlouho, jak je to nezbytné pro probíhající vyšetřování, v souladu se stávajícím 
právním procesním rámcem, který obsahuje přiměřené záruky s ohledem na bezpečnost 
a integritu osobních údajů, a z původní databáze by měly být vymazány. Vzhledem 
k požadovanému harmonizačnímu účinku obecných norem se pracovní skupina domnívá, že 
je vhodné do všech budoucích dohod týkajících se PNR zahrnout stejnou dobu uchovávání 
údajů, a současně znovu zdůrazňuje, že by doba uchovávání neměla být delší, než je nezbytně 
nutné. 
 
Podmínky předání údajů 
 
Pracovní skupina je spokojena s tím, že Komise navrhuje používat výhradně tzv. „push“ 
metodu předání, podle níž údaje vybírají a orgánům předávají přímo letecké společnosti, 
místo tzv. „pull“ systému. „Pull“ systémy budou proto patřit minulosti. Ačkoliv pracovní 
skupina souhlasí s tím, že „push“ systém zajišťuje lepší ochranu soukromí než „pull“ systém, 
navrhuje, že by u budoucích dohod bylo možno uvážit i jiné systémy předávání údajů, které 
byly vyvinuty s funkcemi zajišťujícími ochranu soukromí. Tím by mohl být například systém, 
v němž nedochází k ukládání nebo uchovávání údajů, nejsou-li použity za účelem výstrahy 
nebo vyšetřování, takže donucovacím orgánům jsou fakticky předávány pouze údaje, u nichž 
bylo zjištěno, že jsou nezbytné. Takovýto systém by měl být navržen s přihlédnutím 
k současnému stavu zabezpečení, včetně záznamů o přístupech. 
 
Pracovní skupina se rovněž domnívá, že je vhodné, aby před předáním údajů PNR 
donucovacím orgánům letečtí dopravci (jako správci údajů) vyfiltrovali citlivé údaje. Není-li 
to z technických důvodů možné, měl by být zaveden mechanismus pro filtrování údajů, aby 
měly donucovací orgány přístup pouze k filtrovaným údajům. Závěrem pracovní skupina 
znovu opakuje své námitky vůči tzv. hromadnému předávání údajů PNR. Z hlediska 
přiměřenosti by předání údajů PNR bylo přijatelné pouze tehdy, je-li naprosto nezbytné 
a vyžadují-li je okolností jednotlivého případu. Dožadující příslušný orgán pak musí 
odůvodnit, že v daném konkrétním případě jsou údaje PNR nezbytné. 
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Přístup a ukládání 
 
V souladu s kritériem přiměřenosti by měl být přístup k údajům umožněn podle okolností 
jednotlivého případu. Kritéria používaná ke kontrole seznamu cestujících by měla fungovat 
na základě „shody/neshody“ s přístupem k identifikovatelným informacím pouze v případě 
„shody“. Měly by být zavedeny kontroly přístupu, aby přístup k osobním údajům měli pouze 
oprávnění pracovníci příslušných orgánů, a to na základě opodstatněné potřeby. Jak bylo 
zmíněno dříve, osobní údaje by měly být ukládány pouze v případě, souvisí-li s vyšetřováním 
týkajícím se určitého cestujícího. 
 
Následné předávání údajů 
 
Sdělení se nevyjadřuje velmi jasně k otázce následného předávání údajů PNR, a to jiným 
veřejným orgánům v přijímající zemi nebo jiným třetím zemím. Pracovní skupina souhlasí 
s uvedenými kritérii, chce však ještě více omezit možnosti následného předávání údajů. Co je 
nejdůležitější, měla by se použít zásada omezení účelu, což znamená, že shromážděné údaje 
nemohou jiné veřejné orgány v přijímající zemi použít k jiným účelům než k boji proti 
závažné nadnárodní trestné činnosti a terorismu. Obecně je nutno poukázat na skutečnost, že 
orgán, jenž si údaje PNR vyžádal původně, je nutno považovat za správce údajů, který za 
údaje odpovídá i po jejich předání třetím stranám. V případě pochybností by měl mít dotyčný 
orgán povinnost nedat svolení k zpřístupnění údajů třetí straně. V případě, že tato třetí strana 
zneužije údaje PNR, musí mít subjekt údajů možnost pokládat za odpovědného původního 
příjemce údajů. Konkrétněji, co se týká předání údajů jiným veřejným orgánům, pracovní 
skupina požaduje, aby byl jako příloha ke každé budoucí dohodě připojen omezený seznam 
jednoznačně stanovených orgánů, které mohou obdržet údaje PNR. Při zvažování ustanovení 
o následném předávání údajů během vyjednávání musí Komise přihlédnout k stávajícím 
dvoustranným dohodám o výměně údajů PNR, které mohla dotyčná třetí země uzavřít. 
Pracovní skupina by upřednostňovala, aby měla dohoda EU vždy větší váhu než dvoustranné 
dohody. 
 
Společný přezkum 
 
Pracovní skupina souhlasí s Komisí, že je nezbytné pravidelně sledovat a přezkoumávat 
dohody týkající se PNR. Do těchto společných přezkumů by se měli zapojit rovněž zástupci 
evropských orgánů pro ochranu údajů. Do společného přezkumu by měly být zahrnuty 
záležitosti jako možnost posoudit fungování dohody, včetně výsledků uplatňování práva na 
přístup a jiných důležitých práv subjektů údajů a spolupráce mezi orgány dohledu. Pracovní 
skupina mimoto pokládá za důležité, aby všechny budoucí dohody stanovily sankce 
v případě, nebude-li naplánovaný společný přezkum proveden včas, či pokud nebude 
proveden vůbec. To by mělo nakonec vést k ukončení dohody. 
 
Ustanovení o skončení platnosti 
Je nutné pravidelně posuzovat a vyhodnocovat nezbytnost systému PNR. Toto ucelené 
důkladné posouzení nelze provést během výše popsaného přezkumu. Do každé budoucí 
dohody by proto mělo být vloženo ustanovení o skončení platnosti, které nařizuje důkladné 
a nezávislé posouzení a vyhodnocení ustanovení o systému PNR. Po uplynutí data uvedeného 
v ustanovení o skončení platnosti nelze vyměňovat žádné údaje, pokud se strany dohody 
výslovně nerozhodnou prodloužit její platnost. 
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IV. ZÁVĚR 
 
Pracovní skupina je celkově spokojena se skutečností, že Evropská komise jednoznačně 
prokázala, že chápe nutnost věnovat v budoucích dohodách týkajících se PNR ochraně údajů 
větší pozornost, a že je připravena uzavírat závazné dohody s cílem zajistit právní jistotu 
a rovné zacházení. Sdělení, které bylo předloženo dne 21. září 2010, je krokem správným 
směrem. S ohledem na vědecké údaje a nejnovější studie je však nutno zcela zpochybnit 
užitečnost rozsáhlého profilování na základě údajů o cestujících. 
 
Pracovní skupina znovu zdůrazňuje nutnost globálního přístupu u všech údajů o cestujících, 
nejen údajů PNR. Na základě současného vývoje, včetně přezkumu právního rámce EU pro 
ochranu údajů a navrhovaných jednání s USA o obecné dohodě o ochraně údajů, je nezbytná 
soudržnost. 
 
Pracovní skupina zdůrazňuje, že obecné normy a kritéria obsažené ve sdělení je nutno 
považovat za minimální úroveň ochrany údajů, jíž má být v budoucích dohodách týkajících se 
PNR dosaženo. V řadě bodů by však normy mohly a měly být dále rozvinuty. 
 
Pracovní skupina proto Komisi, Evropský parlament a Radu vyzývá, aby při diskusích 
o mandátech k vyjednávání a předlohách budoucích dohod týkajících se PNR vzaly toto 
stanovisko v úvahu a aby pracovní skupinu informovaly o následných opatřeních. Pracovní 
skupina je samozřejmě připravena spolupracovat s kterýmkoli z orgánů EU v případě, je-li 
nutné objasnění či podrobné rozvedení jejího postoje. 
 
Závěrem chce pracovní skupina znovu požádat, aby byla konzultována nebo požádána 
o vydání doporučení s ohledem na prvky týkající se ochrany údajů v jakékoli budoucí dohodě, 
zejména vzhledem ke své úloze oficiálního poradního orgánu EU v oblasti ochrany údajů 
a skutečnosti, že členy pracovní skupiny jsou vnitrostátní orgány dohledu pro dopravce, kteří 
budou povinni případné budoucí dohody dodržovat. Pracovní skupina rovněž žádá, aby byla 
během jednání o těchto budoucích dohodách pravidelně informována o situaci. 
 

 
 
V Bruselu dne 12. listopadu 2010 

 
 

Za pracovní skupinu 
předseda 
Jacob KOHNSTAMM 


