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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 čl. 30 odst. 3 uvedené směrnice, 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 2. února 2011 Evropská komise zveřejnila návrh směrnice o používání údajů ze jmenné 
evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných 
činů a závažné trestné činnosti. Pracovní skupina vydala stanovisko k předchozímu návrhu 
EU o jmenné evidenci cestujících (návrh rámcového rozhodnutí Rady o používání jmenné 
evidence cestujících pro účely vynucování práva), který Komise předložila dne 6. listopadu 
20071. Pracovní skupina se již dříve v několika stanoviscích obšírně vyjadřovala k různým 
dohodám o jmenné evidenci cestujících mezi EU a třetími zeměmi a rovněž k přístupu 
Komise vymezenému ve sdělení ze dne 21. září 20102. Kromě toho pracovní skupina znovu 
vyjádřila obavy ohledně záležitostí jmenné evidence cestujících v různých dopisech určených 
panu komisaři Barrotovi, paní komisařce Malmströmové, panu generálnímu řediteli Faullovi 
a výboru LIBE Evropského parlamentu.  
 
Toto stanovisko je určeno těm, kdo se podílejí na diskusi a vývoji nejnovějšího návrhu, tedy 
Komisi, pracovní skupině Rady GENVAL a Evropskému parlamentu. 
 
2. Nezbytnost a proporcionalita 
 
K návrhu z roku 2011 je přiloženo posouzení dopadů, které má podrobněji zdůvodnit návrh 
a jeho ustanovení. Pracovní skupina se domnívá, že boj proti terorismu a organizované trestné 
činnosti je nezbytný a legitimní a že osobní údaje, zejména některé údaje o cestujících, by 
mohly být cenné při posuzování rizik a prevenci terorismu a organizované trestné činnosti 
a boji proti nim. V případě evropského systému jmenné evidence cestujících však musí být 
omezení základních práv a svobod řádně zdůvodněno a musí být jasně prokázána jeho 
nezbytnost, aby bylo možné nastolit správnou rovnováhu mezi požadavky na ochranu veřejné 
bezpečnosti a omezením práv na soukromí.  
 
Pracovní skupina soustavně zpochybňuje nezbytnost a přiměřenost systémů jmenné evidence 
cestujících a činí tak i v případě návrhu z roku 2011. Třebaže oceňujeme, jak je posouzení 
dopadů podrobné, domníváme se, že neobsahuje patřičné hodnocení používání jmenné 
evidence cestujících a nijak neprokazuje, že to, co návrh obsahuje, je nezbytné. Návrh by měl 
jasně uvádět, zda cíl spočívá v boji proti závažné (nadnárodní) trestné činnosti, která zahrnuje 
i terorismus, nebo zda je cílem pouze boj proti terorismu a trestné činnosti, která s ním 
souvisí. 
Kapitola 3.2 posouzení dopadů s názvem „Dodržování základních práv“ pouze uvádí, že byl 
použit kontrolní seznam základních práv, ale neobsahuje žádné další informace o tomto 
                                                 
1  WP 145 – společné stanovisko s Pracovní skupinou pro policii a spravedlnost. 
2  Stanoviska pracovní skupiny WP 103 (Kanada), WP 138 (Spojené státy), WP 151 (Spojené státy – 

informace pro cestující) a WP 178 (globální přístup Komise). 
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posouzení, které by jeho závěry odůvodňovaly. Kromě toho tato kapitola obsahuje 
tautologické zdůvodnění zásahu do práv na soukromí podle článku 8 Evropské úmluvy 
o lidských právech a článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie. Právním 
předpokladem zásahu do těchto práv je, že je „nezbytný v zájmu národní bezpečnosti, veřejné 
bezpečnosti nebo hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, 
ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných“ a je „nezbytný 
v demokratické společnosti“ a probíhá „při dodržení zásady proporcionality“. Skutečnost, že 
účelem návrhu je předcházet terorismu a závažné trestné činnosti, neznamená, že návrh tyto 
požadavky jednoznačně splňuje; nezbytnost a přiměřenost je stále třeba prokázat. Komise ve 
vlastním přehledu o systémech správy informací3 uvádí: 
 

„Nutnost 
Zásah do práva jednotlivce na soukromí ze strany veřejného orgánu může být nutný 
v zájmu vnitrostátní bezpečnosti, veřejného pořádku nebo předcházení trestné činnosti. 
Judikatura Evropského soudního dvora pro lidská práva stanovuje tři podmínky, za 
kterých je takové omezení oprávněné: pokud je zákonné, sleduje legitimní cíl a je 
v demokratické společnosti nutné. Zásah do práva na soukromí je považován za nutný, 
pokud reaguje na naléhavou sociální potřebu, je přiměřený sledovanému cíli a důvody, 
kterými veřejný orgán zásah zdůvodňuje, jsou významné a dostatečné. V případě všech 
budoucích návrhů politik Komise posoudí očekávaný dopad konkrétní iniciativy na 
právo jednotlivce na soukromí a ochranu osobních údajů a vysvětlí, proč je takový 
dopad nutný a proč je navrhované řešení přiměřené legitimním cílům zachování vnitřní 
bezpečnosti v Evropské unii, předcházení trestné činnosti či řízení migrace.“ 

 
Pracovní skupina se nedomnívá, že Komise splnila své závazky, které učinila výše 
v souvislosti s návrhem EU o jmenné evidenci cestujících. Argumenty ohledně nutnosti 
a přiměřenosti mají řadu dalších aspektů; zabývá se jimi následující text. 
 
2.1. Posílená bezpečnost 
  
Návrh a posouzení dopadů uvádějí, že systém EU pro jmennou evidenci cestujících by zaručil 
bezpečnost a zabránil by mezerám vzniklým v důsledku zrušení kontrol na vnitřních hranicích 
na základě Schengenské úmluvy. Takový cíl by byl legitimní, pokud by byl řádně zdůvodněn, 
pracovní skupina však dosud nezaznamenala žádné uspokojivé důkazy o tom, že by 
zpracování údajů ze jmenné evidence cestujících ve všech členských státech zabránilo vzniku 
bezpečnostních mezer, jež vznikají v důsledku zpracování těchto údajů pouze v několika 
členských státech.  
 
Na úrovni EU jsou již zavedeny systémy a nástroje, které vyvažují zrušení hraničních kontrol 
mezi zeměmi schengenského prostoru a vycházejí z tzv. schengenského acquis, a pokud tedy 
bezpečnostní mezery přetrvávají, měla by být prvním krokem analýza řádného fungování 
stávajících systémů. 
 

                                                 
3  Přehled o správě informací v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, KOM(2010) 385 v konečném znění.  
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2.2. Stávající systémy, nástroje a spolupráce  
 
Přehled Komise o správě informací v prostoru svobody, bezpečnosti a práva nevyhodnotil 
účinnost různých stávajících systémů ani nezvážil, zda společně zajišťují vhodné nástroje pro 
boj proti terorismu a organizované trestné činnosti, a pokud nikoli, kde by mohly existovat 
mezery. Pracovní skupina má za to, že je nutné takovéto hodnocení provést, než budou 
uložena další obdobná opatření, jako např. systém EU pro jmennou evidenci cestujících. 
Návrh jmenné evidence cestujících povede k tomu, že se závazky dopravců budou překrývat, 
že budou shromažďovány údaje, které jsou již dostupné prostřednictvím jiných systémů, 
a představuje vážnou hrozbu rozšiřování funkcí na neplánované účely. Například směrnice 
API ukládá dopravcům povinnost předem předávat informace o cestujících a údaje nejsou 
používány pouze při hraničních kontrolách, ale lze je použít také pro účely vynucování práva. 
Navzdory tomu, že Komisi na tuto záležitost několikrát upozornila, pracovní skupina dosud 
nezaznamenala řádné vyhodnocení účinnosti směrnice API a jejího vnitrostátního provádění 
a pochybuje o tom, zda bude tato směrnice nadále potřeba, pokud bude v celé EU zaveden 
systém jmenné evidence cestujících.  
 
Pracovní skupina klade otázku, zda veškeré formy policejní a soudní spolupráce, které jsou 
zavedeny v EU a mají bránit trestné činnosti a stíhat ji (zahrnují i boj proti terorismu 
a závažné trestné činnosti), nejsou pro účel, jemuž má sloužit návrh EU týkající se jmenné 
evidence cestujících, odpovídajícími nástroji. V posouzení dopadů není tato analýza 
provedena.  
 
Pracovní skupina uznává, že některé členské státy, které nepatří do schengenského prostoru, 
nemohou některé zavedené nástroje a systémy používat, což může mít dopad na ověření 
potřebnosti pro tyto země. Uvedené členské státy však mohou uplatňovat směrnici API, což 
také činí, a mělo by být zváženo, zda by nezbytné informace pro dané účely nebylo ve 
skutečnosti možné získat lepším využitím stávajících systémů a zlepšenou spoluprácí mezi 
těmito a ostatními členskými státy. Rovněž je třeba poznamenat, že skutečnost, že by údaje ze 
jmenné evidence cestujících byly použity jako zpravodajský nástroj, jak uvádí posouzení 
dopadů, rovněž zvyšuje úroveň požadavků na opatření na ochranu údajů. 
 
2.3. Přiměřenost 
  
Podle návrhu bude shromažďováno značné množství osobních informací o všech cestujících, 
kteří přilétají do EU a odlétají z ní, bez ohledu na to, zda se jedná o podezřelé osoby, či nikoli. 
Shromažďování a zpracování údajů ze jmenné evidence cestujících pro účely boje proti 
terorismu a závažné trestné činnosti by nemělo umožnit hromadné sledování všech cestujících 
a dohled nad nimi. Pracovní skupina se domnívá, že návrh shromažďovat a uchovávat údaje 
o všech cestujících na všech letech je nepřiměřený, a tudíž není v souladu s článkem 8 Listiny 
základních práv. Jak bylo zmíněno výše, posouzení dopadů neobsahuje v tomto ohledu 
přesvědčivé důkazy. Návrhy na úrovni EU by měly být konkrétní a cílené a měly by řešit 
určitou otázku a v této souvislosti by měl každý návrh klást důraz na rizika, která představuje 
terorismus a závažná trestná činnost.  
 
Pracovní skupina má vážné pochybnosti o přiměřenosti systematického vyhodnocování všech 
cestujících podle určitých předem stanovených kritérií a neupřesněných „příslušných 
databází“. Není jasné, jak mají být tato předem stanovená kritéria a příslušné databáze 
definovány, zda budou údaje ze jmenné evidence cestujících použity k vytváření či aktualizaci 
kritérií a do jaké míry budou všechny vyhovující kombinace automaticky podrobeny 
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dodatečnému šetření. Pracovní skupina by rovněž ráda připomněla, že v některých členských 
státech jsou obdobné metody dohledu výhradně ústavní, a tudíž jsou policii k dispozici na 
základě soudního povolení a za určitých okolností, např. při konkrétní hrozbě. Navrhovaný 
systém jmenné evidence cestujících by z této mimořádné metody učinil běžný nástroj 
policejní práce. 
 
Zavedená opatření, která nemohou zajistit ochranu práv a svobod cestujících, jsou přiměřená 
pouze tehdy, jsou-li zaváděna jako přechodná opatření při konkrétní hrozbě, což není případ 
tohoto návrhu. Narušení soukromí cestujících musí být úměrné přínosům pro boj proti 
terorismu a závažné trestné činnosti. Pracovní skupina dosud neobdržela žádné statistiky, 
z nichž by byl patrný poměr mezi počtem nevinných cestujících, o nichž byly shromážděny 
údaje ze jmenné evidence cestujících, a výsledky vynucování práva, které z těchto údajů ze 
jmenné evidence cestujících vzešly.  
 
Souhrnně lze konstatovat, že pracovní skupina má stále za to, že nebyla prokázána potřebnost 
systému a že navrhovaná opatření nejsou v souladu se zásadou proporcionality. Navzdory 
tomu se pracovní skupina domnívá, že je konstruktivní vyjádřit se také k dalším aspektům 
navrhované směrnice, které jsou popsány níže. 
 
3. Účely 
 
Navrhovaná směrnice stanoví dva obecné účely zpracování se čtyřmi konkrétními činnostmi. 
Údaje ze jmenné evidence cestujících lze zpracovat pouze za účelem: 
– prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné 

trestné činnosti posuzováním cestujících před příletem nebo odletem prostřednictvím 
jejich porovnání s příslušnými databázemi (účel 1, činnost 1) a reakcí na žádosti 
příslušných orgánů v konkrétních případech (účel 1, činnost 2), a 

 
– prevence, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné 

nadnárodní trestné činnosti posuzováním cestujících před příletem nebo odletem podle 
stanovených kritérií (účel 2, činnost 3) a analýzou údajů ze jmenné evidence cestujících 
s cílem aktualizovat kritéria nebo vytvořit kritéria nová (účel 2, činnost 4). 

 
Není jasné, co tyto účely obnášejí v praxi. Účel 1, činnost 1 zřejmě znamená porovnávání se 
seznamy podezřelých, s databází SIS a jinými databázemi EU a vnitrostátními databázemi. 
Účel 1, činnost 2 zřejmě znamená sdílení informací o jednotlivých případech na konkrétní 
žádost. Účel 2, činnost 3 podle všeho znamená porovnávání údajů ze jmenné evidence 
cestujících s profily u konkrétních trestných činů; a účel 2, činnost 4 podle všeho znamená 
používání údajů ze jmenné evidence cestujících k vývoji těchto profilů. 
 
Základní zásada ochrany údajů spočívá v tom, že tyto účely a činnosti jsou jednoznačně 
definovány. Rovněž by měly být konkrétněji definovány „příslušné databáze“, případně tím, 
že budou rovněž doplněny do seznamu příslušných orgánů, který bude muset každý členský 
stát poskytnout Komisi. V každém případě by měly být použity databáze vytvořené pro tytéž 
účely, totiž pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a 
závažné trestné činnosti. Kromě toho musí prováděcí právní předpisy obsahovat jasná 
ustanovení, pokud jde o omezení používání těchto databází. Pracovní skupina rovněž 
připomíná, že je důležité zaručit, aby kritéria posuzování používaná členskými státy k analýze 
údajů byla konkrétní, nezbytná, odůvodněná a aby byla pravidelně podrobována přezkumu.  
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3.1. Definice 
 
Návrh definuje „teroristické trestné činy“ jako trestné činy podle vnitrostátního práva uvedené 
v článcích 1 až 4 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV. „Závažná trestná činnost“ 
a „závažná nadnárodní trestná činnost“ jsou definovány jako trestné činy podle vnitrostátního 
práva uvedené v čl. 2 odst. 2 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV. Pracovní skupina 
zdůrazňuje význam konkrétních definic v této oblasti. Definice závažné trestné činnosti je 
však poměrně široká; zpochybňujeme nezbytnost a přiměřenost používání údajů ze jmenné 
evidence cestujících v souvislosti s některými z těchto trestných činností.  
 
V souvislosti s tím 12. bod odůvodnění návrhu uvádí, že členské státy smí vyjmout méně 
závažné trestné činy, pokud by to nebylo přiměřené, rozhodnutí je však na každém členském 
státě. Tím pravděpodobně vznikne situace, kdy budou určité trestné činy do definice v jednom 
členském státě začleněny, v dalším nikoli. Není jasné, kdo o přiměřenosti rozhoduje a zda má 
být toto rozhodnutí oznámeno Komisi, kdo by mohl odpovídat za zaručení soudržnosti 
a za správné uplatňování zásady proporcionality.  
 
Obavy pracovní skupiny ohledně možné široké definice závažné trestné činnosti mají rovněž 
význam z hlediska navrhovaných ustanovení směrnice, která se týkají sdílení údajů s jinými 
orgány jak v EU, tak mimo ni.  
 
4. Uchovávání údajů 
 
Navržené doby uchovávání údajů jsou ve srovnání s předchozím návrhem a různými 
dohodami o jmenné evidenci údajů na úrovni EU jednoznačně kratší. Pracovní skupina se 
nicméně domnívá, že návrh uchovávat údaje po dobu pěti let je nepřiměřený, třebaže jsou 
maskovány. V souvislosti se systémy jmenné evidence údajů vždy vzbuzovala obavu 
skutečnost, že všechny údaje o všech cestujících jsou uchovávány stejně dlouho a že tato doba 
uchovávání údajů je sama o sobě nepřiměřená. Pracovní skupina dosud nezaznamenala žádné 
uspokojivé důkazy, že je třeba uchovávat údaje o všech cestujících a že je nutné je uchovávat 
po dobu pěti let. 
 
4.1. Maskování údajů 
 
Ačkoli návrh uvádí, že údaje budou po 30 dnech maskovány a obecně budou k dispozici 
pouze určitým pracovníkům složky pro informace o cestujících, kteří jsou pověřeni vývojem 
profilů a cestovních modelů, bylo by možné zachovat plný přístup ke všem údajům po celou 
dobu uchovávání údajů. I když je maskování pokusem o minimalizaci údajů a kontrolu 
přístupu, což jsou důležité zásady ochrany údajů, pracovní skupina stále zpochybňuje, proč 
jsou potřebné všechny údaje o všech cestujících, a domnívá se, že údaje o cestujících, kteří 
nejsou podezřelí, by měly být vymazány. 
 
Pokud zákonodárce rozhodne, že údaje budou po omezenou dobu uchovány, měly by být 
údaje chráněny tak, aby nebyly odhaleny údaje o totožnosti. Tato ochrana by měla být 
zajištěna nejpozději při příletu. Přístup ke chráněným údajům za účelem získání údajů 
o totožnosti by měl podléhat soudnímu rozhodnutí při konkrétním vyšetřování, a to 
pro jednotlivé případy zvlášť.  
 
Pracovní skupina by rovněž ráda důrazně poukázala na potřebu přesného jazyka, který není 
matoucí ani zavádějící. Návrh zmiňuje jak maskování, tak anonymizaci údajů. Nejedná se 
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o totéž a je zřejmé, že v návrhu jde o maskování, nikoli o anonymizaci, jelikož údaje 
o totožnosti jednotlivce lze stále snadno získat. Návrh by neměl být záměrně ani jinak 
matoucí a zavádějící, ani by neměl slibovat, co nelze splnit.  
 
5. Práva jednotlivce na ochranu údajů 
 
Návrh obsahuje ustanovení, která se týkají konkrétně ochrany údajů. Pracovní skupina se 
domnívá, že je nezbytné, aby každý návrh na úrovni EU, který má dopad na práva a svobody 
jednotlivců, obsahoval ustanovení o právech jednotlivce na přístup, opravu, náhradu škody 
a soudní přezkum. Avšak práva obsažená v tomto návrhu jsou práva uvedená v rámcovém 
rozhodnutí 2008/977/SVV, nikoli ve směrnici 95/46/ES. V důsledku toho jsou tato práva 
omezenější. Není jasné, zda se práva vztahují pouze na údaje předávané jinému orgánu nebo 
zda zahrnují údaje v držení vnitrostátního orgánu. V některých členských státech, které 
v současné době používají údaje ze jmenné evidence cestujících, mají jednotlivci práva na 
přístup, opravu a soudní přezkum na základě vnitrostátních právních předpisů, kterými se 
provádí směrnice 95/46; pokud návrh směrnice o jmenné evidenci cestujících vstoupí v 
platnost, budou tato práva omezena. 
 
Rovněž hrozí, že v důsledku vytváření profilu dojde k diskriminaci, neboť tento systém se 
zaměřuje na cestující v letecké dopravě jako na skupinu. Cestujícím nejsou sděleny žádné 
informace o kritériích, na jejichž základě jsou posuzováni, a tím je ovlivněn výkon práv osob, 
jichž se vytváření profilu přímo týká. 
 
Pracovní skupina připomíná, že je důležité začlenit do návrhů na úrovni EU, které mají dopad 
na práva a svobody jednotlivců, odpovídající opatření na ochranu údajů, např. pravidla 
týkající se důvěrnosti a bezpečnostních prohlídek, povinnosti informovat jednotlivce, zákazu 
předávání údajů soukromým subjektům a pravidlo, že rozhodnutí by neměla být prováděna 
pouze na základě automatického zpracování. Pracovní skupina rovněž zdůrazňuje, že je 
důležité začlenit do návrhu vnitrostátní orgány dozoru, které mají určitou úlohu při provádění 
právních předpisů EU na vnitrostátní úrovni. 
 
Pokud jde o citlivé údaje, návrh uvádí, že filtrování a vymazávání těchto údajů by měla 
provádět složka pro informace o cestujících. Pracovní skupina ve svých stanoviscích 
k různým dohodám o jmenné evidenci cestujících na úrovni EU v této souvislosti vždy 
podporovala zákaz zpracování citlivých údajů a důrazně opakuje svůj dlouhodobý názor, že 
filtrování údajů by měl provádět dopravce před tím, než jsou údaje předány přijímajícímu 
orgánu.  
 
Pracovní skupina zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby návrhy na úrovni EU, které mají 
dopad na práva a svobody jednotlivců, obsahovaly požadavky na sledování a přezkum, např. 
u zpracování přihlašovacích údajů a žádostí o údaje, aby mohly vnitrostátní orgány pro 
ochranu údajů ověřovat zákonnost zpracování a vlastního sledování a zaručit náležitou 
integritu a bezpečnost údajů. Je však důležité pochopit, jak takové systémy budou fungovat 
v praxi a jak bude účinné přihlašování a dokumentování vyhovovat výše popsaným zásadám 
minimalizace údajů. 
  
6. Prvky údajů 
 
Na rozdíl od předběžných informací o cestujících nejsou údaje ze jmenné evidence 
ověřovány, a tudíž jsou méně spolehlivé. Prvky údajů, které jsou uvedeny v příloze tohoto 
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návrhu, představují stejných 19 prvků jako v dohodách o jmenné evidenci cestujících, které 
byly uzavřeny mezi EU a Spojenými státy a mezi EU a Kanadou. Pracovní skupina znovu 
opakuje svůj postoj, že neexistují uspokojivé důkazy, z nichž by vyplývalo, která pole se 
ukázala jako nezbytná, a tudíž je takový seznam nepřiměřený. Kategorie jsou obecné a řada 
z nich obsahuje další dílčí soubory údajů. I přes zákaz zpracování citlivých osobních údajů je 
v seznam prvků údajů obsaženo pole „obecné poznámky“, které by mohlo zahrnovat všechny 
druhy informací, např. objednávky jídel, žádosti o zvláštní služby atd. Pracovní skupina dosud 
neobdržela uspokojivé důkazy, z nichž by bylo zřejmé, které prvky údajů ze jmenné evidence 
cestujících se ukázaly jako nezbytné nebo byly úspěšně použity pro vynucování práva. Kromě 
toho ne všichni dopravci údaje ze jmenné evidence cestujících shromažďují. 
 
7. Příslušné orgány a další předávání údajů 
 
Návrh uvádí, že členské státy musí oznámit seznam svých příslušných orgánů Komisi do 
dvanácti měsíců po vstupu směrnice v platnost a že tento seznam bude zveřejněn v Úředním 
věstníku. Pracovní skupina podporuje opatření zajišťující transparentnost, díky nimž lze 
jednoznačně poznat, kdo je oprávněn přijímat a zpracovávat údaje. Nejsou však jasné úlohy 
(kontrolor/zpracovatel) přidělené příslušným orgánům a složkám pro informace o cestujících. 
 
Pracovní skupina znovu vyjadřuje obavy týkající se široké definice závažné trestné činnosti, 
a to zejména ve vztahu k dalšímu předávání údajů jak v EU, tak mimo ni.  
 
8. Přezkum a reciprocita 
 
Podle návrhu bude směrnice přezkoumána do čtyř let po vstupu v platnost. Do dvou let po 
vstupu směrnice v platnost bude proveden zvláštní přezkum možného rozšíření oblasti 
působnosti směrnice na lety na území EU. Pracovní skupina zdůrazňuje, že je třeba, aby 
postupy EU v oblasti legislativního přezkumu obsahovaly jasná kritéria, na jejichž základě lze 
při přezkumu posoudit potřebnost a účinnost systému. Pracovní skupina rovněž znovu 
zdůrazňuje, že je důležité zapojit do každého přezkumu vnitrostátní orgány pro ochranu 
údajů, zejména proto, že je tak stanoveno v rámci jiných nástrojů na úrovni EU, 
např. v dohodách o jmenné evidenci cestujících mezi EU a třetími zeměmi.  
 
Pracovní skupina podotýká, že při vývoji návrhů EU je důležité zvážit dopad možných 
požadavků na reciprocitu. Evropský model jmenné evidence cestujících by mohl vést k tomu, 
že obdobné požadavky budou recipročně vznášeny nedemokratickými zeměmi nebo zeměmi, 
které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany základních práv a svobod včetně ochrany 
osobních údajů a soukromí. Je jasné, že pokud by takové země obdržely údaje ze jmenné 
evidence cestujících EU, mohlo by to mít pro jednotlivce závažné důsledky. 
 
9. Závěr 
 
Pracovní skupina se domnívá, že potřebnost systému EU pro jmennou evidenci cestujících 
dosud nebyla prokázána a že navrhovaná opatření nejsou v souladu se zásadou 
proporcionality, a to zejména proto, že systém plánuje shromažďování a uchovávání všech 
údajů o všech cestujících na všech letech. Pracovní skupina má rovněž vážné pochybnosti 
o přiměřenosti systematického vyhodnocování všech cestujících podle předem stanovených 
kritérií. 
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Pracovní skupina doporučuje, aby byly nejprve vyhodnoceny stávající systémy a metody 
spolupráce a způsoby, jak dokáží společně určit mezery v bezpečnosti. Pokud takové mezery 
existují, měl by další krok spočívat v analýze nejlepšího způsobu, jak tyto mezery překlenout, 
což nutně neznamená, že by měl být zaveden zcela nový systém. Stávající mechanismy by 
mohly být důkladněji využity a vylepšeny. 
 
Pokud navrhovaná směrnice vstoupí v platnost, měla by zaručit přiměřená a odpovídající 
opatření na ochranu údajů. Komise by rovněž měla zvážit, zda by v důsledku toho nebylo 
možné zrušit některé stávající systémy, např. směrnici API, aby se zabránilo tomu, že se 
opatření budou překrývat. 
 
Pracovní skupina bude nadále pozorně sledovat další vývoj a vítá každou příležitost k tomu, 
aby se svými názory seznámila různé strany, které se na přípravě tohoto návrhu podílejí, a aby 
své názory dále rozvíjela. Pracovní skupina bude rovněž, pokud to bude vhodné a nezbytné, 
nadále poskytovat svá stanoviska. 

V Bruselu dne 5. dubna 2011 

 
      
Za pracovní skupinu 
předseda 
Jacob KOHNSTAMM 

 


