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LYHYET PERUSTELUT

Matkustajarekisteri- eli PNR-tiedot ovat matkustajien antamia tietoja, joita lentoyhtiöt 
keräävät ja käyttävät lipunmyynti-, varaus- ja lähtöselvitysjärjestelmissään. PNR-tiedot 
sisältävät kaupallisen luonteensa vuoksi monenlaisia tietoja, jotka ulottuvat nimistä, 
osoitteista, passin numeroista ja luottokorttitiedoista tietoihin, jotka koskevat muita 
matkustajia, matkareittejä ja matkatoimistoja. 

Samalla kun parlamentti muistutti, että se on sitoutunut terrorismin torjuntaan keskeisenä 
osana EU:n ulkosuhteita sekä toteuttamaan ennakoivaa politiikkaa, se ilmaisi myös tarpeen 
suojella perusoikeuksia ja varmistaa EU:n kansalaisten yksityisyyden suojan kunnioittaminen 
tietosuojaa koskevien EU:n standardien ja normien mukaisesti.

Yhdysvaltain, Kanadan ja Australian kanssa tehdyt sopimukset PNR-tietojen vaihdosta ovat 
nostaneet esiin kysymyksiä, jotka koskevat tietojen käytön rajoittamista pyydettyyn 
tarkoitukseen, profilointia, tietojen säilytysaikaa ja suhteellisuuden tarvetta, vaikka nämä 
kysymykset onkin Australian tapauksessa ratkaistu tyydyttävästi. 

Euroopan parlamentti on lukuisissa päätöslauselmissa korostanut tarvetta varmistaa, että 
kolmansien maiden kanssa tehtävät sopimukset noudattavat erityistä kehystä, joka koskee 
tällaisten henkilötietojen suojelua, ja että terrori-iskujen ja järjestäytyneen rikollisuuden 
ehkäisemisestä vastaavat elimet käyttävät tietoja siten, että taataan, että kansalaisten 
perusoikeutta yksityisyyteen ei rikota, ja että PNR-tietoja käytetään ainoastaan lainvalvonta-
ja turvallisuustarkoituksiin terrorismirikosten ja ylikansallisen rikollisuuden tapauksessa ja 
estetään kaikissa olosuhteissa PNR-tietojen käyttö tietojen louhintaan ja profilointiin.

Vaikka direktiiviehdotuksessa on joukko puutteita, jotka liittyvät näihin Euroopan 
parlamentin vaatimiin perustavoitteisiin, valmistelija on katsonut parhaaksi keskittyä 
tarkistuksissaan niihin näkökohtiin, jotka liittyvät suoraan AFET-valiokunnan toimivaltaan 
osana panosta, jonka se antaa asiasta vastaavan valiokunnan työhön siten, että valiokunnat 
eivät tee päällekkäistä työtä.

Hän on erityisesti pyrkinyt varmistamaan, että direktiivin tavoitteita ei heikennetä 
kansainvälisillä sopimuksilla, jotka sallisivat alemmat standardit.
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TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä 
oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ottavat huomioon 
tietosuojavaltuutetun 25 päivänä 
maaliskuuta 2011 antaman lausunnon 
sekä 29 artiklan mukaisen työryhmän 
5 päivänä huhtikuuta 2011 antaman 
lausunnon 10/2011 erityisesti niiltä osin 
kuin niissä kyseenalaistetaan komission 
ehdotuksen tarpeellisuus, suhteellisuus ja 
soveltamisala,

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat pystyvät täyttämään tämän 
direktiivin mukaiset velvollisuutensa. 
Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, 
tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, 
myös taloudellisia seuraamuksia, niille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät 
täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia 
velvollisuuksiaan. Jos ilmenee toistuvia 
vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata 
tämän direktiivin perustavoitteiden 
saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi 
poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi 
kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, 

(17) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että lentoliikenteen 
harjoittajat pystyvät täyttämään tämän 
direktiivin mukaiset velvollisuutensa. 
Jäsenvaltioiden olisi säädettävä varoittavia, 
tehokkaita ja oikeasuhteisia seuraamuksia, 
myös taloudellisia seuraamuksia, niille 
lentoliikenteen harjoittajille, jotka eivät 
täytä PNR-tietojen toimittamista koskevia 
velvollisuuksiaan. Puutteellisen teknisen 
arkkitehtuurin tapauksessa komission 
olisi harkittava vaihtoehtoja, jotka 
varmistavat kansainvälisen 
lentoliikenteen sujuvan toiminnan ja 
estävät yksittäisiä jäsenvaltioita 
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takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen 
tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä 
peruuttaminen.

määräämästä kohtuuttomia 
seuraamuksia. Jos ilmenee toistuvia 
vakavia rikkomisia, jotka voivat haitata 
tämän direktiivin perustavoitteiden 
saavuttamista, näihin seuraamuksiin voi 
poikkeustapauksissa kuulua esimerkiksi 
kuljetusvälineen lentokieltoon asettaminen, 
takavarikko ja menetetyksi tuomitseminen 
tai liikenneluvan väliaikainen tai pysyvä 
peruuttaminen.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kun otetaan huomioon oikeus 
henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen 
käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen 
oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua 
omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne 
tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä 
oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudelliseen muutoksenhakuun 
määriteltävä puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaisesti.

(24) Kun otetaan huomioon oikeus 
henkilötietojen suojaan, olisi PNR-tietojen 
käsittelyyn liittyvät rekisteröityjen 
oikeudet, kuten heidän oikeutensa tutustua 
omiin tietoihinsa, oikaista niitä, poistaa ne 
tai kieltää niiden käyttö tietokannassa sekä 
oikeus vahingonkorvaukseen ja 
oikeudelliseen muutoksenhakuun 
määriteltävä puitepäätöksen 
2008/977/YOS mukaisesti. Näitä 
oikeuksia olisi sovellettava samalla tavoin 
unionin kansalaisiin ja kolmannen maan 
kansalaisiin.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Jotta voidaan turvata 
oikeusvarmuus ja tämän direktiivin 
sujuva täytäntöönpano ja vältetään 
vahingoittamasta unionin suhteita 
kolmansien maiden lentoliikenteen 
harjoittajiin ja näiden lippuvaltioihin, on 
tärkeää, että unioni hyväksyy PNR-
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tietojen antamista koskevat toimivat 
siirtymäsäännökset. Näin ollen sisäisten 
lentojen mukaan ottaminen tässä 
ensimmäisessä vaiheessa saattaisi 
aiheuttaa toimintojen ylikuormittumisen, 
joka johtaisi PNR-järjestelmän 
täytäntöönpanon tehottomuuteen.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 32 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(32 a) Unionin tekemissä kansainvälisissä 
sopimuksissa olisi määrättävä tämän 
direktiivin vaatimuksia vastaavista 
suojakeinoista.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto 
on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaan vähintään kolme vuotta;
jäsenvaltiot voivat kuitenkin sulkea pois
ne vähäisemmät rikokset, joiden 
yhteydessä tämän direktiivin mukainen 
PNR-tietojen käsittely ei olisi 
suhteellisuusperiaatteen mukaista, kun 
otetaan huomioon jäsenvaltioiden 
rikosoikeuden järjestelmät;

h) 'vakavalla rikollisuudella' neuvoston 
puitepäätöksen 2002/584/YOS 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja kansallisessa laissa 
rikoksiksi määriteltyjä tekoja, jos niistä 
voidaan määrätä vapaudenmenetyksen 
käsittävä rangaistus tai 
turvaamistoimenpide, jonka enimmäiskesto 
on jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaan vähintään viisi vuotta;
jäsenvaltioiden on kuitenkin suljettava
pois rikokset, joiden yhteydessä tämän 
direktiivin mukainen PNR-tietojen 
käsittely ei olisi suhteellisuusperiaatteen 
mukaista, kun otetaan huomioon 
jäsenvaltioiden rikosoikeuden järjestelmät;
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään kolme
vuotta, ja jos:

i) 'vakavalla kansainvälisellä 
rikollisuudella' neuvoston puitepäätöksen 
2002/584/YOS 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja kansallisessa laissa rikoksiksi 
määriteltyjä tekoja, jos niistä voidaan 
määrätä vapaudenmenetyksen käsittävä 
rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka 
enimmäiskesto on jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön mukaan vähintään viisi
vuotta, ja jos:

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion matkustajatietoyksikön on 
toimitettava PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja
b alakohdan mukaisesti tunnistettujen 
henkilöiden PNR-tietojen käsittelyn 
tulokset lisätutkimuksia varten saman 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Tällaiset tiedonsiirrot on aina tehtävä 
tapauskohtaisesti.

4. Jäsenvaltion tai jäsenvaltioiden ryhmän
matkustajatietoyksikön on toimitettava 
PNR-tiedot tai 2 kohdan a ja b alakohdan 
mukaisesti tunnistettujen henkilöiden PNR-
tietojen käsittelyn tulokset lisätutkimuksia 
varten saman jäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille. Tällaiset tiedonsiirrot on 
aina tehtävä tapauskohtaisesti.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden matkustajatietoyksiköillä 
on oikeus tarvittaessa pyytää minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikköä toimittamaan sen 
tietokantaan 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
talletetut PNR-tiedot ja tarvittaessa myös 

3. Jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden 
ryhmien matkustajatietoyksiköillä on 
oikeus tarvittaessa pyytää minkä tahansa 
toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikköä 
toimittamaan sen tietokantaan 9 artiklan 
2 kohdan mukaisesti talletetut PNR-tiedot 
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PNR-tietojen käsittelyn tulos.
Matkustajatietoyksikkö voi pyytää saada 
tutustua määrättyihin toisen jäsenvaltion 
matkustajatietoyksikön hallussa oleviin 
PNR-tietoihin kokonaisuudessaan ja 
peittämättöminä vain poikkeustilanteissa, 
kun kyseessä on terrorismirikoksiin tai 
vakavaan rikollisuuteen liittyvä erityinen 
uhka tai tutkinta tai erityiset syytetoimet.

ja tarvittaessa myös PNR-tietojen 
käsittelyn tulos. Matkustajatietoyksikkö 
voi pyytää saada tutustua määrättyihin 
toisen jäsenvaltion matkustajatietoyksikön 
hallussa oleviin PNR-tietoihin 
kokonaisuudessaan ja peittämättöminä vain 
poikkeustilanteissa, kun kyseessä on 
terrorismirikoksiin tai vakavaan 
rikollisuuteen liittyvä erityinen uhka tai 
tutkinta tai erityiset syytetoimet.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden 
käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että 

Jäsenvaltio voi siirtää PNR-tiedot ja niiden 
käsittelyn tuloksen kolmanteen maahan 
vain tapauskohtaisesti ja edellyttäen, että

-a) unioni on tehnyt kansainvälisen 
sopimuksen kyseisen kolmannen maan 
kanssa tai on yhdessä kyseisen 
kolmannen maan kanssa sopimuspuolena 
kansainvälisessä yleissopimuksessa, jossa 
määrätään tämän direktiivin vaatimuksia 
vastaavista suojakeinoista;
-b) tällaisessa kansainvälisessä 
sopimuksessa määrätään tai kyseinen 
kolmas maa nimenomaisesti sopii tietojen 
siirtämisestä muulle kolmannelle maalle, 
kun
i) kolmas maa on esittänyt perusteet sille, 
että siirto on tarpeen tämän direktiivin 
soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyä tarkoitusta varten, 
ii) kohdemaan tarjoamat suojakeinot 
vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia, 
iii) jäsenvaltio on antanut etukäteen 
nimenomaisen suostumuksen; ja

a) neuvoston puitepäätöksen 
2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät;

a) neuvoston puitepäätöksen 
2008/977/YOS 13 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät.
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b) siirto on tarpeen tämän direktiivin 
soveltamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
määriteltyä tarkoitusta varten; ja
c) kyseinen kolmas maa suostuu siihen, 
että se siirtää tiedot toiseen kolmanteen 
maahan vain jos se on tarpeen tämän 
direktiivin soveltamiseksi 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyä tarkoitusta varten 
ja vain kyseisen jäsenvaltion 
nimenomaisella suostumuksella.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja 
esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta.
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattamiseen, 
tietojen säilytysaikaan ja arviointien 
laatuun. Kertomuksessa esitetään myös
18 artiklan nojalla kerätyt tilastotiedot.

b) tarkastelee tämän direktiivin toimintaa ja 
esittää sitä koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
neljän vuoden kuluessa 15 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta.
Tarkastelussa käydään läpi kaikki 
direktiivin osa-alueet ja kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilötietojen suojelua 
koskevien sääntöjen noudattamiseen myös 
tapauksissa, joissa tietoja siirretään 
kolmansiin maihin, tietojen säilytysaikaan 
ja arviointien laatuun. Kertomuksessa
tarkastellaan myös 16 artiklan 
siirtymäsäännöksiä ja annetaan neuvoja 
mahdollisista ongelmista, jotka liittyvät 
siihen, että lentoliikenteen harjoittajat 
antavat PNR-tietoja tarjontamenetelmällä 
(push), mukaan luettuina vaikutukset 
kolmansien maiden lentoliikenteen 
harjoittajiin ja niiden lippuvaltioihin, ja 
siinä esitetään 18 artiklan nojalla kerätyt 
tilastotiedot.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-
tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä 
tilastotiedoissa on mainittava ainakin 
niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka 
saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa 
tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-
tietojen käytön perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
matkustajatietoyksiköille annetuista PNR-
tiedoista määrättyjä tilastotietoja. Näissä 
tilastotiedoissa on mainittava ainakin 
niiden 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
tunnistettujen henkilöiden lukumäärä, jotka 
saattavat olla osallisina terrorismirikoksissa 
tai vakavassa rikollisuudessa, ja PNR-
tietojen käytön perusteella toteutettujen 
lainvalvontatoimien lukumäärä 
lentoliikenteen harjoittajaa ja lentojen 
määräasemaa kohti sekä kuinka monessa 
tapauksessa tietoja on 8 artiklan 
mukaisesti siirretty kolmansiin maihin 
jaoteltuna maita sekä 1 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjä tarkoituksia 
kohden.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Kun unioni tekee kahdenvälisiä 
sopimuksia kolmansien maiden kanssa tai 
monenvälisiä yleissopimuksia, joista 
aiheutuu velvoitteita ja sitoumuksia, sen 
on varmistettava, että nämä sopimukset 
tarjoavat tämän direktiivin vaatimusten 
mukaiset suojakeinot.
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