
AD\900029HU.doc PE483.826v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Külügyi Bizottság

2011/0023(COD)

25.4.2012

VÉLEMÉNY
 a Külügyi Bizottság részéről

 az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében az utas-
nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

A vélemény előadója: Sarah Ludford



PE483.826v02-00 2/11 AD\900029HU.doc

HU

PA_Legam



AD\900029HU.doc 3/11 PE483.826v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Az utas-nyilvántartási adatállományt (PNR) az utasok szolgáltatják, a légi fuvarozók pedig 
összegyűjtik és felhasználják azokat jegykiállítási, helyfoglalási és utasfelvételi 
rendszereikben. Tekintve kereskedelmi jellegét a PNR számos információt tartalmaz, úgymint 
neveket, címeket, útlevélszámokat, hitelkártyaadatokat, valamint a más utasokra, útvonalakra 
és utazási irodákra vonatkozó információkat. 

Miközben a Parlament emlékeztetett, hogy eltökélt a terrorizmus elleni küzdelemben, amely 
az EU külső tevékenységének központi elemét képezi, és a megelőzés proaktív politikájának 
folytatásában, kifejezte azt is, hogy az adatvédelemre vonatkozó uniós előírásoknak és 
jogszabályoknak megfelelően az alapvető jogok védelme és az uniós polgárok magánéletének 
tiszteletben tartása elengedhetetlen.

A PNR-adatok cseréjével kapcsolatos megállapodások megkötése az USA-val, Kanadával és 
Ausztráliával aggodalmat keltett a cél korlátozása, a profilkészítés, az adatmegőrzési 
időszakok, valamint a szükségesség és az arányosság tekintetében, bár ezeket a problémákat 
sikeresen megoldották Ausztrália esetében. 

Az Európai Parlament számos állásfoglalásában kiemelte annak szükségességét, hogy 
biztosítani kell a harmadik országok között létrejövő megállapodások következetességét egy 
olyan speciális keret kialakítása révén, amely az ilyen személyes adatok védelmére és arra 
irányul, hogy a terrortámadások és a szervezett bűnözés megelőzésével megbízott 
ügynökségek ezeket az adatokat csak annak biztosításával dolgozhassák fel, hogy az 
állampolgárok magánélethez való alapvető jogai ne sérüljenek, illetve hogy terrorista és 
transznacionális bűncselekmények esetében a PNR-adatokat csak bűnüldözési és biztonsági 
célra lehessen felhasználni, valamint minden körülmények között tiltsák meg az adatok 
adatkitermelés és profilkészítés céljára történő felhasználását.

Bár az Európai Parlament által kért ezen alapvető célok tekintetében az irányelvtervezet 
számos hiányosságot tartalmaz, az előadó módosításait elsősorban az AFET közvetlen 
hatáskörébe tartozó aspektusokra összpontosította, inkább kiegészítve így az illetékes 
bizottság munkáját, nem pedig ugyanazt végezve.
Az előadó különösen azt próbálta meg biztosítani, hogy az irányelv célkitűzéseit ne ássák alá 
az alacsonyabb előírásokat lehetővé tevő nemzetközi megállapodások.

MÓDOSÍTÁSOK

 a Külügyi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a)tekintettel az európai adatvédelmi 
biztos 2011. március 25-i véleményére és a 
29. cikk szerinti adatvédelmi 
munkacsoport 2011. április 5-én 
elfogadott 10/2011. sz. véleményére, 
különösen arra a részre, amelyben 
megkérdőjelezik a bizottsági javaslat 
szükségességét, arányosságát és hatályát;

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk 
mindazon szükséges intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen 
irányelvből következő kötelezettségeinek 
betartását. A tagállamoknak visszatartó 
erejű, hatékony és arányos szankciókat –
többet között pénzügyi szankciókat – kell 
előírniuk a PNR-adatszolgáltatási 
kötelezettségük betartását elmulasztó légi 
fuvarozókkal szemben. Az ezen irányelv 
alapvető célkitűzéseinek aláásására 
alkalmas, ismételt súlyos jogsértések 
esetén e szankciók kivételes esetekben 
olyan intézkedések formáját ölthetik, mint 
a légi szállítóeszköz elindulásának 
megakadályozása, lefoglalása vagy 
elkobzása, illetve a működési engedély 
ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

(17) A tagállamoknak meg kell hozniuk 
mindazon szükséges intézkedéseket, 
amelyek biztosítják a légi fuvarozók ezen 
irányelvből következő kötelezettségeinek 
betartását. A tagállamoknak visszatartó 
erejű, hatékony és arányos szankciókat –
többet között pénzügyi szankciókat – kell 
előírniuk a PNR-adatszolgáltatási 
kötelezettségük betartását elmulasztó légi 
fuvarozókkal szemben. Hiányos technikai 
felépítés esetén azonban a Bizottságnak 
fontolóra kellene vennie olyan opciókat, 
amelyek biztosítanák a nemzetközi 
légiforgalom gördülékeny működését és 
megakadályoznák, hogy az egyes 
tagállamok eltérő szankciókat 
alkalmazzanak. Az ezen irányelv alapvető 
célkitűzéseinek aláásására alkalmas, 
ismételt súlyos jogsértések esetén e 
szankciók kivételes esetekben olyan 
intézkedések formáját ölthetik, mint a légi 
szállítóeszköz elindulásának 
megakadályozása, lefoglalása vagy 
elkobzása, illetve a működési engedély 
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ideiglenes felfüggesztése vagy bevonása.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Figyelemmel a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogra, az 
adatalanyoknak a PNR-adataik 
feldolgozásához fűződő jogainak, így a 
hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 
és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 
kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz 
fűződő jogoknak összhangban kell állniuk 
a 2008/977/IB kerethatározattal.

(24) Figyelemmel a személyes adatok 
védelmére vonatkozó jogra, az 
adatalanyoknak a PNR-adataik 
feldolgozásához fűződő jogainak, így a 
hozzáféréshez, a kijavításhoz, a törléshez 
és a tiltáshoz fűződő jogoknak, továbbá a 
kártérítéshez és a bírói jogorvoslathoz
fűződő jogoknak összhangban kell állniuk 
a 2008/977/IB kerethatározattal. Ezeknek a 
jogoknak egyformán kell vonatkozniuk az 
uniós polgárokra és a harmadik országok 
állampolgáraira.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A jogbiztonság szavatolása és ezen 
irányelv gördülékeny végrehajtása 
érdekében, valamint elkerülendő, hogy az 
Unió és harmadik országok légi fuvarozói 
és azok lobogó szerinti államai közötti 
kapcsolatok kárt szenvedjenek, fontos, 
hogy az Unió a PNR-adatok továbbítására 
irányuló működőképes átmeneti 
rendelkezéseket fogadjon el. Ebben az 
összefüggésben a belső légi járatok 
bevonása ebben az első szakaszban a 
működés túlterheltségéhez vezethet, ami a 
PNR-rendszer elégtelen végrehajtását 
eredményezné.



PE483.826v02-00 6/11 AD\900029HU.doc

HU

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32a) Az Unió által kötendő nemzetközi 
megállapodásokban az ezen irányelv 
követelményeivel összhangban levő 
biztosítékokról kell rendelkezni.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB tanácsi kerethatározat 2. 
cikkének (2) bekezdésében említett, a 
nemzeti jog szerint is bűncselekménynek 
számító bűncselekmények, amennyiben a 
tagállam nemzeti joga alapján a büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, a 
tagállamok azonban kizárhatják azokat a 
kisebb jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-
adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása 
nem felelne meg az arányosság elvének.

(h) „súlyos bűncselekmény”: a 
2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének (2) 
bekezdésében említett, a nemzeti jog 
szerint is annak számító bűncselekmény, 
amennyiben a nemzeti jog alapján 
kiszabható büntetési tétel felső határa 
legalább ötévi szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés; A 
tagállamoknak azonban ki kell zárniuk
azokat a jogsértéseket, amelyek esetében –
szem előtt tartva büntető 
igazságszolgáltatási rendszerüket – a PNR-
adatok ezen irányelv szerinti feldolgozása 
nem felelne meg az arányosság elvének;

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i pont (fejléc)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 

(i) „súlyos nemzetközi bűncselekmények”: 
a 2002/584/IB kerethatározat 2. cikkének 
(2) bekezdésében említett 
bűncselekmények, amennyiben esetükben 
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a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább háromévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat 

a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési 
tétel felső határa legalább ötévi 
szabadságvesztés vagy 
szabadságelvonással járó intézkedés, 
valamint ha azokat 

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállam utasnyilvántartó hatósága a
(2) bekezdés a) és b) pontjával 
összhangban azonosított személyek PNR-
adatait vagy a PNR-adatok 
feldolgozásának eredményét további 
vizsgálat céljából ugyanazon tagállam 
illetékes hatóságai részére továbbítja. Az 
ilyen adattovábbításra csak eseti alapon 
kerülhet sor.

4. A tagállam utasnyilvántartó hatósága
vagy a tagállamok egy csoportja a (2) 
bekezdés a) és b) pontjával összhangban 
azonosított személyek PNR-adatait vagy a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményét 
további vizsgálat céljából ugyanazon 
tagállam illetékes hatóságai részére 
továbbítja. Az ilyen adattovábbításra csak 
eseti alapon kerülhet sor.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
jogosult szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi PNR-
adatokhoz azok teljes formájában, rejtett 

3. A tagállam utasnyilvántartó hatósága 
vagy a tagállamok egy csoportja jogosult 
szükség esetén a másik tagállam 
utasnyilvántartó hatóságától a 9. cikk (2) 
bekezdésével összhangban az utóbbi 
adatbázisában tárolt PNR-adatok – és 
szükség esetén a PNR-adatok 
feldolgozásának eredménye –
szolgáltatását kérni. Az utasnyilvántartó 
hatóság csak kivételes körülmények között 
– egyedi fenyegetés illetve terrorista 
bűncselekményekkel és súlyos 
bűncselekményekkel kapcsolatos egyedi 
nyomozás vagy bűnüldözés kapcsán –
kérhet egy másik tagállam utasnyilvántartó 
hatóságától hozzáférést egyedi PNR-
adatokhoz azok teljes formájában, rejtett 
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adatok nélkül. adatok nélkül.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat 
harmadik országba PNR-adatokat és a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, 
amennyiben:

Egy tagállam csak eseti alapon továbbíthat 
harmadik országba PNR-adatokat és a 
PNR-adatok feldolgozásának eredményeit, 
amennyiben:

-a) az Unió nemzetközi megállapodást 
kötött azzal a harmadik országgal vagy 
azzal a harmadik országgal együtt az ezen 
irányelv követelményeivel összhangban 
levő biztosítékokról rendelkező nemzetközi 
egyezmény részes fele;
-b) ez a nemzetközi megállapodás az 
adatoknak egy másik harmadik országba 
történő továbbításáról rendelkezik, illetve 
az a harmadik ország ehhez kifejezetten 
hozzájárul, ha:
i. a harmadik ország megindokolta, hogy 
az adattovábbítás az ezen irányelv 1. 
cikkének (2) bekezdésében megállapított 
célok biztosítása érdekében szükséges, 
ii. a célország által adott biztosítékok 
összhangban vannak ezen irányelv 
követelményeivel, 
iii. a tagállam előzőleg kifejezett 
felhatalmazást ad;

(a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 13. cikkében foglalt 
feltételek,

a) teljesülnek a 2008/977/IB tanácsi 
kerethatározat 13. cikkében foglalt 
feltételek.

(b) az adatátvitel ezen irányelvnek az 1. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
céljaira való tekintettel szükséges, és
(c) a harmadik ország vállalja, hogy 
kizárólag akkor adja át az adatokat másik 
harmadik ország részére, ha erre a tagállam 
kifejezett felhatalmazást ad, és az átadás az 
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ezen irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított célok biztosítása érdekében 
szükséges.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő 
négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös 
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, az adatmegőrzési 
időszak hosszára és az értékelések 
minőségére. Tartalmazza továbbá a 18. 
cikknek megfelelően összegyűjtött 
statisztikai adatokat.

b) felülvizsgálja ennek az irányelvnek a 
működését és jelentést nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőt követő 
négy éven belül. Ez a jelentés kiterjed az 
irányelv valamennyi elemére, különös 
figyelemmel az adatvédelmi elvárásoknak 
való megfelelésre, a harmadik országok 
részére történő adattovábbítás eseteiben is,
az adatmegőrzési időszak hosszára és az 
értékelések minőségére. Tartalmazza 
továbbá a 16. cikk átmeneti
rendelkezéseinek felülvizsgálatát és 
tanácsadást olyan esetleges problémák 
esetében, amelyek ahhoz kapcsolódnak, 
hogy a légi fuvarozók push-módszerrel 
továbbítják a PNR-adatokat, többek között 
a harmadik országok légi fuvarozóira és 
azok lobogó szerinti államaira kifejtett 
hatásokat, és a 18. cikknek megfelelően 
összegyűjtött statisztikai adatokat.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 

1. A tagállamok az utasnyilvántartó 
hatóságok által szolgáltatott PNR-adatokról 
statisztikai információkat állítanak össze. E 
statisztikának tartalmaznia kell legalább a 
4. cikk (2) bekezdése szerinti terrorista 
bűncselekményben vagy súlyos 
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bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban.

bűncselekményben esetleg érintett, 
azonosított személyek számát és az ezt 
követő olyan bűnüldözési cselekmények 
számát, amelyben PNR-adatokat 
használtak fel, légi fuvarozók és 
célállomások szerinti bontásban, valamint 
az 1. cikk (2) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően azokat 
az eseteket ország és cél szerinti 
lebontásban, amelyekben a 8. cikkel 
összhangban harmadik országoknak 
adatokat továbbítottak.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Amikor az Unió harmadik országokkal 
kétoldalú megállapodásokat vagy 
kötelezettségeket és vállalásokat előíró 
többoldalú egyezményeket köt, 
biztosítania kell, hogy e megállapodások 
az ezen irányelv követelményeivel 
összhangban levő biztosítékokról 
rendelkezzenek.
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