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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede 
Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og overførsel af 
passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets afgørelse (17433/2011),

– der henviser til aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om 
anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of 
Homeland Security, der er vedføjet udkast til Rådets afgørelse (17433/2011),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af 
passageroplysninger (PNR) til tredjelande (KOM(2010)0492),

– der henviser til sin beslutning af 14. februar 2007 om SWIFT, PNR-ordningen og den 
transatlantiske dialog om disse spørgsmål1, af 12. juli 2007 om PNR-aftalen mellem EU 
og USA2, af 5. maj 2010 om iværksættelse af forhandlinger om aftaler om 
passagerlisteoplysninger (PNR-aftaler) med USA, Australien og Canada3 og af 11. 
november 2010 om den globale tilgang til overførsel af PNR-oplysninger til tredjelande4, 

– der henviser til udtalelserne fra den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse af 
henholdsvis 19. oktober 2010 om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til 
overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande5 og 9. december 2011 om forslag 
til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den 
Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United 
States Department of Homeland Security6,

– der henviser til udtalelse 7/2010 af 12. november 2010 fra Artikel 29-Arbejdsgruppen om 
Databeskyttelse om Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af 
passageroplysninger (PNR) til tredjelande og til skrivelsen af 6. januar 2012 om aftalen 
mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om anvendelse og 
overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of Homeland Security,

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 218, 
stk. 6, andet afsnit, litra a) og artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d) og artikel 87, stk. 2, 
litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0511/2011),

                                               
1 EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 349.
2 EUT C 175 E af 10.07.08, s. 564.
3 EUT C 81 E af 15.03.11, s. 70.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0397.
5 EUT C 357 af 30.12.2010, s. 7.
6  Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
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– der henviser til artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 
7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0000/2012),

1. nægter at godkende indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes og De Forenede Staters regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

I. Baggrund

PNR-oplysninger forelægges af passagerer og indsamles af luftfartsselskaber, der anvender 
dem til deres billetterings-, reservations- og check-in-systemer. Som følge af registreringens 
kommercielle formål indeholder PNR-oplysningerne adskillige typer oplysninger lige fra 
oplysninger om navne, adresser, pasnumre og kreditkort til oplysninger om andre passagerer, 
rejseruter og rejsebureauer. 

Efter angrebet den 11. september 2001 forpligtede USA's myndigheder luftfartsselskaberne til 
at overføre PNR-oplysningerne elektronisk til US Department of Homeland Security (DHS), 
for så vidt angår flyvninger til, fra eller via USA. Luftfartsselskaber, der ikke overholder 
dette, kan idømmes store bøder og endog miste deres landingsrettigheder, og passagererne må 
påregne forsinkelser ved deres ankomst til USA. Men ved at overføre PNR-dataene for at 
opfylde de forpligtelser, de amerikanske myndigheder har pålagt dem, vil luftfartsselskaberne 
overtræde EU's retsregler om databeskyttelse (direktiv 95/46/EF kræver "et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau" eller "den registreredes samtykke" for overførsel af persondata til 
tredjelande) og dermed risikere store bøder fra de nationale databeskyttelsesmyndigheder. 

For at undgå dette valg mellem enten at følge EU's retsregler eller de amerikanske krav og for 
at løse den retlige usikkerhed for både luftfartsselskaber og borgere blev kommissionen 
opfordret til at forhandle med USA om en international aftale, der kan sikre, at overførsel af 
PNR-data sker i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesstandarder. Kommissionen 
skabte en EU-retsramme, der tillader luftfartsselskaberne at overføre passagerernes PNR, 
nemlig afgørelsen af 14. maj 2004 om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau og en international 
aftale mellem EU og USA af 28. maj 2004. 

Efter et søgsmål fra Europa-Parlamentet annullerede Domstolen den 30. maj 2006 begge 
instrumenter, idet artikel 95 (det indre marked) og artikel 300 i TEU ikke kunne anses for at 
være korrekt retsgrundlag. Efter Domstolens mening var videregivelsen af PNR-oplysninger 
til USA handlinger, der vedrører den offentlige sikkerhed og statens aktiviteter på det 
strafferetlige område. Disse aktiviteter var efter artikel 3, stk. 2, i direktiv 95/46/EF eksplicit 
udelukket fra direktivets gyldighedsområde. 

Derefter blev denne ramme først erstattet af interimsaftalen mellem EU og USA af 16. 
oktober 2006 og senere af en aftale, der blev undertegnet af EU den 23. juli 2007 og af USA 
den 26. juli 2007. Aftalen har været anvendt provisorisk fra 26. juni 2007, mens man 
afventede medlemsstaternes ratifikation.

Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 begyndte den almindelige 
lovgivningsprocedure at gælde for forhandlinger om indgåelse af internationale aftaler, 
herunder Europa-Parlamentets ret til at godkende indgåelsen af sådanne aftaler. Efter at have 
modtaget Rådets anmodning om godkendelse den 15. februar 2010 vedtog Europa-
Parlamentet den 5. maj 2010 en beslutning om at udsætte afstemningen om denne anmodning 
om godkendelse. Parlamentet opfordrede i sin beslutning indtrængende Kommissionen til at 
udforme en konsekvent tilgang til anvendelsen af PNR-oplysninger baseret på ét enkelt sæt 
principper - idet det i den forbindelse også erindrede om de to andre PNR-aftaler med 
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henholdsvis Australien og Canada og det stigende antal anmodninger om anvendelsen af
PNR-oplysninger fra lande som Saudi Arabien, Sydkorea og New Zealand1. Denne tilgang, 
som både Rådet og Kommissionen kunne tilslutte sig, syntes at være den pragmatiske løsning 
i betragtning af, at flere og flere lande anmoder om overførsel af PNR-oplysninger. 

Efter Kommissionens meddelelse om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger 
(PNR) til tredjelande og nye forhandlingsmandater fra Rådet indledte Kommissionen nye 
forhandlinger med USA, Australien og Canada i januar 2011.  

Rådet undertegnede den 29. september 2011 en ny aftale med Australien, og den 27. oktober 
2011 gav Parlamentet sit samtykke. Der forhandles stadig med Canada. For så vidt angår 
USA, drøftedes en interimsløsning mellem Europa-Parlamentet og Rådet i maj 2011. Europa-
Parlamentets ordfører og skyggeordførere har haft adgang til dette udkast og til udtalelsen fra 
Kommissionens juridiske tjeneste, og da interimsløsningen ikke opfyldte kriterierne i Europa-
Parlamentets beslutninger, måtte forhandlingerne fortsættes. Efter nye forhandlinger 
paraferede Kommissionen aftalen og sendte den 23. november 2011 en henstilling til Rådet 
om at undertegne og indgå aftalen. Rådet vedtog aftalen den 13. december 2011, og den blev 
undertegnet og fremsendt til Europa-Parlamentet med anmodning om godkendelse.

II. Evaluering af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union 
om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of 
Homeland Security

Den 5. maj 2011 og den 11. november 2010 vedtog Europa-Parlamentet næsten enstemmigt 
vilkårene for godkendelse2. 

1) Det skal ved hjælp af faktuelle beviser for så vidt angår hvert af de erklærede formål 
påvises, at der er behov for massiv indsamling og lagring af PNR-oplysninger.
2) Det skal påvises, at der er tale om forholdsmæssighed (dvs., at det ikke er muligt at nå det 
samme formål på mindre indgribende vis). 
3) Formålet skal være klart og nøje afgrænset for at bekæmpe terrorisme og grov 
grænseoverskridende kriminalitet på grundlag af klare juridiske definitioner baseret på 
definitionerne i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af 
terrorisme og i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske 
arrestordre.
4) Overholdelse af databeskyttelsesbestemmelserne på nationalt og europæisk plan.
5) Overførsel må kun ske via "push-metoden".
6) PNR-oplysninger må under ingen omstændigheder anvendes til dataminering eller 
opstilling af profiler.
7) Modtagerlandets videregivelse af data til tredjelande skal ske under overholdelse af EU-
normerne for databeskyttelse, idet en sådan overholdelse skal fastslås ved en specifik 
konstatering af et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.  
8) Resultaterne skal omgående meddeles de relevante myndigheder på EU-plan og i 
                                               
1 Hidtil har 11 lande indgivet anmodning til Kommissionen om overførsel af PNR-oplysninger. 
2 Beslutning af 5. maj 2010 om iværksættelse af forhandlinger om aftaler om passagerlisteoplysninger (PNR-
aftaler) med USA, Australien og Canada og af 11. november 2010 om den globale tilgang til overførsel af PNR-
oplysninger til tredjelande.
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medlemsstaterne (gensidighed).
9) Retsgrundlaget for Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen skal omfatte EUF-traktatens 
artikel 16.
10) Passende mekanismer til uafhængig evaluering, retsligt tilsyn og demokratisk kontrol.

Ordføreren har evalueret den nye aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den 
Europæiske Union om anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States 
Department of Homeland Security på grundlag af disse kriterier. Ordføreren anerkender 
Kommissionens store arbejde på at opnå en bedre aftale, men må konkludere, at mange af 
kriterierne ikke er blevet overholdt i tilstrækkelig grad. Ønsket om en konsekvent tilgang og 
ét enkelt sæt principper som grundlag for de internationale aftaler om overførsel af PNR-
oplysninger blev støttet af Kommissionen og Rådet. Men aftalen med USA er fundamentalt 
forskellig fra dette såvel som fra aftalen med Australien, der blev indgået den 13. december 
2011. Denne aftale blev anset for at være tilstrækkelig i overensstemmelse med Parlamentets 
kriterier, mens aftalen med USA afviger fra det, der er aftalt mellem Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og Rådet i 2010. Sammenholdt med den første PNR-aftale mellem EU og 
USA fra 2004 rummer denne 2011-aftale endog forringelser på mange punkter. I betragtning 
af at Parlamentet gik til Domstolen for at få 2004-aftalen annulleret, anbefaler ordføreren 
Europa-Parlamentet at nægte at godkende indgåelsen af aftalen.

Evaluering af nøglespørgsmål:

1) Nødvendighed og proportionalitet
Ordføreren og skyggeordførerne har modtaget oplysninger, der retfærdiggør anvendelse af 
PNR til specielle formål og under veldefinerede omstændigheder. Efter ordførerens mening 
har Kommissionen har kun delvist og i utilstrækkeligt omfang påvist, at der er behov for 
massiv indsamling og lagring af PNR-oplysninger, og at en sådan indsamling og lagring står i 
et rimeligt forhold til formålet hermed. Udokumenterede oplysninger og EP-delegationers 
besøg på relevante steder har skabt større klarhed om anvendelsen af PNR-oplysninger til 
visse formål. Imidlertid er der endnu ikke forelagt nogen detaljeret begrundelse for hvert af de 
erklærede formål (bekæmpelse af terrorisme og grov grænseoverskridende kriminalitet) eller 
for de enkelte behandlingsmetoder (reaktiv, tidstro og proaktiv behandling) således som 
krævet af Europa-Parlamentet. Desuden har Kommissionen ikke i tilstrækkeligt omfang 
undersøgt alternative, mindre indgribende foranstaltninger, f.eks. anvendelsen af API- eller 
ESTA-data til identificering af mistænkte. 

2) Anvendelsen af PNR (artikel 4)
Ordføreren mener, at bestemmelserne i artikel 4 om formålsbegrænsning ikke er begrænset til 
forebyggelse, afsløring, efterforskning og retsforfølgelse i forbindelse med terrorisme og grov 
grænseoverskridende kriminalitet. 

Selv om der i artikel 4, stk. 1, fastlægges detaljerede definitioner af grov grænseoverskridende 
kriminalitet (forbrydelser, for hvilke der kan idømmes frihedsstraf på tre år eller derover, og 
som er af grænseoverskridende karakter), er disse definitioner ikke udtømmende (der 
anvendes ord som "herunder"). Desuden konstaterer Artikel 29-Arbejdsgruppen, at 
definitionen af grænseoverskridende kriminalitet ikke nødvendigvis synes at vedrøre 
retshåndhævelsen i USA, men omfatter al kriminalitet, der vedrører mere end én jurisdiktion. 
Den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse (EDPS) tilføjer, at artikel 4, stk. 1, litra b) 
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burde indeholde en specifik liste over kriminalitet, da tærsklen [på tre år eller mere] omfatter 
forskellige former for kriminalitet i EU og USA og i de forskellige EU-medlemsstater og US-
stater.

Desuden, og dette er efter ordførerens mening muligvis mere problematisk, skal artikel 4, stk. 
2-4, læses som en yderligere udvidelse af de formål, PNR-oplysninger må anvendes til.

Stk. 2 tillader anvendelse af PNR, hvis dette er anordnet af en ret. Kommissionens juridiske 
tjeneste har i maj 2011 skarpt kritiseret dette stykke ved at fastslå, at dette vil tillade 
anvendelse af PNR et hvilket som helst formål, blot dette er anordnet af en ret. Dette kan, 
ifølge Kommissionen, ikke betragtes som en meningsfuld formålsbegrænsning. Artikel 29-
Arbejdsgruppen har også udtrykt bekymring ved at udtale, at artikel 4, stk. 2, fastsætter, at 
PNR fra sag til sag kan anvendes i forbindelse med al kriminalitet, uanset om den er grov eller 
ej, og endog også i forbindelse med andre foranstaltninger, der ikke vedrører kriminalitet, hvis 
dette anordnes af en domstol. EDPS finder, at anvendelse af PNR, når det anordnes af en ret, 
bør begrænses til de tilfælde, der anføres i artikel 4, stk.1. 

Tilsvarende fastsætter artikel 4, stk. 4, at anvendelse af PNR kan ske i forbindelse med anden 
kriminalitet, som opdages under anvendelse af PNR i overensstemmelse med aftalen. Artikel 
29-Arbejdsgruppen er bekymret over, at det ikke er klart, hvilken anden kriminalitet, der kan 
opdages, og hvilke oplysninger DHS har adgang til ved mindre grov kriminalitet, som PNR 
kan anvendes til. 

Artikel 4, stk. 3, er efter ordførerens mening mest problematisk. Efter at referencen til 
grænsesikkerheden er slettet fra dette stykke, har det nu følgende ordlyd: "PNR-oplysninger 
kan anvendes og behandles af DHS med henblik på at identificere de personer, der skal 
underkastes en nærmere afhøring eller undersøgelse ved deres ankomst til eller afrejse fra De 
Forenede Stater, eller som kræver en nærmere undersøgelse" Denne tekst rejser, navnlig 
sammenholdt med betragtning 3 og 14 om grænsebeskyttelse, spørgsmålet om, hvorvidt 
grænsesikkerhed fortsat betragtes som et formål i sig selv. Desuden anfører artikel 29-
Arbejdsgruppen i sin udtalelse, at dette, hvis Kommissionen i de oftest stillede spørgsmål, der 
ledsager præsentationen af udkastet, anfører, at processen i artikel 4, stk. 3, også kan fremme 
grænsekontrollen, tyder på, at PNR-oplysningerne også anvendes som led i grænsekontrollen. 
I betragtning af den fælles revisionsrapport af 8.-9. april 2010, i hvilken der udtrykkes 
bekymring over bred anvendelse af PNR-oplysningerne og navnlig matchning af disse 
oplysninger mod databaser, der rummer elementer af immigrations- og toldpolitik er 
ordføreren ikke overbevist om, at grænsekontrol ikke længere er et formål for anvendelse af 
PNR-oplysningerne.

3) Lagring af oplysninger (artikel 8)
Selv om adgangen til oplysningerne vil blive progressivt begrænset, konstaterer ordføreren, at
lagringsperioderne siden 2004-aftalen er blevet længere med hver efterfølgende aftale, fra 3 ½ 
år i 2004 til ubegrænset i 2011. 

Maskeringen/anonymiseringen af PNR-oplysninger efter seks måneder ses som en forbedring, 
da det grundlæggende betyder begrænsninger i adgangen til anvendelse af PNR-oplysninger 
efter seks måneder. Det er imidlertid uklart for ordføreren, hvordan det forholder sig med 
oplysninger, der allerede er videresendt til tredjelande. 
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Efter 2004-aftalen blev PNR-oplysninger destrueret efter 3 ½ år, hvis de ikke blev anvendt. 
Blev de anvendt, blev de overført til en inaktiv database i yderligere otte år og derefter 
destrueret. Allerede i 2004 blev denne lagringsperiode kraftigt kritiseret af Europa-
Parlamentet, EDPS og Artikel 29-Arbejdsgruppen for at være uforholdsmæssig. Med 2007-
aftalen blev denne lagringsperiode udvidet til i alt 15 år. Det foreliggende udkast til 2011-
aftale anfører, trods maskering efter seks måneder, ubegrænset lagring af oplysningerne, om 
end adgangen til dem begrænses progressivt. Efter anonymiseringen efter seks måneder, kan 
oplysningerne hentes frem i en periode på 10 år i tilfælde af grænseoverskridende kriminalitet 
og 15 år i tilfælde af terrorisme. Efter 15 år vil oplysningerne ikke længere blive slettet, men 
anonymiseret. Artikel 29-Arbejdsgruppen understreger vanskeligheden ved virkelig at 
anonymisere oplysninger og mangelen på forklaring på, hvorfor der stadig er behov for disse 
(anonymiserede) oplysninger.

4) Anvendelse af følsomme oplysninger (artikel 6)
Ordføreren er bekymret over artikel 6 om anvendelse af følsomme oplysninger, da det ser ud 
til, at denne artikel muliggør fuld og ubegrænset anvendelse af følsomme oplysninger. I 
betragtning af, at alle relevante EU-retsakter ikke muliggør behandling af særlige kategorier 
af oplysninger (undtagen når dette er strengt nødvendigt og den nationale lovgivning giver 
passende garantier), at 2004-aftalen forbød anvendelse af følsomme oplysninger, og at EU's 
PNR-forslag og PNR-aftalen mellem EU og Australien også forbyder anvendelse af følsomme 
oplysninger, finder ordføreren, at det ikke kan accepteres, at USA's Department of Homeland 
Security får tilladelse til at filtrere, maskere og viderebehandle samt anvende følsomme 
oplysninger. Selv om følsomme oplysninger skal slettes senest efter 30 dage, er det uklart, 
hvordan det forholder sig med oplysninger, der er videresendt til tredjelande.

5) Metode til overførsel af PNR-oplysninger (artikel 15)
Europa-Parlamentets beslutning er krystalklar: PNR-oplysninger kan kun overføres via push-
metoden. Allerede 2007-aftalen pålagde luftfartsselskaberne at gå over til push-metoden 
senest den 1. januar 2008, men denne forpligtelse er ikke blevet håndhævet - Kommissionen 
bekræfter, at den ikke har midlerne til at håndhæve denne forpligtelse (bortset fra at trække 
medlemsstaterne for retten). Ordføreren vil gerne henlede opmærksomheden på den fælles 
revisionsrapport af 8.-9. april 2010, hvori der udtrykkes bekymring både over antallet af ad 
hoc-anmodninger og over, at DHS iværksætter en sådan anmodning ved at anvende pull-
metoden. Desuden viser oplysninger fra luftfartsselskaberne en meget høj frekvens af ad hoc 
pull-anmodninger, op til et tusind om måneden.

6) Videre overførsel af PNR-oplysninger (artikel 17)
For så vidt angår udveksling af oplysninger med andre US-agenturer og videreoverførsel til 
tredjelande, synes der ikke at være gjort fremskridt siden 2004-aftalen.  

7) Samarbejde mellem politi, retshåndhævende myndigheder og domstole (artikel 18)
Ordføreren glæder sig over forbedringen i forhold til 2007-aftalen, for så vidt angår 
retshåndhævelse og retligt samarbejde. I 2007-aftalen var retshåndhævelsen og det retlige 
samarbejde endnu ikke bindende, mens artikel 18 i 2011-aftalen sikrer, at DHS sørger for 
oplysninger ”hurtigst muligt stilles til rådighed”. Ordføreren konstaterer imidlertid, at 
oplysningerne kun behøver at blive udvekslet, når der er tale om sager under efterforskning i 
forbindelse med terrorisme (artikel 4, stk. 1, litra a)), eller alvorlige grænseoverskridende 
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forbrydelser (artikel 4, stk. 1, litra b)).  De øvrige formål, der anføres i artikel 4, omfattes ikke 
af denne pligt til samarbejde. 

8) Retsgrundlag 
Ordføreren mener, at det korrekte retsgrundlag for aftalen under alle omstændigheder primært 
bør være artikel 16 i TEUF-traktaten (om beskyttelse af personoplysninger). Imidlertid er 
denne artikel ikke inkluderet i retsgrundlaget, og der er i præamblen blot anført en generel, 
ikke-bindende henvisning til den (”tager hensyn til”). Som nævnt ovenfor og som anført af 
den europæiske tilsynsførende for databeskyttelse i dennes udtalelse af 15. juli 2011 er 
formålet med aftalen at sikre, at overførslen af oplysninger sker i overensstemmelse med EU's 
databeskyttelsesnormer. Aftalen bør derfor ikke være baseret på artikel 82, stk. 1, litra d), og 
artikel 87, stk. 2, litra a), men på artikel 16 i EUF-traktaten. Hvis formålet var politimæssigt 
og retligt samarbejde, kunne EU teoretisk modsætte sig indsamling af PNR-oplysninger. 
Imidlertid er dette en suveræn afgørelse truffet af et tredjeland. Derfor er der ikke tale om et 
EU-politikområde, da det ikke er op til EU at træffe afgørelse. Det valgte retsgrundlag er 
tydeligvis ikke det korrekte.

9) EU-borgernes ret til indgivelse af klage og uafhængigt tilsyn (artikel 13 og 14)
Ordføreren glæder sig over den mulighed, artikel 13 giver for, at ”enhver (…) uanset 
nationalitet, oprindelsesland eller bopælssted [har] en effektiv administrativ klageadgang og 
adgang til domstolsprøvelse”, men stiller i høj grad spørgsmålstegn ved denne artikels 
praktiske betydning, da PNR-aftalen mellem EU og USA er en aftale om gennemførelse, dvs. 
USA kan ikke ændre sin lovgivning, da dette ville kræve inddragelse af Kongressen. Desuden 
fastsættes det eksplicit i artikel 21, at ”Denne aftale danner ikke grundlag for og giver ikke i 
henhold til amerikansk lovgivning nogen rettigheder eller fordele til nogen private eller 
offentlige personer eller parter”. EDPS beklager dette i sin udtalelse, idet man ud fra artikel 
21 konkluderer, at retten til at indgive klage måske ikke modsvarer retten til effektiv retlig 
prøvelse i EU.

Ordføreren glæder sig over den fremtidige inddragelse af den amerikanske Kongres, i 
forbindelse med overvågning af anvendelsen af PNR-aftalen mellem EU og USA, men 
konstaterer, at der i artikel 14 stadig mangler uafhængigt tilsyn, hvilket kræves efter 
Domstolens praksis1 og i charteret om grundlæggende rettigheder.

10) Liste over PNR-oplysninger
I bilag I anføres 19 typer af PNR-oplysninger, der vil blive overført til USA. De fleste af disse 
er identiske med elementerne i 2007-aftalen, og de omfatter også de forskellige kategorier af 
datatyper i bilaget til 2004-aftalen. Begge lister over oplysninger er allerede af EDPS og 
Artikel 29-Arbejdsgruppen blevet betegnet som uforholdsmæssige. Navnlig ”Generelle 
bemærkninger, herunder OSI-, SSI- og SSR-oplysninger” anses for problematisk, da disse kan 
afsløre oplysninger om religiøs tro og helbred.

11) Den amerikanske "Patriot Acts" følger for PNR-oplysninger i luftfartsselskabernes 
computerreservationssystemer

                                               
1 Artikel 29-Arbejdsgruppen henviser til sag C-618/07, Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland af 9. 
marts 2010.
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Aftalen mellem EU og USA vedrører overførsel af PNR-oplysninger til Department of 
Homeland Security. Aftalen sætter imidlertid ingen grænser for den amerikanske regerings 
muligheder for ved at håndhæve "Patriot Act" at få PNR-oplysninger direkte fra 
luftfartsselskaberne med computerreserveringssystemer i USA eller via dem, der blot driver 
forretninger i USA. Ordføreren finder, at denne situation bør klarlægges. Den Europæiske 
Union må sikre, at EU's databeskyttelsesbestemmelser faktisk håndhæves effektivt, og at 
USA's lovgivning ikke får forrang frem for EU's lovgivning eller denne aftale. 

I betragtning af ovenstående anbefaler ordføreren, at Europa-Parlamentet nægter at godkende 
indgåelsen af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om 
anvendelse og overførsel af passagerlisteoplysninger til United States Department of 
Homeland Security.


