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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο 
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (17433/2011),

– έχοντας υπόψη τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων 
ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, 
την απόφαση του Συμβουλίου που επισυνάπτεται (17434/2011),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις 
διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες 
χώρες (COM(2010)0492),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 για το SWIFT, τη 
συμφωνία PNR και τον διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών1, της 12ης Ιουλίου
2007 για τη συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής2, της 5ης Μαΐου
2010 για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες σχετικά με τις 
καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Αυστραλία και τον Καναδά3, και της 11ης Νοεμβρίου 2010 για μια συνολική προσέγγιση 
για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR)
σε τρίτες χώρες4,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων 
της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη συνολική 
προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των 
επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες5 και τις 9ης Δεκεμβρίου 2011 για την πρόταση 
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και διαβίβασγ
δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών στο Υπουργείο
Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών6,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη 7/2010 της 12ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνολική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων 
από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες, που 

                                               
1 ΕΕ C 287 E, 29.11.2007, σ. 349.
2 ΕΕ C 175 E, 10.7.2008, σ. 564.
3 ΕΕ C 81 E, 15.3.2011, σ. 70.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2010)0397.
5 ΕΕ C 357 της 30/12/2010, σ. 7.
6 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, 
και την επιστολή της 6ης Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση 
και διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών στο 
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών,

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα 
άρθρα 82, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο δ), 87, παράγραφος 2, στοιχείο α) και 
το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0511/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2010),

1. δεν εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Τα δεδομένα PNR παρέχονται από τους επιβάτες, συλλέγονται από τους αερομεταφορείς και 
χρησιμοποιούνται για τα δικά τους συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, κράτησης θέσεων και 
ελέγχων αποσκευών. Δεδομένης της εμπορικής τους φύσης, οι PNR περιέχουν διαφόρων 
ειδών πληροφορίες, που εκτείνονται από ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς διαβατηρίων και 
στοιχεία πιστωτικής κάρτας έως πληροφορίες για άλλους επιβάτες, δρομολόγια ταξιδίων και 
ταξιδιωτικά γραφεία. 

Μετά τις επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου 2001, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλαν 
στις αεροπορικές εταιρείες την υποχρέωση να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) τον κατάλογο των επιβατών που περιλαμβανόταν 
στον κατάλογο (PNR) για πτήσεις από, προς ή μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι 
αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτές μπορούν να 
αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα ή ακόμη και να απολέσουν τα δικαιώματα προσγείωσης, και 
οι επιβάτες μπορούν να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις κατά την άφιξή τους στις ΗΠΑ.
Ωστόσο, με τη διαβίβαση των δεδομένων PNR για να συμμορφωθούν στις υποχρεώσεις που 
επιβάλλουν οι αμερικανικές αρχές, οι αεροπορικές εταιρείες θα παραβίαζαν την ενωσιακή 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (η οδηγία 95/46/EΚ απαιτεί «επαρκές επίπεδο 
προστασίας» ή «ρητή συγκατάθεση» για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες 
χώρες), και θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα, από τις εθνικές αρχές 
προστασίας δεδομένων.

Για να αποφευχθεί η επιλογή μεταξύ της νομοθεσίας της ΕΕ και των απαιτήσεων των ΗΠΑ, 
καθώς επίσης και να αντιμετωπιστεί η ανασφάλεια δικαίου τόσο για τους αερομεταφορείς 
όσο και για τους πολίτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να διαπραγματευτεί διεθνή 
συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διαβίβαση 
δεδομένων PNR θα διενεργείται με βάση τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που επιτρέπει στις αεροπορικές
εταιρείες να διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR των επιβατών, που αφορούσε την απόφαση περί
επαρκούς προστασίας της 14ης Μαΐου 2004, και μια διεθνή συμφωνία που συνήφθη μεταξύ 
της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στις 28 Μαΐου 2004. 

Μετά από προσφυγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Δικαστήριο ακύρωσε αμφότερα τα 
μέσα αυτά στις 30 Μαΐου 2006, επειδή το άρθρο 95 (εσωτερική αγορά) και το άρθρο 300 της 
ΣΕΚ κρίθηκε ότι δεν αποτελούσαν την ορθή νομική βάση. Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, 
η μεταφορά δεδομένων PNR στις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστούσε βάσεις επεξεργασίας που 
αφορούσαν τη δημόσια ασφάλεια και δραστηριότητες του κράτους στους τομείς της ποινικής
δικονομίας. Οι δράσεις αυτές αποκλείονται ρητώς από το πεδίο αναφοράς της οδηγίας 
95/46/EΚ σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 αυτής. 

Εν συνεχεία, το πλαίσιο αντικαταστάθηκε αρχικά από την ενδιάμεση συμφωνία της 16ης 
Οκτωβρίου 2006 μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και εν συνεχεία 
με την συμφωνία που υπεγράφη στις 23 Ιουλίου 2007 από την ΕΕ και στις 26 Ιουλίου 2007 
από τις ΗΠΑ. Η συμφωνία εφαρμόστηκε προσωρινά από τις 26 Ιουλίου 2007 εν αναμονή της
κύρωσής της από τα κράτη μέλη.
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Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, η συνήθης 
νομοθετική διαδικασία άρχισε να εφαρμόζεται όσον αφορά τη διαπραγμάτευση διεθνών 
συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος έγκρισης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Αφού έλαβε αίτηση έγκρισης εκ μέρους του Συμβουλίου στις 15 Φεβρουαρίου 
2010, στις 5 Μαΐου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα για την αναβολή της 
ψηφοφορίας όσον αφορά αυτή την αίτηση έγκρισης. Στο ψήφισμά του καλούσε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει συνεκτική προσέγγιση για τη χρήση δεδομένων PNR, με 
βάση ενιαία δέσμη αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τις δύο άλλες συμφωνίες PNR με την 
Αυστραλία και τον Καναδά και τα αιτήματα για τη χρήση δεδομένων PNR, από χώρες όπως η 
Σαουδική Αραβία, η Νότια Κορέα, η Νέα Ζηλανδία1 Η προσέγγιση αυτή που υιοθετεί τόσο 
το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή φένεται να είναι ρεαλιστική επιλογή καθόσον όλο και 
περισσότερες χώρες ζητούν διαβίβαση των PNR. 

Με μια ανακοίνωση σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων PNR σε 
τρίτες χώρες και με νέες εντολές διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, η 
Επιτροπή και η Αυστραλία ξεκίνησαν νέες διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο του 2011.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2011 υπεγράφη από το Συμβούλιο νέα συμφωνία με την Αυστραλία και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ενέκρινε στις 27 Οκτωβρίου 2011. Οι διαπραγματεύσεις με 
τον Καναδά εξακολουθούν να εκκρεμούν. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, συζητήθηκε 
το αποτέλεσμα της προσωρινής διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τον Μάιο του 2011. Το εν λόγω σχέδιο κειμένου, που έλαβε υπόψη του ο 
εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και η γνώμη της 
Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής όπως επίσης και το προσωρινό αποτέλεσμα, δεν πληρούν 
τα κριτήρια των ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, συνεπώς, οι 
διαπραγματεύσεις έπρεπε να συνεχιστούν. Η Επιτροπή μονογράφησε τη συμφωνία και 
απέστειλε σύσταση στο Συμβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2011 να υπογράψει και να συνάψει τη 
συμφωνία. Το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία στις 13 Δεκεμβρίου 2011, και η συμφωνία 
απεστάλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αίτηση έγκρισης.

ΙΙ. Αξιολόγηση της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι 
PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών

Στις 5 Μαΐου 2010 και 11 Νοεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σχεδόν 
ομοφωνία τις προϋποθέσεις για έγκριση2: 

1) Η ανάγκη για μαζική συλλογή και αποθήκευση δεδομένων PNR πρέπει να αποδεικνύεται, 
υποστηριζόμενη από τεκμηριωμένα στοιχεία για την επίτευξη κάθε δεδηλωμένου σκοπού.
2) Η αναλογικότητα (δηλαδή ότι ο ίδιος σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με λιγότερο 
παρεμβατικά μέσα) πρέπει να αποδεικνύεται. 
                                               
1 Μέχρι σήμερα, 11 χώρες έχουν υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για τη χρήση δεδομένων PNR. 
2 Ψηφίσματα της 5ης Μαϊου 2010 για την έναρξη διαπραγματεύσεων συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις 
ονομάτων επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά , και της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά 
με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών 
(PNR) σε τρίτες χώρες ,
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3) Ο σκοπός πρέπει να περιορίζεται σαφώς και αυστηρώς με βάση σαφείς νομικούς ορισμούς 
οι οποίοι βασίζονται στους ορισμούς της απόφασης πλαισίου του Συμβουλίου 2002/475/ΔΕΥ 
της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της απόφασης πλαισίου 
του Συμβουλίου 2002/584/ΔΕΥ της 13ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα 
συλλήψεως.
4) Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
5) Η μέθοδος της διαβίβασης των δεδομένων πρέπει να είναι μόνο μέθοδος ώθησης.
6) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται δεδομένα PNR να χρησιμοποιούνται για εξόρυξη 
δεδομένων ή δημιουργία προφίλ.
7) Η περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων από την αποδέκτρια χώρα σε τρίτες χώρες πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας δεδομένων, τα οποία θα ορίζονται με 
ειδική διαπίστωση επάρκειας.
8) Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται αμέσως στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και των κρατών 
μελών (αμοιβαιότητα).
9) Η νομική βάση της απόφασης του Συμβουλίου με την οποία θα συναφθεί η συμφωνία 
πρέπει να περιλαμβάνει το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ.
10) Κατάλληλοι μηχανισμοί για ανεξάρτητο έλεγχο, δικαστική εποπτεία και δημοκρατικό 
έλεγχο.

Η εισηγήτρια αξιολόγησε τη νέα συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
και της ΕΕ όσον αφορά τη χρήση και διαβίβαση φακέλων ονομάτων επιβατών (PNR) στο
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση τα κριτήρια αυτά. Η 
εισηγήτρια αναγνωρίζει τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε η Επιτροπή προσπαθώντας 
να διασφαλίσει μια καλύτερη συμφωνία, αλλά οφείλει να καταλήξει ότι πολλά από τα 
κριτήρια δεν πληρούνται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η έκκληση για την υιοθέτηση συνεκτικής 
προσέγγισης και ενιαίας δέσμης αρχών που θα διέπει τις διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τη 
διαβίβαση δεδομένων PNR, αποτελούσε προσέγγιση που υιοθέτησε το Συμβούλιο και η 
Επιτροπή. Ωστόσο, η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες διαφέρει ριζικά από την 
προσέγγιση αυτή καθώς και από την συμφωνία με την Αυστραλία, η οποία συνήφθη στις 13 
Δεκεμβρίου 2011. Η συμφωνία αυτή θεωρήθηκε αρκούντως συνεπής προς τα κριτήρια που 
έθεσε το Κοινοβούλιο, ενώ η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες απέχει από την 
προσέγγιση που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο το 2010. Επιπλέον, σε σύγκριση με τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τους PNR του 
2004, η εν λόγω συμφωνία του 2011 συνιστά περαιτέρω επιδείνωση σε πολλά σημεία. 
Έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε το 2004 ακύρωση της συμφωνίας 
ενώπιον του Δικαστηρίου, η εισηγήτρια συνιστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μη εγκρίνει 
τη σύναψη της συμφωνίας

Αξιολόγηση των κομβικών σημείων:

1) Όσον αφορά την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα
Η εισηγήτρια και οι σκιώδεις εισηγητές έλαβαν πληροφορίες σχετικά με τη δικαιολόγηση της 
χρήσης των PNR για συγκεκριμένους σκοπούς σε καλά προσδιορισμένες περιπτώσεις. Κατά 
την άποψη της εισηγήτριας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανεπαρκώς και εν μέρει μόνο απέδειξε 
την αναγκαιότητα για την αναλογικότητα της μαζικής συλλογής και αποθήκευσης 
δεδομένων. Ανεκδοτικού τύπου στοιχεία και επιτόπου επισκέψεις αντιπροσωπειών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διασαφήνισαν τη χρήση δεδομένων PNR για ορισμένους 
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σκοπούς. Ωστόσο, δεν έχει δοθεί ακόμη η λεπτομερής αιτιολόγηση για καθένα από τους 
δεδηλωμένους σκοπούς (καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών διακρατικών 
εγκλημάτων) και για κάθε μια από τις μεθόδους επεξεργασίας (αναδρομικά, σε πραγματικό 
χρόνο και προληπτικά), όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή έχει 
ανεπαρκώς διερευνήσει εναλλακτικά, λιγότερο παρεμβατικά μέτρα, για παράδειγμα τη χρήση 
δεδομένων των εκ των προτέρων πληροφοριών για επιβάτες (API) ή δεδομένων του 
ηλεκτρονικού συστήματος άδειας ταξιδίου (ESTA) για τον εντοπισμό υπόπτων. 

2) Όσον αφορά τη χρήση των PNR (άρθρο 4)
Η εισηγήτρια πιστεύει ότι οι παράγραφοι του άρθρου 4 σχετικά με τον περιορισμό του 
σκοπού δεν περιορίζονται απλώς στην πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη 
τρομοκρατικών και σοβαρών υπερεθνικών εγκλημάτων. 

Μολονότι το άρθρο 4, παράγραφος 1 περιλαμβάνει λεπτομερείς ορισμούς της τρομοκρατίας 
και των σοβαρών υπερεθνικών εγκλημάτων (εγκλήματα που τιμωρούνται με ποινή κάθειρξης 
τουλάχιστον τριών ετών και είναι υπερεθνικής φύσεως), οι ορισμοί αυτοί δεν είναι 
αποκλειστικοί (χρησιμοποιούνται οι λέξεις «περιλαμβάνονται» και «ιδιαίτερα»). Εξάλλου, η 
ομάδα εργασίας του άρθρου 21 σημειώνει ότι «ο ορισμός του υπερεθνικού εγκλήματος δεν 
φαίνεται να συνδέεται απαραίτητα με την επιβολή του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά 
καλύπτει όλα τα εγκλήματα στα οποία εμπλέκονται παραπάνω από μια δικαιοδοσίες». Ο ΕΕΠΔ
προσθέτει ότι το εδάφιο (β) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4 «πρέπει να περιλαμβάνει 
συγκεκριμένο κατάλογο εγκλημάτων καθόσον το ανώτατο όριο [των τουλάχιστον τριών ετών] 
περιλαμβάνει διάφορα εγκλήματα στην ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και στα διάφορα κράτη 
μέλη της ΕΕ και πολιτειών των ΗΠΑ».

Επί πλέον, και πιθανώς πιο προβληματικό κατά την γνώμη της εγγυήτριας, είναι το γεγονός 
ότι το άρθρο 4, παράγραφος 2, παράγραφος 3 και παράγραφος 4 πρέπει να θεωρηθούν ως 
περαιτέρω επέκταση των σκοπών για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα PNR.

Η παράγραφος 2 επιτρέπει τη χρήση των PNR «εφόσον διαταχθεί από δικαστήριο». Η 
Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής επέκρινε έντονα την παράγραφο τον Μάιο του 2011 
δηλώνοντας ότι «αυτό θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των PNR για 
οποιοδήποτε λόγο, είπε ότι με την προϋπόθεση απλώς ότι αυτό θα διαταχθεί από δικαστήριο. 
Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιαστικός περιορισμός του σκοπού». Η ομάδα εργασίας 
του άρθρου 29 εξέφρασε επίσης ανησυχίες δηλώνοντας ότι «το άρθρο 4, παράγραφος 2 
προβλέπει ότι, κατά περίπτωση τα PNR μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλα τα εγκλήματα 
ανεξαρτήτως του αν είναι σοβαρά ακόμη και για άλλες πράξεις οι οποίες επ' ουδενί αφορούν τα 
εγκλήματα, εφόσον διαταχθεί από δικαστήριο.» Ο ΕΕΠΔ πιστεύει ότι η χρήση των δεδομένων
PNR, εφόσον διαταχθεί από δικαστήριο, πρέπει να περιοριστεί στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1».

Επίσης, το άρθρο 4, παράγραφος 4 προβλέπει τη χρήση δεδομένων PNR για άλλα εγκλήματα 
που θα διαπιστωθούν κατά τη χρήση των PNR για τους σκοπούς της συμφωνίας αυτής. Η
ομάδα εργασίας του άρθρου 29 εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι «δεν είναι 
σαφές ποια άλλα αδικήματα μπορούν να διαπιστωθούν και σε ποιες πληροφορίες θα έχει 
πρόσβαση το ΥΕΑ όσον αφορά ήσσονος σημασίας αδικήματα τα οποία θέλουν να αναδείξουν 
τα δεδομένα PNR».
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Κατά την άποψη της εισηγήτριας, το άρθρο 4, παράγραφος 3 είναι το πιο προβληματικό. 
μολονότι η αναφορά στην συνοριακή ασφάλεια απαλείφθηκε από την παράγραφο αυτή, η 
παράγραφος που αναφέρει τώρα "Οι φάκελοι PNR μπορούν να χρησιμοποιούνται και να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από το DHS για την ταυτοποίηση προσώπων που μπορούν να 
υποβληθούν σε αυστηρότερες ανακρίσεις ή εξετάσεις κατά την άφιξή τους στις Ηνωμένες 
Πολιτείες ή την αναχώρησή τους από αυτές ή που μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω ανάκριση". 
Το κείμενο αυτό, ιδίως αν αναγνωστεί σε συνδυασμό με τις αιτιολογικές σκέψεις 3και 14, 
όσον αφορά τη συνοριακή προστασία, θέτει το ερώτημα κατά πόσον η συνοριακή ασφάλεια 
εξακολουθεί να θεωρείται καθαυτό δικαίωμα. Επιπροσθέτως, η ομάδα εργασίας του άρθρου
29 αναφέρει στη γνωμοδότησή της ότι «αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι συχνές
ερωτήσεις (FAQ) που συνοδεύουν την παρουσίαση του σχεδίου για τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 μπορεί να επισπεύσει και τον συνοριακό έλεγχο, αυτό 
σημαίνει ότι τα δεδομένα PNR μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και για την αντιπαραβολή 
προφίλ, στο πλαίσιο του συνοριακού ελέγχου». Έχοντας υπόψη ότι η κοινή έκθεση 
αναθεώρησης της 8ης-9ης Απριλίου 2010 στην οποία διατυπώνονταν «ανησυχίες όσον αφορά 
την ευρεία χρήση των δεδομένων PNR και ιδίως στην αντιπαραβολή των PNR με βάσεις 
δεδομένων που περιλαμβάνουν μεταναστευτικά και τελωνειακά στοιχεία», η εισηγήτρια δεν 
έχει πειστεί ότι η συνοριακή ασφάλεια δεν αποτελεί πλέον λόγω της χρήσης των PNR.

3) Διατήρηση των δεδομένων (Άρθρο 8)
Μολονότι η πρόσβαση στη βάση δεδομένων σταδιακά θα περιοριστεί, η εισηγήτρια 
επισημαίνει ότι από την εποχή της συμφωνίας του 2004 οι περίοδοι διατήρησης αυξάνονταν
σε κάθε επόμενη συμφωνία, από 3,5 χρόνια το 2004, σε απροσδιόριστη διάρκεια διατήρησης 
του 2011.

Η πρακτική των καλυμμένων πεδίων /αποπροσωποποίησης των δεδομένων PNR μετά από έξι 
μήνες θεωρείται βελτίωση, καθόσον κατά βάση συνεπάγεται περιορισμούς όσον αφορά τη 
δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων PNR μετά από έξι μήνες. Ωστόσο, κατά 
την άποψη της εισηγήτριας, δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίον το θέμα αυτό συνδέεται 
με τα δεδομένα που έχουν ήδη διαβιβαστεί σε τρίτες χώρες.

Στη συμφωνία του 2004, τα δεδομένα PNR καταστρέφονται μετά από 3,5 χρόνια εάν δεν 
υπήρχε πρόσβαση σε αυτά. Αν υπήρχε πρόσβαση, τα δεδομένα PNR τίθενται σε μια εν 
υπνώσει βάση δεδομένων και καταστρέφονται μετά από οκτώ χρόνια. Το 2004, η εν λόγω 
περίοδος διατήρησης είχε ήδη τύχει των έντονων επικρίσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του ΕΕΠΔ και της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 ως δυσανάλογη. Η συμφωνία του 2007 
επεκτείνει την περίοδο διατήρησης σε συνολικά 15 χρόνια. Το σημερινό σχέδιο συμφωνίας 
του 2011, μολονότι θέτει τα δεδομένα αυτά σε κατάσταση ανωνυμίας έξι μήνες μετά, 
διατηρεί τα δεδομένα PNR μολονότι η πρόσβαση σε αυτά σταδιακά περιορίζεται. Πέρα από 
την αποπροσωποποίηση μετά από έξι μήνες, τα δεδομένα μπορούν να ζητηθούν για δέκα 
χρόνια σε υποθέσεις σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων, και 15 χρόνια σε υποθέσεις 
τρομοκρατίας. Μετά 15 χρόνια, τα δεδομένα δεν θα διαγράφονται πλέον αλλά θα τηρούνται 
σε κατάσταση ανωνυμίας. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 επισημαίνει «τη δυσκολία του να 
καταστούν πραγματικά ανώνυμα τα δεδομένα και την έλλειψη περαιτέρω αιτιολόγησης όσον 
αφορά την αναγκαιότητα διατήρησης των (ανώνυμων) δεδομένων». 

4) Χρήση ευαίσθητων δεδομένων (Άρθρο 6)
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Η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με το άρθρο 6 που αναφέρεται στη χρήση 
των ευαίσθητων δεδομένων, επειδή θεωρεί ότι το άρθρο αυτό παρέχει τη δυνατότητα για 
πλήρη και άνευ περιορισμού χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Έχοντας υπόψη ότι όλα τα 
σχετικά νομοθετήματα της ΕΕ δεν επιτρέπουν την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών 
δεδομένων (εκτός από αυτά που είναι απολύτως αναγκαία και η εγχώρια νομοθεσία 
προβλέπει τις δέουσες διασφαλίσεις), η συμφωνία του 2004 απαγόρευε τη χρήση ευαίσθητων 
δεδομένων και η πρόταση της ΕΕ για τα δεδομένα PNR καθώς και η συμφωνία της ΕΕ με την 
Αυστραλία για τα δεδομένα PNR απαγόρευαν επίσης κάθε είδους επεξεργασία ευαίσθητων 
δεδομένων, η εισηγήτρια πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάσταση που θα 
επιτρέπει στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών να φιλτράρει, να 
αποκρύβει δεδομένα και να επεξεργάζεται ή να χρησιμοποιεί περαιτέρω ευαίσθητα δεδομένα. 
Μολονότι τα ευαίσθητα δεδομένα θα διαγράφονται μονίμως το αργότερο εντός τριάντα 
ημερών, δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο αυτό συνδέεται με τα δεδομένα που έχουν 
ήδη διαβιβαστεί σε τρίτες χώρες.

5) Μέθοδος διαβίβασης δεδομένων PNR (Άρθρο 15)
Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απολύτως σαφές: τα δεδομένα PNR
μπορούν να διαβιβαστούν αποκλειστικά με τη χρήση της μεθόδου της προώθησης. Η 
συμφωνία του 2007 επιβάλλει ήδη προθεσμίες στις αεροπορικές εταιρείες να περάσουν στην 
κατάσταση ώθησης το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, αλλά η υποχρέωση αυτή δεν 
επιβλήθηκε - και πράγματι η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι δεν διέθετε μέσα για την επιβολή της 
υποχρέωσης αυτής (πέρα από την ακραία επιλογή του να παραπέμψει ένα κράτος μέλος στο 
Δικαστήριο). Η εισηγήτρια επιθυμεί να επισύρει την προσοχή στην από κοινού έκθεση 
αξιολόγησης της 8ης και 9ης Απριλίου 2010, στην οποία διατυπώνονταν "ανησυχίες τόσο όσον 
αφορά την ποσότητα των ad hoc αιτήσεων όσο και το γεγονός ότι η DHS διεκπεραιώνει την 
αίτηση αυτή διαβιβάζοντας δεδομένα". Επιπλέον, τα δεδομένα που λαμβάνονται από 
αεροπορικές εταιρείες δείχνουν πολύ υψηλή συχνότητα ad hoc αναζήτησης, που φθάνει τις 
χιλιάδες κάθε μήνα.

6) Περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων PNR (Άρθρο 17)
Όσον αφορά τον συμμερισμό δεδομένων με άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και 
την περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτες χώρες, δεν φαίνεται να έχει σημειωθεί πρόοδος από τη 
συμφωνία 2004.

7) Επιβολή του νόμου και δικαστική συνεργασία (Άρθρο 18)
Η εισηγήτρια χαιρετίζει τη βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία του 2007 όσον αφορά το θέμα 
της επιβολής του νόμου και της δικαστικής συνεργασίας. Το 2007, η επιβολή του νόμου και η 
δικαστική συνεργασία δεν ήταν δεσμευτικής φύσεως και η συμφωνία του 2009 διασφάλιζε 
στο άρθρο 18 ότι το DHS «παρέχει πληροφορίες το ταχύτερο πρακτικώς δυνατό». Ωστόσο, η 
εισηγήτρια σημειώνει ότι οι πληροφορίες πρέπει απλώς να μοιράζονται όταν αφορούν 
περιπτώσεις υπό εξέταση ή υπό διερεύνηση και αφορούν +-την τρομοκρατία (άρθρο 4(1)(α))
ή σε σοβαρά υπερεθνικά εγκλήματα (άρθρο 4(1)(β)). Οι άλλοι λόγοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 δεν εμπίπτουν στο πεδίο αναφοράς της υποχρέωσης συνεργασίας. 

8) Νομική βάση 
Η κατάλληλη νομική βάση για τη συμφωνία θα πρέπει να είναι πρωτίστως το άρθρο 16 της 
ΣΛΕΕ (για την προστασία των δεδομένων). Ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται στη νομική βάση, 
αλλά μόνο μια γενική μη δεσμευτική αναφορά περιλαμβάνεται στο προοίμιο. Όπως 
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αναφέρθηκε ανωτέρω - και όπως αναφέρεται από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων στη γνωμοδότησή του της 15ης Ιουλίου 2011, ο σκοπός της συμφωνίας είναι να 
εξασφαλισθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων είναι σύμφωνη με τα πρότυπα προστασίας 
δεδομένων της ΕΕ. Συνεπώς η συμφωνία δεν θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 82, 
παράγραφος 1, στοιχείο δ) και στο άρθρο 87, παράγραφος 2, στοιχείο α), αλλά στο άρθρο 16 
της ΣΛΕΕ. Εάν ο σκοπός ήταν η αστυνομική-δικαστική συνεργασία, τότε η ΕΕ θα μπορούσε 
θεωρητικά να αποφασίσει κατά της συλλογής δεδομένων PNR από την Αυστραλία. Αλλά 
αυτό αποτελεί κυρίαρχη απόφαση μιας τρίτης χώρας. Συνεπώς, δεν αποτελεί πολιτική της ΕΕ 
όπως και δεν εναπόκειται στην ΕΕ να αποφασίσει. Η επιλεγείσα νομική βάση σαφώς δεν 
είναι η σωστή.

9) Νομική προσφυγή πολιτών της ΕΕ και ανεξάρτητη εποπτεία (Άρθρα 13 και 14)
Η εισηγήτρια χαιρετίζει τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 13 σύμφωνα με το οποίο «κάθε 
φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως ιθαγένειας, χώρας καταγωγής ή τόπου διαμονής (…) μπορεί να 
ασκήσει αποτελεσματική διοικητική και δικαστική προσφυγή» αλλά διερωτάται έντονα σχετικά 
με την πρακτική έννοια του άρθρου αυτού καθόσον η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τα δεδομένα 
PNR είναι μια εκτελεστική συμφωνία, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να 
τροποποιήσουν το καταστατικό τους δίκαιο, καθόσον αυτό θα προϋπέθετε εμπλοκή του 
Κογκρέσου. Επιπλέον, το άρθρο 21 αναφέρει ρητώς ότι «η συμφωνία δεν δημιουργεί ούτε 
παρέχει δυνάμει του δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών δικαιώματα ή οφέλη σε οιοδήποτε 
ιδιωτικό ή δημόσιο πρόσωπο». Ο ΕΕΔΠ εκφράζει στη γνωμοδότησή του την απογοήτευσή 
του για το γεγονός ότι από το άρθρο 21 απορρέει ότι «[το δικαίωμα νομικής προσφυγής] δεν 
ισοδυναμεί με το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής στην ΕΕ».

Η εισηγήτρια χαιρετίζει τη μελλοντική εμπλοκή του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών
όσον αφορά την εποπτεία της εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ- ΗΠΑ για τα δεδομένα PNR, 
αλλά σημειώνει ότι το άρθρο 14 εξακολουθεί να μην προβλέπει ανεξάρτητη εποπτεία όπως 
ορίζει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου1 και ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.

10) Κατάλογος δεδομένων PNR 
Το παράρτημα I της συμφωνίας περιλαμβάνει 19 τύπους δεδομένων που θα αποστέλλονται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα περισσότερα από αυτά είναι ίδια με τα πεδία δεδομένων της 
συμφωνίας του 2007 και περιλαμβάνουν και τις διάφορες κατηγορίες δεδομένων στο 
παράρτημα της συμφωνίας 2004. Αμφότεροι οι κατάλογοι δεδομένων έχουν ήδη θεωρηθεί 
δυσανάλογες από τον ΕΕΠΔ και την ομάδα εργασίας του άρθρου 29. Κυρίως, τα πεδία 
«γενικές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών OSI, SSI και SSR»
θεωρούνται προβληματικά, καθόσον οι κατηγορίες αυτές μπορούν να αφορούν δεδομένα που 
αναφέρονται σε θρησκευτικές πεποιθήσεις ή σε θέματα υγείας.

11) Επίδραση του νόμου περί τρομοκρατίας (Patriot Act) στα δεδομένα PNR που τηρούνται 
στα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων των αεροπορικών εταιρειών
Η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τα δεδομένα PNR εφαρμόζεται στις διαβιβάσεις δεδομένων PNR
στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ωστόσο, η συμφωνία δεν θέτει περιορισμούς στη
δυνατότητα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να λαμβάνει δεδομένα PNR από τις 

                                               
1 Η Ομάδα εργασίας του άρθρου 29 αναφέρεται στην υπόθεση C-618/07, Επιτροπή κατά ΟΔΓ της 9ης Μαρτίου 
2010.



PE480.773v01-00 14/14 PR\890797EL.doc

EL

αεροπορικές εταιρείες που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων με έδρα τις Ηνωμένες 
Πολιτείες ή από αυτές που απλώς επιχειρούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω της 
εφαρμογής του νόμου περί τρομοκρατίας. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή 
πρέπει να αποσαφηνιστεί. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κανόνες της ΕΕ περί 
προστασίας των δεδομένων επιβάλλονται αποτελεσματικά και ότι η νομοθεσία των 
Ηνωμένων Πολιτειών δεν επικρατεί της ενωσιακής νομοθεσίας ή της παρούσας συμφωνίας. 

Συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, η εισηγήτρια συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
απορρίψει τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο 
Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.


