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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä 
Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen 
ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä
((17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (17433/2011),

– ottaa huomioon neuvoston päätösesitykseen liitetyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan 
unionin sopimuksen matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen 
sisäisen turvallisuuden ministeriölle (17434/2011),

– ottaa huomioon komission tiedonannon matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa 
kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta (COM(2010)0492),

– ottaa huomioon 14. helmikuuta 2007 antamansa päätöslauselman SWIFT-järjestelmästä, 
matkustajarekisteriä koskevasta sopimuksesta ja näistä kysymyksistä käytävästä 
transatlanttisesta vuoropuhelusta1, 12. heinäkuuta 2007 antamansa päätöslauselman 
Yhdysvaltojen kanssa tehdystä matkustajarekisteritietojen käyttöä koskevasta 
sopimuksesta2, 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman neuvottelujen 
aloittamisesta PNR- eli matkustajarekisteritietoja koskevien sopimusten tekemiseksi 
Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa3 ja 11. marraskuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta4,

– ottaa huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 19. lokakuuta 2010 antaman lausunnon 
matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta annetusta komission tiedonannosta5 ja 9. joulukuuta 
2011 antaman lausunnon esityksestä neuvoston päätökseksi matkustajarekisteritietojen 
käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan 
Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemisestä6,

– ottaa huomioon 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän 12. marraskuuta 2010 antaman 
lausunnon 7/2010 matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta annetusta komission tiedonannosta ja 6. tammikuuta 
2012 päivätyn kirjeen, jossa käsitellään Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin 

                                               
1 EUVL C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
2 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
3 EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0397.
5 EUVL C 357, 30.12.2010, s. 7.
6 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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sopimusta matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen 
turvallisuuden ministeriölle,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 
6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan yhdessä sen 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti esittämän pyynnön 
hyväksynnästä (C7-0511/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirja 7 ja 8 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen 
sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. ei anna hyväksyntäänsä sopimuksen tekemiselle;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Amerikan yhdysvaltojen hallitukselle.
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PERUSTELUT

I. Taustaa

Matkustajarekisteri- eli PNR-tiedot ovat matkustajien antamia tietoja, joita lentoyhtiöt 
keräävät ja käyttävät lipunmyynti-, varaus- ja lähtöselvitysjärjestelmissään. Koska PNR-
tietoja kerätään kaupallisessa tarkoituksessa, ne sisältävät monenlaista tietoa, kuten nimiä, 
osoitteita, passin numeroita ja luottokorttitietoja sekä tietoja, jotka koskevat muita 
matkustajia, matkareittejä ja matkatoimistoja.

Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen seurauksena Yhdysvallat velvoitti 
lentoyhtiöt toimittamaan Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle sähköisesti 
matkustajarekisteritietoihin sisältyviä tietoja Yhdysvaltoihin saapuvista, sieltä lähtevistä tai 
sen kautta kulkevista lentomatkustajista. Lentoyhtiöt, jotka eivät noudata vaatimuksia, voivat 
saada suuria sakkoja tai jopa menettää laskeutumisoikeutensa, ja matkustajille voi koitua 
viiveitä heidän saapuessaan Yhdysvaltoihin. Kun lentoyhtiöt matkustajatietoja luovuttaessaan 
noudattavat Yhdysvaltojen viranomaisten vaatimuksia, ne rikkovat EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä (direktiivissä 95/46/EY edellytetään "tietosuojan riittävää tasoa" tai 
"yksiselitteistä suostumusta", kun tietoja siirretään kolmansiin maihin) ja saattavat saada 
kovat sakot omien maidensa tietosuojaviranomaisilta.

Jotta vältettäisiin tämä valinta EU-lainsäädännön ja Yhdysvaltojen vaatimusten välillä ja jotta 
sekä lentoyhtiöillä että kansalaisilla olisi oikeusvarmuus, komissiota kehotettiin tekemään 
Yhdysvaltojen kanssa kansainvälinen sopimus, jolla varmistettaisiin, että 
matkustajarekisteritietojen siirto on sopusoinnussa EU:n tietosuojavaatimusten kanssa. 
Komissio on luonut eurooppalaisen oikeudellisen kehyksen, jossa lentoyhtiöt saavat siirtää 
matkustajarekisteritietoja. Kehykseen kuuluvat 14. toukokuuta 2004 tehty riittävyyttä koskeva 
päätös ja 28. toukokuuta 2004 tehty EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kansainvälinen sopimus.

Kun Euroopan parlamentti oli vienyt asian oikeuteen, tuomioistuin kumosi molemmat 
välineet 30. toukokuuta 2006. Sen mielestä EY:n perustamissopimuksen 95 artikla 
(sisämarkkinat) ja 300 artikla olivat väärä oikeusperusta. Tuomioistuimen mielestä PNR-
tietojen siirto Yhdysvaltoihin on käsittelyä, joka koskee yleistä turvallisuutta ja rikosoikeuden 
alalla tapahtuvaa valtion toimintaa. Direktiivin 95/46/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaan tämä ei 
kuulu direktiivin soveltamisalaan.

Toimintakehys korvattiin sitten ensiksi 16. lokakuuta 2006 tehdyllä EU:n ja Yhdysvaltojen 
väliaikaisella sopimuksella ja myöhemmin jatkosopimuksella, jonka EU allekirjoitti 
23. heinäkuuta 2007 ja Yhdysvallat 26. heinäkuuta 2007. Sopimusta on sovellettu toistaiseksi 
26. heinäkuuta 2007 jäsenvaltioiden ratifiointia odotettaessa.

Kun Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, kansainvälisten sopimusten 
neuvottelemisessa alettiin soveltaa tavallista lainsäätämisjärjestystä ja Euroopan parlamentin 
oikeutta antaa hyväksyntänsä. Saatuaan hyväksyntää koskevan neuvoston pyynnön 
15. helmikuuta 2010 Euroopan parlamentti antoi 5. toukokuuta 2010 päätöslauselman 
mainittua pyyntöä koskevan äänestyksen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan. Parlamentti 
kehotti päätöslauselmassaan komissiota laatimaan PNR-tietojen käyttöä koskevan 
johdonmukaisen strategian, jossa vahvistetaan yhteiset periaatteet ottaen huomioon 
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Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa tehdyt PNR-sopimukset sekä muun muassa Saudi Arabian, 
Korean tasavallan ja Uuden Seelannin lisääntyneet PNR-pyynnöt.1 Tämä sekä neuvoston että 
komission kannattama käytäntö vaikutti käytännöllisimmältä vaihtoehdolta, kun yhä 
useammat maat pyytävät matkustajarekisteritietojen siirtoa. 

Komissio antoi tiedonannon matkustajarekisteritietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevasta 
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, ja kun neuvosto oli hyväksynyt uudet 
neuvotteluvaltuudet, komissio käynnisti tammikuussa 2011 uudet neuvottelut Yhdysvaltojen, 
Australian ja Kanadan kanssa.

Neuvosto allekirjoitti uuden sopimuksen Australian kanssa 29. syyskuuta 2011, ja parlamentti 
antoi hyväksyntänsä 27. lokakuuta 2011. Neuvottelut Kanadan kanssa ovat vielä kesken. 
Yhdysvaltojen kanssa saavutettua neuvottelutulosta käsiteltiin parlamentin ja neuvoston 
kanssa toukokuussa 2011. Tekstiluonnos sekä komission oikeudellisen yksikön lausunto, 
joihin esittelijä ja varjoesittelijät saivat tutustua, eivät täyttäneet parlamentin 
päätöslauselmissaan esittämiä vaatimuksia, joten neuvotteluja oli jatkettava. Uusien 
neuvottelujen jälkeen komissio parafoi sopimuksen ja suositti 23. marraskuuta 2011 
neuvostolle sopimuksen allekirjoittamista ja tekemistä. Neuvosto hyväksyi sopimuksen 
13. joulukuuta 2011. Sopimus allekirjoitettiin, ja sille pyydettiin parlamentin hyväksyntää.

II. Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimus matkustajarekisteritietojen 
käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle

Parlamentti hyväksyi 5. toukokuuta 2010 ja 11. marraskuuta 2010 lähes yksimielisesti 
seuraavat ehdot hyväksynnälle2: 

1) PNR-tietojen massakeräämisen ja -säilyttämisen välttämättömyydestä on annettava 
kutakin ilmoitettua käyttötarkoitusta koskevaa tietoon perustuva näyttöä.

2) Suhteellisuus (samaa tavoitetta ei voida saavuttaa lievemmillä keinoilla) on osoitettava.
3) Käyttötarkoitus on rajoitettava selkeästi ja tiukasti terrorismin ja järjestäytyneen 

kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan (sellaisina kuin nämä on määritelty terrorismin 
torjunnasta 13. kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston puitepäätöksessä 2002/475/YOS ja 
eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä 13. kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston 
puitepäätöksessä 2002/584/YOS). 

4) Tietojen käytössä on noudatettava jäsenvaltioiden ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä.
5) PNR-tietoja saa toimittaa vain tarjontamenetelmän mukaisesti.
6) PNR-tietoja ei missään tilanteessa saa käyttää tietojen louhintaan tai profilointiin.
7) Tietojen siirtämisessä edelleen vastaanottajamaasta kolmansiin maihin on noudatettava 

EU:n tietosuojavaatimuksia, mikä on osoitettava erityisellä tutkimuksella.
8) Tulokset toimitetaan välittömästi EU:n ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 

(vastavuoroisuuden periaate).
9) SEUT:n 16 artikla on sisällytettävä sopimuksen tekemistä koskevan neuvoston päätöksen 

oikeusperustaan.
                                               
1 Tähän mennessä 11 valtiota on esittänyt matkustajarekisteritietoja koskevan pyynnön Euroopan komissiolle.
2 Päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 neuvottelujen aloittamisesta PNR- eli matkustajarekisteritietoja koskevien 
sopimusten tekemiseksi Yhdysvaltojen, Australian ja Kanadan kanssa ja päätöslauselma 11. marraskuuta 2010 
matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta.
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10) On määrättävä asianmukaisista riippumattoman tarkistamisen sekä oikeudellisen ja 
demokraattisen valvonnan järjestelmistä.

Esittelijä on nämä ehdot huomioon ottaen arvioinut Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan 
unionin sopimusta matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen 
turvallisuuden ministeriölle. Esittelijä antaa tunnustusta komission valtaville ponnisteluille 
saada aikaan parempi sopimus, mutta joutuu toteamaan, että monet näistä ehdoista eivät täyty 
tyydyttävästi. Komissio ja neuvosto ovat kannattaneet johdonmukaista strategiaa ja yhteisiä 
periaatteita matkustajarekisteritietojen siirrosta tehtävissä kansainvälisissä sopimuksissa.
Kuitenkin Yhdysvaltojen kanssa tehty sopimus poikkeaa olennaisesti tästä lähestymistavasta 
ja myös 13. joulukuuta 2011 Australian kanssa tehdystä sopimuksesta. Australian kanssa 
tehdyn sopimuksen katsottiin olevan riittävän johdonmukainen parlamentin asettamien 
ehtojen kanssa, mutta Yhdysvaltain kanssa tehty sopimus poikkeaa siitä, mistä parlamentti, 
komissio ja neuvosto sopivat vuonna 2010. Kaiken lisäksi vuoden 2011 sopimus on monilta 
osin heikennys verrattuna EU:n ja Yhdysvaltojen vuoden 2004 ensimmäiseen PNR-
sopimukseen. Pitäen mielessä, että parlamentti pyysi tuomioistuinta mitätöimään vuoden 2004 
sopimuksen, esittelijä suosittaa, että parlamentti ei anna hyväksyntää sopimuksen tekemiselle.

Arvio tärkeimmistä kohdista:

1) Tarpeellisuus ja suhteellisuus
Esittelijä ja varjoesittelijät ovat saaneet tietoja, joilla on perusteltu PNR-tietojen käyttöä 
tietyissä tarkoituksissa tarkoin määritellyissä olosuhteissa. Esittelijän mielestä komissio on 
osoittanut tietojen massakeräämisen ja -säilyttämisen tarpeellisuuden ja suhteellisuuden vain 
osittain ja puutteellisesti. Epävirallinen näyttö ja Euroopan parlamentin valtuuskuntien 
vierailut paikan päällä ovat tuoneet selkoa PNR-tietojen käytöstä tiettyihin tarkoituksiin. 
Parlamentti ei kuitenkaan ole saanut pyytämäänsä näyttöä kustakin ilmoitetusta 
käyttötarkoituksesta (terrorismin ja järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden torjunta) eikä
kustakin käsittelymenetelmästä (jälkikäteen, reaaliaikaisesti, etukäteen). Komissio ei 
myöskään ole tutkinut riittävästi vaihtoehtoisia lievempiä keinoja, kuten API- tai ESTA-
tietojen käyttämistä epäiltyjen tunnistamiseen. 

2) PNR-tietojen käyttö (4 artikla)
Esittelijä katsoo, että tietojen käyttöä koskevassa 4 artiklassa ei rajoituta terrorismirikosten ja 
järjestäytyneen kansainvälisen rikollisuuden estämiseen, havaitsemiseen, tutkimiseen ja niistä 
syytteeseen panemiseen. 

Vaikka 4 artiklan 1 kohdassa on määritelmiä terrorismista ja järjestäytyneestä 
kansainvälisestä rikollisuudesta (rikokset, joista on rangaistuksena vähintään kolme vuotta 
vankeutta ja jotka ovat luonteeltaan kansainvälisiä), määritelmät eivät ole eksklusiivisia 
(käytetty ilmaisuja "mukaan lukien" ja "erityisesti"). Lisäksi 29 artiklan mukaisen 
tietosuojatyöryhmän mukaan kansainvälisen rikollisuuden määritelmä ei näytä välttämättä 
liittyvän Yhdysvalloissa sovellettavaan lainvalvontaan, vaan kattaa kaikki rikokset, joissa on 
kyseessä useampi kuin yksi oikeudenkäyttöalue. Euroopan tietosuojavaltuutetun mukaan 
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olisi oltava erityinen luettelo rikoksista, koska kynnystä 
[rangaistuksena vähintään kolme vuotta] sovelletaan EU:ssa ja Yhdysvalloissa sekä eri 
EU-maissa ja Yhdysvaltojen osavaltioissa eri rikoksiin.
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Mahdollisesti vieläkin suurempi ongelma on esittelijän mielestä se, että 4 artiklan 2, 3 ja 
4 kohta tulkitaan laajennuksena sille, mihin tarkoituksiin PNR-tietoja voidaan käyttää.

Mainitun artiklan 2 kohdan mukaan PNR-tietoja voidaan käyttää tuomioistuimen 
määräyksestä. Komission oikeudellinen yksikkö arvosteli tätä kohtaa ankarasti toukokuussa 
2011. Se katsoi, että tämä mahdollistaisi PNR-tietojen käytön mihin tahansa tarkoitukseen, 
kunhan on saatu tuomioistuimen määräys, ja että tätä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena 
rajoituksena. Myös 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä ilmaisi huolensa ja totesi 
4 artiklan 2 kohdan tarkoittavan, että PNR-tietoja voidaan käyttää tapauskohtaisesti myös 
muiden kuin vakavien rikosten selvittämisessä ja jopa sellaistenkin toimien selvittämisessä, 
jotka eivät ole rikoksia, kunhan on saatu tuomioistuimen määräys. Tietosuojavaltuutettu 
katsoo, että PNR-tietojen käyttö tuomioistuimen määräyksestä olisi rajoitettava 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin. 

Myös 4 artiklan 4 kohta mahdollistaa PNR-tietojen käytön, jos niiden yhteydessä havaitaan 
muita lain rikkomuksia. Tietosuojatyöryhmän mielestä ei ole selvää, mitä muita rikkomuksia 
saatetaan havaita ja mitkä tiedot ovat sisäisen turvallisuuden ministeriön saatavilla 
pienempien rikkomusten tapauksessa.

Esittelijän mielestä kaikkein ongelmallisin on 4 artiklan 3 kohta. Siitä on poistettu maininta 
rajaturvallisuudesta ja se kuuluu nyt seuraavasti: "Sisäisen turvallisuuden ministeriö voi 
käyttää ja käsitellä PNR-tietoja yksilöidäkseen henkilöitä, joita kuulustellaan tai tutkitaan 
tarkemmin heidän saapuessaan Yhdysvaltoihin tai poistuessaan sieltä tai joita voi olla 
aiheellista tutkia tarkemmin." Jos tätä tulkitaan yhdessä rajojen suojelua koskevien johdanto-
osan kohtien 3 ja 14 kanssa, herää kysymys, katsotaanko rajaturvallisuus edelleen omaksi 
käyttötarkoituksekseen. Tietosuojatyöryhmä totesi lausunnossaan, että jos komissio toteaa 
luonnokseen liittyvissä usein kysytyissä kysymyksissä, että 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla 
menettelyllä voidaan lisäksi nopeuttaa rajavalvontaa, tämä viittaa siihen, että PNR-tietoja 
käytetään osana rajavalvontaa myös profilointiin. Kun otetaan huomioon 8.–9. huhtikuuta 
2010 annettu yhteinen tarkastelukertomus, jossa esitetään huoli PNR-tietojen laajasta käytöstä 
ja erityisesti niiden vertaamisesta maahanmuutto- ja tullipoliittisia elementtejä sisältäviin 
tietokantoihin, esittelijä ei ole vakuuttunut siitä, että rajaturvallisuus ei enää kuulu PNR-
tietojen käyttötarkoituksiin.

3) Tietojen säilyttäminen (8 artikla)
Vaikka tietojen saatavuutta on tarkoitus rajoittaa asteittain, esittelijä toteaa, että vuoden 2004 
sopimuksen tekemisestä lähtien tietojen säilyttämisajat ovat pidentyneet kunkin uuden 
sopimuksen myötä (vuoden 2004 3,5 vuodesta vuoden 2011 määräämättömään ajanjaksoon).

PNR-tietojen peittäminen/häivyttäminen kuuden kuukauden kuluttua on parannus, koska se 
tarkoittaa käytännössä rajoitusta tietojen saatavuudessa ja käytössä kuuden kuukauden 
kuluttua. Esittelijälle ei ole kuitenkaan selvää, miten tämä koskee tietoja, jotka on jo siirretty 
eteenpäin kolmansiin maihin. 

Vuoden 2004 sopimuksen mukaan käyttämättömät PNR-tiedot oli tuhottava 3,5 vuoden 
kuluttua. Käytetyt PNR-tiedot siirrettiin passiiviseen tietokantaan kahdeksaksi vuodeksi, 
minkä jälkeen ne tuhottiin. Jo vuonna 2004 parlamentti, tietosuojavaltuutettu ja 
29 artiklan mukainen työryhmä arvostelivat ankarasti tällaista säilytysaikaa ja pitivät sitä 
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kohtuuttomana. Vuoden 2007 sopimuksella säilytysaika pidennettiin yhteensä 15 vuodeksi. 
Vuoden 2011 sopimusluonnoksessa tiedot tosin peitetään kuuden kuukauden kuluttua, mutta 
ne säilytetään määräämättömän ajan, vaikkakin pääsyä niihin rajoitetaan asteittain. Kuuden 
kuukauden kuluttua tapahtuvan tunnistamattomaksi tekemisen lisäksi tiedot ovat haettavissa 
vakavan kansainvälisen rikollisuuden tapauksessa 10 vuoden ajan ja terrorismin tapauksessa 
15 vuoden ajan. Tietoja ei enää poisteta 15 vuoden kuluttua, vaan ne tehdään nimettömiksi. 
Tietosuojatyöryhmä on korostanut, että tietojen tekeminen täysin nimettömiksi on vaikeaa ja 
että ei ole selitetty tarkemmin, miksi (nimettömiä) tietoja vielä tarvitaan.

4) Arkaluonteiset tiedot (6 artikla)
Esittelijä pitää huolestuttavana arkaluonteisia tietoja koskevaa 6 artiklaa, koska näyttää siltä, 
että siinä sallitaan arkaluonteisten tietojen täysimääräinen ja rajoittamaton käyttö. Kun otetaan 
huomioon, että kaikki asiaa koskevat EU:n säädökset kieltävät erityistietojen käsittelyn (paitsi 
jos se on ehdottoman välttämätöntä ja kansallisessa lainsäädännössä on asianmukaiset 
turvajärjestelyt), että vuoden 2004 sopimuksella kiellettiin arkaluonteisten tietojen käyttö ja 
että EU:n PNR-ehdotuksessa ja EU:n ja Australian PNR-sopimuksessa on kielletty 
arkaluonteisten tietojen käsittely, esittelijä ei pidä hyväksyttävänä, että Yhdysvaltojen sisäisen 
turvallisuuden ministeriö saisi suodattaa, peittää ja käsitellä muuten tai käyttää arkaluonteisia 
tietoja. Vaikka arkaluonteiset tiedot poistetaan lopullisesti viimeistään 30 päivän kuluttua, on 
epäselvää, miten tämä koskee tietoja, jotka on jo siirretty eteenpäin kolmansiin maihin.

5) PNR-tietojen siirtotapa (15 artikla)
Parlamentin päätöslauselma on täysin selvä: PNR-tietoja voidaan siirtää ainoastaan 
tarjontamenetelmällä. Jo vuoden 2007 sopimuksella lentoyhtiöt velvoitettiin siirtymään 
tarjontamenetelmään viimeistään 1. tammikuuta 2008, mutta tätä velvoitetta ei ole pantu 
täytäntöön. Komissio on jopa vahvistanut, ettei sillä ole keinoja tähän (paitsi jäsenvaltion 
vieminen oikeuteen). Esittelijä haluaa kiinnittää huomiota 8.–9. huhtikuuta 2010 annettuun 
yhteiseen tarkastelukertomukseen, jossa on esitetty huoli sekä ad hoc -pyyntöjen määrästä että 
siitä, että Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriö käyttää pyynnöissä 
vetomenetelmää. Lisäksi lentoyhtiöiltä saadut tiedot osoittavat, että ad hoc -pyyntöjä on jopa 
tuhansia kuukaudessa.

6) Tietojen edelleensiirto (17 artikla)
Kysymyksissä, jotka koskevat tietojen jakamista Yhdysvaltain muiden viranomaisten kanssa 
ja niiden siirtämistä edelleen kolmansiin maihin, ei näytä edistytyn sitten vuoden 2004 
sopimuksen.

7) Lainvalvontayhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö (18 artikla)
Esittelijä pitää myönteisenä, että lainvalvontayhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä on 
tehostettu vuoden 2007 sopimukseen verrattuna. Vuonna 2007 lainvalvontayhteistyö ja 
oikeudellinen yhteistyö eivät olleet vielä sitovia, ja vuoden 2001 sopimuksen 18 artiklassa 
määrättiin, että Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriö toimittaa tietoja 
mahdollisimman nopeasti. Esittelijä toteaa kuitenkin, että tietoa tarvitsee jakaa vain silloin, 
kun on kyse terrorismirikosten (4 artiklan 1 kohdan a alakohta) tai kansainvälisten rikosten 
(4 artiklan 1 kohdan b alakohta) tutkintaan liittyvistä tapauksista. Tämä yhteistyövelvollisuus 
ei koske muita 4 artiklassa mainittuja tarkoituksia. 

8) Oikeusperusta 
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Esittelijän mielestä sopimuksen asianmukainen oikeusperusta on ensisijaisesti (tietosuojaa 
koskeva) SEUT:n 16 artikla. Sitä ei kuitenkaan ole esitetty sopimuksen oikeusperustana, ja 
johdanto-osaan on sisällytetty vain yleinen ei-sitova viittaus ("ottavat huomioon"). Kuten 
edellä ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 15. heinäkuuta 2011 antamassa lausunnossa on 
esitetty, sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että tietojen siirtäminen tapahtuu EU:n 
tietosuojasäännösten mukaisesti. Näin ollen sopimuksen oikeusperustana ei voida käyttää 
SEUT:n 82 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, vaan ainoastaan 
SEUT:n 16 artiklaa. Jos tarkoituksena olisi poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyö, EU voisi 
teoriassa kieltää PNR-tietojen keruun. Päätös on kuitenkin kolmannen maan suvereeni päätös. 
Asia ei ole EU:n toimintalinja eikä EU voi päättää siitä. Valittu oikeusperusta on selvästi 
väärä.

9) EU-kansalaisten muutoksenhakukeinot ja riippumaton valvonta (13 ja 14 artikla)
Esittelijä pitää myönteisenä 13 artiklalla luotua mahdollisuutta, että yksityishenkilö, jonka 
henkilötietoja on käsitelty ja käytetty tämän sopimuksen vastaisella tavalla, voi 
kansalaisuudestaan, alkuperämaastaan tai asuinpaikastaan riippumatta hakea muutosta 
tehokkaalla tavalla, mutta epäilee kuitenkin suuresti artiklan käytännön merkitystä, sillä EU:n 
ja Yhdysvaltojen PNR-sopimus on eksekutiivinen sopimus, so. Yhdysvallat ei voi muuttaa 
lainsäädäntöään ilman kongressia. Lisäksi 21 artiklassa säädetään nimenomaisesti, että 
sopimuksella ei luoda tai myönnetä Yhdysvaltojen lain nojalla millekään yksityiselle tai 
julkiselle henkilölle tai yhteisölle minkäänlaisia oikeuksia tai etuja. Tietosuojavaltuutettu piti 
tätä valitettavana ja päätteli lausunnossaan 21 artiklasta, että oikeus oikeudelliseen 
muutoksenhakuun ei ehkä ole sama kuin oikeus tehokkaaseen oikeudelliseen 
muutoksenhakuun EU:ssa.

Esittelijä pitää myönteisenä Yhdysvaltojen kongressin tulevaa osallistumista EU:n ja 
Yhdysvaltojen PNR-sopimuksen soveltamisen valvontaan, mutta toteaa, että 14 artiklasta 
puuttuu edelleen riippumaton valvonta, jota edellytetään Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä1 ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

10) Luettelo PNR-tiedoista
Sopimuksen liitteessä I on lueteltu 19 tyyppiä Yhdysvaltoihin lähetettävistä tiedoista. Suurin 
osa niistä on samoja kuin vuoden 2007 sopimuksessa, ja niihin sisältyvät myös vuoden 2004 
sopimuksen liitteessä esitetyt eri tietoluokat. Euroopan tietosuojavaltuutettu ja 29 artiklan 
mukainen työryhmä on ovat pitäneet molempia luetteloita kohtuuttomina. Ongelmakohta on 
lähinnä "Yleiset merkinnät, mukaan lukien OSI-, SSI- ja SSR-tiedot", koska tällaiset voivat 
paljastaa tietoja, jotka liittyvät uskonnolliseen vakaumukseen tai terveydentilaan.

11) Patriot Act -säädöksen vaikutus lentoyhtiöiden varausjärjestelmissä oleviin PNR-tietoihin
EU:n ja Yhdysvaltojen PNR-sopimusta sovelletaan PNR-tietojen siirtämiseen Yhdysvaltojen 
sisäisen turvallisuuden ministeriölle. Sopimuksella ei kuitenkaan rajoiteta mitenkään 
Yhdysvaltojen hallituksen mahdollisuuksia saada Patriot Act -säädöksen nojalla PNR-tietoja 
suoraan sellaisten lentoyhtiöiden varausjärjestelmistä, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa tai 
jotka vain harjoittavat liiketoimintaa Yhdysvalloissa. Esittelijän mielestä tilanne vaatii 
selventämistä. Euroopan unionin on varmistettava, että EU:n tietosuojasäännöksiä todella 

                                               
1 29 artiklan mukainen työryhmä on viitannut asiaan C-618/07, komissio vastaan Saksan liittotasavalta, 
9. maaliskuuta 2010.
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noudatetaan ja että Yhdysvaltojen lainsäädäntö ei mene EU-lainsäädännön tai tämän 
sopimuksen edelle. 

Edellä esitetyn perusteella esittelijä suosittaa, että parlamentti ei anna hyväksyntää 
matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden 
ministeriölle koskevan Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekemiselle.


