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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági 
Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló 
tanácsi határozattervezetről
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (17433/2011),

– tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-
nyilvántartási adatállomány felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági 
Minisztériumának való továbbításáról szóló megállapodásra, amely a fenti tanácsi 
határozattervezet (17434/2011) mellékletét képezi,

– tekintettel az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok 
részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági 
közleményre (COM(2010)0492),

– tekintettel a SWIFT-ről, a légiutasok adatairól (PNR) szóló megállapodásról, és az ezekkel 
kapcsolatos transzatlanti párbeszédről szóló 2007. február 14-i állásfoglalására1, a légi 
utasok adatairól (PNR) szóló megállapodás értékeléséről szóló 2007. július 12-i 
állásfoglalására2, „Az utas-nyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodásokra 
irányuló tárgyalások megkezdése az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával” 
című 2010. május 5-i állásfoglalására3, valamint az utas-nyilvántartási adatállomány 
(PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános 
megközelítésről szóló 2010. november 11-i állásfoglalására4, 

– tekintettel az európai adatvédelmi biztosnak az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) 
adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános 
megközelítésről szóló bizottsági közleménnyel kapcsolatos 2010. október 19-i 
véleményére5, valamint az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az 
utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok 
Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás 
megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslattal kapcsolatos 2011. december 
9-i véleményére6,

– tekintettel az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok 
részére történő továbbításával kapcsolatos általános megközelítésről szóló bizottsági 
közleménnyel kapcsolatosan a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport által elfogadott 

                                               
1 HL C 287. E, 2007.11.29., 349. o.
2 HL C 175. E, 2008.7.10., 564. o.
3 HL C 81. E, 2011.3.15., 70. o.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0397.
5 HL C 357., 2010.12.30., 7. o.
6  A Hivatalos Lapban még nem tették közre.
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7/2010 sz. 2010. november 12-i véleményre, valamint az Amerikai Egyesült Államok és 
az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és 
az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló 
megállapodás megkötéséről szóló 2012. január 6-i levélre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (6) bekezdése 
második albekezdésének a) pontjával, valamint 82. cikke (1) bekezdése második 
albekezdésének d) pontjával és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a 
Tanács által benyújtott egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0511/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkére, valamint az Európai 
Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására és a Külügyi 
Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. nem ért egyet a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, valamint az Amerikai Egyesült Államok 
kormányának.
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INDOKOLÁS

I. Előzmények

A PNR-adatokat az utasok szolgáltatják, a légi fuvarozók pedig összegyűjtik és felhasználják 
azokat jegykiállítási, helyfoglalási és utasfelvételi rendszereikben. Tekintve, hogy 
összegyűjtése kereskedelmi célból történik, a PNR számos információt tartalmaz, úgymint 
neveket, címeket, útlevélszámokat, hitelkártyaadatokat, valamint más utasokra, útvonalakra és 
utazási irodákra vonatkozó információkat. 

A 2001. szeptember 11-i támadásokat követően az Egyesült Államok hatóságai kötelezővé 
tették a légitársaságok számára, hogy az Egyesült Államokba érkező, onnan induló vagy az 
országon áthaladó járatok esetében az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) utasokkal 
kapcsolatos adatait elektronikus úton továbbítsák az Egyesült Államok Belbiztonsági 
Minisztériuma (DHS) részére. Azokra a légitársaságokra, amelyek nem tartják be ezeket a 
követelményeket, súlyos büntetéseket szabhatnak ki, még leszállási jogaikat is elveszíthetik, 
az utasok pedig az USA-ba érkezésükkor késésre számíthatnak. Azáltal azonban, hogy az 
amerikai hatóságok támasztotta követelményeknek való megfelelés érdekében továbbítják az 
utasok PNR-adatait, a légitársaságok megsértik az EU adatvédelmi jogszabályait (a 95/46/EK 
irányelv a személyes adatok harmadik országokba irányuló továbbítása vonatkozásában 
„megfelelő védelmi szintet” és „egyértelmű hozzájárulást” ír elő), és a nemzeti adatvédelmi 
hatóságok súlyos büntetéseket szabhatnak ki rájuk.  

Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az uniós jogszabályoknak vagy az amerikai 
követelményeknek való megfelelés közötti választás, illetve hogy mind a légi fuvarozók, 
mind az állampolgárok számára fennálló jogbizonytalanságot el lehessen hárítani, felkérték az 
Európai Bizottságot, hogy kezdjen nemzetközi megállapodásra irányuló tárgyalásokat az 
Egyesült Államokkal annak biztosítása érdekében, hogy a PNR-adatok továbbítása az uniós 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen. Az Európai Bizottság európai jogi 
keretet hozott létre, amely lehetővé teszi a légitársaságok számára az utasok PNR-adatainak 
továbbítását. E jogi keret egyrészt egy 2004. május 14-i keltezésű megfelelőségi határozatot, 
másrészt egy nemzetközi megállapodást tartalmaz, amelyet 2004. május 28-án kötöttek az 
Európai Unió és az Egyesült Államok között.  

Az Európai Parlament jogi kifogásait követően az Európai Bíróság 2006. május 30-án 
mindkét eszközt megsemmisítette, mivel az EUSZ 95. (belső piac) és 300. cikkét nem 
tekintették megfelelő jogalapnak. A Bíróság véleménye szerint a PNR-adatok USA részére 
történő továbbítása a közbiztonsággal és a büntetőjog területén végzett állami 
tevékenységekkel kapcsolatos adatfeldolgozásnak minősül. Ezeket a tevékenységeket pedig a 
95/46/EK irányelv 3. cikke (2) bekezdése értelmében egyértelműen kizárta alkalmazási 
köréből. 

A jogi keretet kezdetben egy, az Európai Unió és az Egyesült Államok között 2006. október 
16-án megkötött ideiglenes megállapodással helyettesítették, ezt követően pedig egy, az EU 
által 2007. július 23-án, az USA által pedig 2007. július 26-án aláírt megállapodással.  A 
megállapodást 2007. július 26. óta a tagállamok általi megerősítésig ideiglenesen 
alkalmazzák.
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A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatálybalépése óta a nemzetközi 
megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokra a rendes jogalkotási eljárás alkalmazandó, 
amely magában foglalja az Európai Parlament egyetértéshez való jogát is. Miután 2010. 
február 15-én az Európai Parlament megkapta a Tanács egyetértésre irányuló kérelmét, a 
Parlament 2010. május 5-én állásfoglalást fogadott el az egyetértésre irányuló kérelemről 
tartandó szavazás elhalasztásáról. Állásfoglalásában sürgette az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy következetes és azonos alapelvekre épülő megközelítést a PNR-adatok 
használatához, szem előtt tartva egyrészt az Ausztráliával és Kanadával a PNR-adatokról már 
megkötött két megállapodást, másrészt a PNR-adatok felhasználására irányuló kérelmek 
növekvő számát olyan országok részéről, mint Szaúd-Arábia, Dél-Korea és Új-Zéland1. Ez a 
megközelítés, amelyet mind a Tanács, mind a Bizottság elfogadott, pragmatikus megoldásnak 
tűnt, tekintve, hogy egyre több ország kéri a PNR-adatok továbbítását. 

A PNR-adatoknak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos általános 
megközelítésről szóló bizottsági közlemény, valamint a Tanács által elfogadott új tárgyalási 
megbízás révén a Bizottság 2011 januárjában újraindította a tárgyalásokat az USA-val, 
Ausztráliával és Kanadával.  

A Tanács 2011. szeptember 29-én új megállapodást írt alá Ausztráliával, az Európai 
Parlament 2011. október 27-én adta egyetértését. A Kanadával folytatott tárgyalások még 
függőben vannak. Az USA vonatkozásában 2011 májusában ideiglenes tárgyalási 
eredményekben állapodtak meg az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. Az Európai 
Parlament előadója és árnyékelőadói megtekintették a szövegtervezetet, a Bizottság jogi 
osztálya is véleményt nyilvánított vele kapcsolatban, és mivel az ideiglenes eredmény nem 
felelt meg az Európai Parlament állásfoglalásaiban megfogalmazott kritériumoknak, a 
tárgyalásokat folytatni kellett. Új tárgyalási fordulót követően a Bizottság parafálta a 
megállapodást és 2011. november 23-án a megállapodás aláírására és megkötésére irányuló 
ajánlást küldött a Tanácsnak. A Tanács 2011. december 13-án elfogadta a megállapodást, 
amelyet aláírtak és az egyetértésre irányuló kérelemmel együtt elküldtek az Európai 
Parlamentnek.

II. Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági 
Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás értékelése

2010. május 5-én és 2011. november 11-én az Európai Parlament szinte egyhangúlag fogadta 
el egyetértése feltételeit2: 

1) Ki kell mutatni és tényszerű bizonyítékokkal alá kell támasztani minden egyes 
megállapított cél esetében a PNR-adatok tömeges összegyűjtésének és tárolásának 
szükségességét.
2) Ki kell mutatni az arányosságot (azaz, hogy ugyanazt a célt nem lehet kevésbé tolakodó 
                                               
1 Eddig 11 ország nyújtott be a PNR-adatokra vonatkozó kérelmet az Európai Bizottsághoz. 
2 „Az utas-nyilvántartási adatokra (PNR) vonatkozó megállapodásokra irányuló tárgyalások megkezdése az 
Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Kanadával” című 2010. május 5-i állásfoglalás, valamint az utas-
nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak harmadik országok részére történő továbbításával kapcsolatos 
általános megközelítésről szóló 2010. november 11-i állásfoglalás.
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eszközökkel elérni). 
3) A terrorizmus és a súlyos nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelem érdekében a célt 
egyértelműen és szigorúan körül kell írni a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002. június 
13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat és az európai elfogatóparancsról szóló 2002. június 
13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat meghatározásain alapuló pontos jogi meghatározások 
alapján.
4) Biztosítani kell az összhangot a nemzeti és uniós adatvédelmi jogszabályokkal.
5) Az adattovábbításra csak az átadáson alapuló („push”) módszer alkalmazható. 
6) Semmilyen körülmények között sem lehet a PNR-adatokat adatbányászat és profilkészítés 
céljára felhasználni.
7) Az adatok fogadó országból harmadik országok felé történő továbbítása csak az uniós 
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történhet, és azt megfelelőségi vizsgálatnak kell 
megelőznie.  
8) Az eredményeket haladéktalanul meg kell osztani az EU és a tagállamok érintett 
hatóságaival (viszonosság).
9) A megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozat jogalapjának tartalmaznia kell az 
EUMSZ 16. cikkét.
10) A független felülvizsgálatra, a jogi felügyeletre és a demokratikus ellenőrzésre megfelelő 
mechanizmust kell kialakítani. 

Az előadó értékelte az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-
nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági 
Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló új megállapodást, és összevetette a fenti 
kritériumokkal. Az előadó tudomásul veszi az Európai Bizottságnak egy jobb megállapodás 
elérésére irányuló óriási erőfeszítéseit, azonban meg kell állapítania, hogy számos kritérium 
nem teljesült kielégítő szinten. A Bizottság és a Tanács felszólított, hogy a PNR-adatok 
továbbításával kapcsolatos nemzetközi megállapodásokat következetes megközelítés és 
azonos alapelvek szabályozzák. Az USA-val kötött megállapodás azonban nemcsak ettől a 
megközelítéstől különbözik alapvetően, hanem az Ausztráliával 2011. december 13-án kötött 
megállapodástól is. Ez utóbbi megállapodás kellőképpen megfelelt a Parlament által 
meghatározott kritériumoknak, míg az USA-val kötött megállapodás az Európai Parlament, a 
Bizottság és a Tanács által 2010-ben elfogadott megközelítésből indul ki. Ezenkívül az EU és 
az USA között 2004-ben kötött első PNR-megállapodáshoz képest ez a 2011-es megállapodás 
több ponton is visszalépést jelent. Figyelembe véve, hogy az Európai Parlament a 2004-es 
megállapodás érvénytelenítésére kérte a Bíróságot, az előadó javasolja, hogy az Európai 
Parlament a megállapodás megkötésére vonatkozóan tagadja meg az egyetértést.

A főbb pontok értékelése:

1) Szükségesség és arányosság
Az előadó és az árnyékelőadók információkat kaptak a PNR-adatok jól meghatározott 
esetekben, különleges célokra történő használatának alátámasztására. Az előadó szerint az 
Európai Bizottság csak részben és nem kellőképpen támasztotta alá az adatok tömeges 
összegyűjtésének és tárolásának szükségességét és arányosságát. Nem hivatalos bizonyítékok 
és az Európai Parlament küldöttségeinek helyszínen tett látogatásai tisztázták a PNR-adatok 
bizonyos célokra történő használatát. Azonban egyik megállapított cél (terrorizmus és súlyos 
nemzetközi bűncselekmények elleni küzdelem) esetében sem, és a feldolgozás egyik 
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módszeréről (visszaható, valós idejű, proaktív) sem adtak még részletes indoklást, ahogyan 
azt az Európai Parlament kérte. Emellett, az Európai Bizottság nem vizsgált meg kellő és 
kevésbé tolakodó alternatívát, például az előzetes utasinformációs (API) adatok vagy az 
elektronikus utazásengedélyezési rendszer (ESTA) használatát a gyanúsítottak azonosítására. 

2) A PNR-adatok felhasználása (4. cikk)
Az előadó úgy véli, hogy a célhoz kötöttségről szóló 4. cikk bekezdései nem szorítkoznak a 
terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi bűncselekmények megelőzésére, 
felderítésére, kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására.  

Bár a 4. cikk (1) bekezdése megállapítja a terrorista bűncselekmények és súlyos nemzetközi 
bűncselekmények részletes meghatározását (legalább három év szabadságvesztéssel 
büntethető, nemzetközi jellegű bűncselekmények), ezek a meghatározások nem kizárólagosak 
(„többek között” és „különösen” szavak használata). Emellett, ahogyan a 29. cikk alapján 
létrehozott munkacsoport megjegyzi: „a nemzetközi bűncselekmény meghatározása nem tűnik 
úgy, hogy szükségképpen az amerikai bűnüldözéshez kapcsolódik, hanem az összes olyan 
bűncselekményre vonatkozik, amely egynél több joghatóság közreműködését vonja magával”. 
Az európai adatvédelmi biztos hozzáteszi, hogy a 4. cikk (1) bekezdése b) alpontjának „a 
bűncselekmények külön listáját kellene tartalmaznia, mivel a [legalább három év] küszöbérték 
eltérő bűncselekményeket jelent az EU-ban és az USA-ban, illetve a különböző uniós 
tagállamokban és amerikai államokban”.

Ezenkívül, és az előadó szerint, ha lehet, még problematikusabb a 4. cikk (2), (3) és (4) 
bekezdése, amelyeket úgy is lehet tekinteni, mint azon célok további kiterjesztését, amelyekre 
a PNR-adatok felhasználhatók.

A (2) bekezdés engedélyezi a PNR-adatok használatát, „ha azt egy bíróság elrendeli”. A 
Bizottság Jogi Szolgálata 2011 májusában súlyos kritikával illette ezt a bekezdést 
megállapítva, hogy „ez lehetővé tenné a PNR bárminemű célra történő felhasználását, amikor
csak »egy bíróság ezt elrendeli«. Ezt nem lehet jelentős célhoz kötöttségnek tekinteni”. A 29. 
cikk alapján létrehozott munkacsoport aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatosan is, hogy „a 
4. cikk (2) bekezdése előírja, hogy eseti alapon a PNR-t valamennyi bűncselekményre, annak 
komolyságától függetlenül fel lehet használni, sőt nem bűncselekményekkel kapcsolatos 
alkalmakkor is, ha azt egy bíróság elrendeli”. Az európai adatvédelmi biztos szerint „a PNR-
adatok »bíróság által elrendelt« esetekben történő felhasználását a 4. cikk (1) bekezdésében 
említett esetekre kell korlátozni”.

A 4. cikk (4) bekezdése ugyancsak lehetővé teszi a PNR-adatok e megállapodás 
alkalmazásában történő felhasználását, ha ezzel összefüggésben más bűncselekmények 
gyanúját észlelik. A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport aggodalmát fejezte ki, mivel 
„nem egyértelmű, milyen más bűncselekményeket fedezhetnek fel, és a DHS-nek milyen 
információkhoz van hozzáférése kisebb bűncselekmények esetén, amelyek vonatkozásában a 
PNR-adatokat fel lehet használni”. 

Az előadó szerint a 4. cikk (3) bekezdése a legproblematikusabb. A bekezdésből kivették a 
határbiztonságra való hivatkozást és az most így szól: „A DHS felhasználhatja és 
feldolgozhatja a PNR-t olyan személyek azonosítására, akiknek esetében az Egyesült 
Államokba való érkezésükkor vagy onnan való távozásukkor alaposabb kikérdezés vagy 
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vizsgálat lenne alkalmazandó, vagy akik esetében további vizsgálat lehet szükséges”. Ha ezt a 
határbiztonságra vonatkozó (3) és (14) preambulumbekezdéssel együtt olvassuk, felvetődik a 
kérdés, hogy a határbiztonság továbbra is célnak tekinthető-e saját jogán. A 29. cikk alapján 
létrehozott munkacsoport továbbá azt is megemlíti véleményében, hogy „ha az Európai 
Bizottság azt állítja a tervezet bemutatásához csatolt GYFK-ban, hogy a 4. cikk (3) 
bekezdésében leírt eljárás fel is gyorsíthatja a határellenőrzést, az azt sugallja, hogy a PNR-
adatokat a határellenőrzés részeként profilkészítés céljára is felhasználják”. Figyelembe véve 
a 2010. április 8–9-i közös felülvizsgálati jelentést, amelyben „aggodalmuknak adtak hangot 
a PNR-adatok széles körű felhasználása, különösen azoknak a bevándorlással és a 
vámpolitikával kapcsolatos elemeket tartalmazó adatbázisokkal való összehasonlítása miatt”, 
az előadó nincs meggyőződve arról, hogy a határellenőrzés ne tartozna továbbra is a PNR-
adatok felhasználási körébe.

3) Az adatmegőrzés időtartama (8. cikk)
Bár az adatokhoz való hozzáférést fokozatosan korlátozni akarják, az előadó megjegyzi, hogy 
a 2004-es megállapodás óta az adatmegőrzési időszakok minden azt követő megállapodás 
révén egyre hosszabbakká váltak (a 2004-es 3,5 évről a 2011-es meghatározatlan ideig tartó 
megőrzésig). 

A PNR-adatok elrejtése/személytelenítése hat hónap után javulásnak tekinthető, mert ez 
alapvetően a hozzáférés és a PNR-adatok 6 hónap után történő felhasználása szempontjából 
korlátozást jelent. Az előadó számára azonban nem világos, miként vonatkozik ez az olyan 
adatokra, amelyeket már továbbítottak harmadik országok felé. 

A 2004-es megállapodásban a fel nem használt PNR-adatokat 3,5 év múlva 
megsemmisítették. Amennyiben a PNR-adatokat felhasználták, azokat 8 évre 
háttéradatbázisba helyezik, majd pedig megsemmisítik. Az Európai Parlament, az európai 
adatvédelmi biztos és a 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport már 2004-ben is erősen 
kritizálta ezt az adatmegőrzési időszakot, aránytalannak tartva azt. A 2007-es megállapodás az 
adatmegőrzési időszakot összesen 15 évre terjesztette ki. Bár a jelenlegi 2011-es 
megállapodástervezetben hat hónap után elrejtik az adatokat, azokat meghatározatlan ideig 
megőrzik, még ha az adatokhoz való hozzáférést fokozatosan korlátozzák is. A hat hónap 
utáni személytelenítésen túl az adatokat súlyos nemzetközi bűncselekmények esetében 10 
évig, terrorista bűncselekmények esetében pedig 15 évig vissza lehet keresni. 15 év után az 
adatokat már nem törlik, hanem anonimizálják. A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport 
hangsúlyozza, hogy „nehéz az adatokat teljes mértékben anonimizálni, és nincs pontos 
magyarázat arra, hogy miért szükséges még megtartani az (anonimizált) adatokat”.

4) A különleges adatok felhasználása (6. cikk)
Az előadó aggodalmának ad hangot a különleges adatok felhasználásáról szóló 6. cikk 
kapcsán, mivel úgy tűnik, hogy a cikk lehetővé teszi a különleges adatok teljes mértékű és 
korlátlan felhasználását. Figyelembe véve, hogy a vonatkozó uniós jogszabályok közül egyik 
sem teszi lehetővé a különleges adatkategóriák feldolgozását (kivéve, amikor ez feltétlenül 
szükséges és a belföldi jogszabályok megfelelő biztosítékokról rendelkeznek), hogy a 2004-es 
irányelv megtiltotta a különleges adatok felhasználását, és hogy az EU PNR-re vonatkozó 
javaslata, valamint az EU és Ausztrália közötti PNR-megállapodás is tiltja a különleges 
adatok bárminemű feldolgozását, az előadó nem tartja elfogadhatónak, hogy az USA 
Belbiztonsági Minisztériumának lehetősége legyen a különleges adatok szűrésére, elrejtésére, 
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további feldolgozására vagy felhasználására. Bár a különleges adatokat legfeljebb 30 nap után 
véglegesen törölnék, nem világos, miként vonatkozik ez az olyan adatokra, amelyeket már 
továbbítottak harmadik országok felé.

5) A PNR-adatok továbbításának módja (15. cikk)
Az Európai Parlament állásfoglalása egyértelmű: A PNR-adatokat kizárólag az átadáson 
alapuló („push”) módszer alkalmazásával lehet továbbítani. Már a 2007-es megállapodás is 
kötelezte a légi fuvarozókat, hogy legkésőbb 2008. január 1-jéig térjenek át a „push” módszer 
alkalmazására, azonban ezt a kötelezettséget sohasem hajtották végre, sőt a Bizottság 
megerősítette, hogy nem rendelkezik az e kötelezettség végrehajtásához szükséges 
eszközökkel (kivéve, hogy a tagállamokat bíróság elé viszi). Az előadó szeretné felhívni a 
figyelmet a 2010. április 8–9-i közös felülvizsgálati jelentésre, amelyben aggodalom merült 
fel „mind az eseti kérések mennyisége miatt, mind amiatt, hogy a DHS e kérések teljesítése 
során az adatkikérés (pull) módszerét alkalmazza”. Továbbá a légi fuvarozóktól kapott adatok 
kimutatják, hogy az eseti kérések száma megközelíti a havi ezret.

6) A PNR-adatok továbbítása (17. cikk)
Az adatoknak az USA egyéb ügynökségeivel való megosztását, valamint az adatoknak 
harmadik országok felé való továbbítását illetően láthatólag nem történt előrelépés a 2004-es 
megállapodás óta.  

7) Bűnüldözési és igazságügyi együttműködés (18. cikk) 
Az előadó üdvözli a bűnüldözési és igazságügyi együttműködés terén a 2007-es 
megállapodáshoz képest tett fejlődést. 2007-ben a bűnüldözési és igazságügyi együttműködés 
még nem volt kötelező erejű, és a 2001-es megállapodás 18. cikke biztosítja, hogy a DHS „a 
lehető legrövidebb időn belül” „rendelkezésére bocsátja” az információt . Az előadó azonban 
megállapítja, hogy az információt csak terrorista bűncselekményekhez (4. cikk, (1) bekezdés, 
a) pont) vagy súlyos nemzetközi bűncselekményekhez (4. cikk, (1) bekezdés, b) pont) 
kapcsolódó vizsgálat vagy nyomozati eljárás tárgyát képező ügyekben kell megosztani.  A 4. 
cikkben említett egyéb okok nem esnek ezen együttműködési kötelezettség körébe. 

8) Jogalap 
Az előadó szerint a megállapodás jogalapját minden esetben elsősorban az EUMSZ 
adatvédelemről szóló 16. cikke kell hogy képezze. Ezt azonban nem foglalták bele a 
jogalapba, és csak egy általános, nem kötelező érvényű hivatkozást („szem előtt tartva”) 
illesztettek a preambulumba. A fentieknek és az európai adatvédelmi biztos 2011. július 15-i 
véleményének megfelelően a megállapodás célja annak biztosítása, hogy az adatok 
továbbítása az uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történjen. A megállapodás 
jogalapját ezért nem az EUMSZ 82. cikke (1) bekezdésének d) pontja és 87. cikke (2) 
bekezdésének a) pontja, hanem 16. cikke kell hogy képezze. Ha a cél rendőrségi-igazságügyi 
együttműködés lenne, az EU elméletben dönthetne a PNR-adatok gyűjtése ellen. Ez azonban 
egy harmadik ország szuverén döntése. Ezért nem uniós politikáról van szó, ugyanis a kérdés 
nem az EU hatáskörébe tartozik. A választott jogalap egyértelműen nem a megfelelő.

9) Az EU polgárainak jogorvoslathoz való joga és független felügyelet (13. és 14. cikk)
Az előadó üdvözli a 13. cikk által teremtett lehetőséget, mely szerint „állampolgárságtól, 
származási országtól vagy lakóhely szerinti országtól függetlenül valamennyi [...] személy 
jogosult [...] hatékony közigazgatási és bírósági jogorvoslatot kérni”, azonban erősen 
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megkérdőjelezi e cikk gyakorlati jelentőségét, ugyanis az EU és az USA közötti PNR-
megállapodás végrehajtási megállapodás, azaz az USA a Kongresszus nélkül nem 
változtathatja meg hatályos jogszabályait. Továbbá a 21. cikk kifejezetten megállapítja, hogy 
a megállapodás „nem keletkeztet az Egyesült Államok joga értelmében semmilyen jogot vagy 
előnyt magánszemélyek részére”.  Az európai adatvédelmi biztos véleményében ezt 
sajnálatosnak tartja és a 21. cikkel kapcsolatosan azt a megállapítást teszi, hogy „a bírósági 
jogorvoslathoz való jog talán nem ugyanaz, mint a hatékony bírósági jogorvoslat az EU-ban”.

Az előadó üdvözli az amerikai Kongresszus jövőbeli részvételét az EU és az USA közötti 
PNR-megállapodás alkalmazásának felügyeletében, de megjegyzi, hogy a 14. cikkből még 
mindig hiányzik az Európai Bíróság joggyakorlata1 és az alapjogi charta által megkövetelt 
független felügyelet.

10) A PNR-adatok jegyzéke
A megállapodás I. melléklete 19, az USA-nak küldendő adattípust tartalmaz. Legtöbbjük 
ugyanaz, mint a 2007-es megállapodásban és magukban foglalják a 2004-es megállapodás I. 
mellékletében felsorolt adattípusok különböző kategóriáit. Az európai adatvédelmi biztos és a 
29. cikk alapján létrehozott munkacsoport mindkettőt aránytalannak tartotta. Különösen 
problematikusnak tekinthetők az „általános megjegyzések, ideértve az egyéb kiegészítő 
információkat (OSI), a különleges szolgáltatásra vonatkozó információkat (SSI) és a 
különleges szolgáltatásra vonatkozó kérelmeket (SSR)”, mivel ezek a kategóriák vallási 
meggyőződésre vagy egészségi állapotra vonatkozó adatokat fedhetnek fel.

11) A Patriot Act hatása a légitársaságok számítógépes helyfoglalási rendszereiben lévő PNR-
adatokra
Az EU és az USA közötti PNR-megállapodás a PNR-adatoknak az USA Belbiztonsági 
Minisztériuma számára való továbbítására vonatkozik. A megállapodás azonban semmilyen 
módon sem korlátozza az Egyesült Államok kormányának azon lehetőségét, hogy a Patriot 
Act végrehajtása révén PNR-adatokat szerezzen meg közvetlenül olyan légitársaságok 
számítógépes helyfoglalási rendszeréből, amelyek székhelye az USA-ban található vagy 
amelyeknek üzleti vállalkozásuk van az USA-ban. Az előadó szerint a helyzet tisztázásra 
szorul. Az Európai Uniónak biztosítania kell az adatvédelemmel kapcsolatos uniós szabályok 
hatékony végrehajtását, és hogy az amerikai jogszabályok ne élvezhessenek elsőbbséget az 
uniós jogszabályokkal vagy e megállapodással szemben. 

A fentieket figyelembe véve az előadó javasolja, hogy az Európai Parlament tagadja meg az 
egyetértést az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti, az utas-nyilvántartási 
adatállomány (PNR) felhasználásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma 
részére történő továbbításáról szóló megállapodás megkötésére vonatkozóan.

                                               
1 A 29. cikk alapján létrehozott munkacsoport a Bizottság kontra Németországi Szövetségi Köztársaság C-
618/07 sz. 2010. március 9-i ügyre hivatkozik.


