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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo 
dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo 
departamentui sudarymo projekto
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (17433/2011),

– atsižvelgdamas į Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio 
duomenų įrašo duomenų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo 
departamentui projektą, pridėtą prie Tarybos sprendimo Nr. 17434/2011,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų 
perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos (COM(2010) 0492),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl SWIFT, PNR susitarimo ir 
transatlantinio dialogo šiais klausimais1, 2007 m. liepos 12 d. rezoliuciją dėl susitarimo su 
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR)2, 2010 m. gegužės 
5 d. rezoliuciją dėl derybų dėl susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) su JAV, 
Australija ir Kanada pradžios3 ir 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliuciją dėl keleivio duomenų 
įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos4, 

– atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 2010 m. spalio 19 d. 
nuomonę dėl Komisijos komunikato dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų 
perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos5 ir 2011 m. gruodžio 9 d. nuomonę 
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos 
Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių 
Valstijų Vidaus saugumo departamentui sudarymo6,

– atsižvelgdamas į 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės 2010 m. lapkričio 12 d. 
nuomonę Nr. 7/2010 dėl Komisijos komunikato dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) 
duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos ir 2012 m. sausio 6 d. 
laišką dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos 
Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių 
Valstijų Vidaus saugumo departamentui sudarymo,

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą ir 82 straipsnio 
1 dalies antros pastraipos d punktą bei 87 straipsnio 2 dalies a punktą (C7–0511/2011),

                                               
1 OL C 287 E, 2007 11 29, p. 349.
2 OL C 175 E, 2008 7 10, p. 564.
3 OL C 81 E, 2011 3 15, p. 70.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0397.
5 OL C 357, 2010 12 30, p. 7.
6  Dar nepaskelbta Oficialiajame Leidinyje.
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– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnį ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją ir 
Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. nepritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui pranešti Tarybai, kad susitarimas negali būti sudarytas;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei 
Jungtinių Amerikos Valstijų parlamentams ir vyriausybėms.



PR\890797LT.doc 7/13 PE480.773v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

PNR duomenis teikia keleiviai, juos renka oro vežėjai ir naudoja savo bilietų pardavimo, 
rezervavimo ir registracijos sistemose. Atsižvelgiant į tai, kad PNR renkami komerciniais 
tikslais, tarp šių duomenų yra kelių rūšių informacija, pradedant pavardėmis, adresais, pasų 
numeriais ir kreditinės kortelės informacija ir baigiant informacija apie kitus keleivius, 
kelionių maršrutus bei kelionių agentus. 

Po 2011 m. rugsėjo 11 d. atakų JAV valdžios institucijos nustatė reikalavimą, kad oro linijos 
Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui elektroniniu būdu perduotų į JAV, iš JAV 
arba per JAV vykstančių keleivių duomenis, nurodytus keleivio duomenų įraše (PNR). Oro 
linijoms nesilaikant šio reikalavimo, joms gali būti skiriamos didelės baudos arba net atimama 
teisė tūpti jų orlaiviams, o į JAV atvykę keleiviai gali sugaišti laiko. Tačiau, jeigu oro linijos, 
vykdydamos JAV valdžios institucijų nustatytus reikalavimus, perduotų PNR duomenis, jos 
pažeistų ES duomenų apsaugos teisės aktus (pagal Direktyvą 95/46/EB reikalaujama 
„adekvataus apsaugos lygio“ arba „nedviprasmiškai duoti sutikimą“, kad asmens duomenys 
būtų perduodami trečiajai šaliai) ir duomenų apsaugos institucijos galėtų joms skirti dideles 
baudas. 

Siekiant užkirsti kelią tam, kad reikėtų rinktis, ar laikytis ES teisės aktų, ar JAV reikalavimų, 
ir panaikinti teisinio tikrumo trūkumą, su kuriuo susiduria oro vežėjai ir keleiviai, Europos 
Komisija buvo paraginta derėtis dėl tarptautinio susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis, kad 
būtų užtikrinta tai, jog PNR duomenų perdavimas atitiktų ES duomenų apsaugos standartus. 
Europos Komisiją parengė Europos teisinę bazę, pagal kurią galima perduoti keleivių PNR 
duomenis, ją sudarė 2004 m. gegužės 14 d. Komisijos sprendimas dėl tinkamumo ir 2004 m. 
gegužės 28 d. Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų tarptautinis susitarimas. 

Po to kai Europos Parlamentas pateikė ieškinį Teisingumo Teismui, šis 2006 m. gegužės 30 d. 
abi šias priemones paskelbė negaliojančiomis, nes nusprendė, jog EB sutarties 95 straipsnis 
(vidaus rinka) ir 300 straipsnis yra netinkami teisiniai pagrindai. Teismo nuomone, PNR 
duomenų perdavimas JAV yra tvarkymo operacija, susijusi su visuomenės saugumu ir su 
valstybės veiksmais baudžiamosios teisės srityje. Kaip numatyta Direktyvos 95/46/EB 3 
straipsnio 2 dalyje, ši veikla nepatenka jos taikymo sritį. 

Taigi, teisinę bazę iš pradžių pakeitė 2006 m. spalio 16 d. laikinasis Europos Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų susitarimas, vėliau – 2007 m. liepos 23 d. ES ir 2007 liepos 26 d. JAV 
pasirašytas tolesnis susitarimas. Susitarimas nuo 2007 m. liepos 26 d. buvo taikomas laikinai, 
kol jį ratifikavo valstybės narės.

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, deryboms dėl tarptautinių susitarimų 
pradėta taikyti įprasta teisėkūros procedūra, taip pat Europos Parlamento pritarimo teisė. 
2010 m. vasario 15 d. gavęs Tarybos prašymą dėl pritarimo, Europos Parlamentas priėmė 
2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją atidėti balsavimą dėl šio prašymo dėl pritarimo. Šioje 
rezoliucijoje Parlamentas ragino Europos Komisiją nustatyti bendrą PNR duomenų naudojimo 
koncepciją, paremtą bendrais principais, – turint mintyje kitus du PNR susitarimus, su 
Australija ir Kanada, ir tai, kad padaugėjo prašymų dėl PNR duomenų naudojimo iš tokių 
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šalių, kaip Saudo Arabija, Pietų Korėja ir Naujoji Zelandija.1. Ši koncepcija, kuriai pritarė ir 
Taryba, ir Komisija, atrodė pragmatiška pasirinktis, kai vis daugiau ir daugiau valstybių 
reikalauja perduoti PNR. 

Paskelbusi komunikatą dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms 
šalims bendros koncepcijos ir gavusi naujus derybų įgaliojimus, kuriuos patvirtino Taryba, 
2011 m. sausio mėn. Komisija pradėjo naujas derybas su JAV, Australija ir Kanada.

Naujas susitarimas su Australija buvo pasirašytas 2011 m. rugsėjo 29 d. ir Europos 
Parlamentas 2011 m. spalio 27 d. jam pritarė. Derybos su Kanada tebevyksta. Tarpiniai 
derybų su JAV rezultatai 2011 m. gegužės mėn. buvo aptarti Europos Parlamente ir Taryboje. 
Europos Parlamento pranešėja ir šešėliniai pranešėjai susipažino su susitarimo projektu ir 
Komisijos teisės departamento nuomone ir, kadangi tarpiniai rezultatai neatitiko Europos 
Parlamento rezoliucijose nurodytų kriterijų, derybos turėjo būti tęsiamos. Įvykus naujoms 
deryboms Komisija parafavo minėtą susitarimą ir 2011 m. lapkričio 23 d. nusiuntė 
rekomendaciją Tarybai šį susitarimą pasirašyti ir sudaryti. 2011 m. gruodžio 13 d. Taryba 
priėmė susitarimą, jį pasirašė ir kreipėsi į Europos Parlamentą dėl pritarimo.

II. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų 
įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui 
vertinimas

2010 m. gegužės 5 d. ir 2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamentas beveik vienbalsiai 
patvirtino pritarimo sąlygas2: 

1) būtinybė masiškai rinkti ir saugoti PNR duomenis turi būti įrodyta kiekvieno skelbiamo 
tikslo atveju ir paremta faktiniais įrodymais;
2) turi būti įrodytas priemonės proporcingumas (įrodyta, kad to paties tikslo negalima pasiekti 
mažiau atgrasiomis priemonėmis); 
3) tikslas turi būti aiškiai ir griežtai apribotas kova su terorizmu ir sunkiais tarpvalstybinio 
pobūdžio nusikaltimais remiantis aiškiomis teisinėmis apibrėžtimis, pagrįstomis apibrėžtimis, 
nustatytomis 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2002/475/TVR dėl 
kovos su terorizmu ir 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2002/584/TVR 
dėl Europos arešto orderio;
4) turi būti laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų nacionaliniu ir Europos lygiu;
5) vienintelis perdavimo būdas gali būti duomenų eksportas;
6) PNR duomenys jokiomis sąlygomis negali būti naudojami duomenų gavybos ar 
klasifikavimo tikslais;
7) tolesnis duomenų perdavimas trečiosioms šalims, kurį vykdo priimančioji šalis, turi atitikti 
ES duomenų apsaugos standartus, kurie bus nustatyti atliekant konkretų tinkamumo 
nustatymą;  
8) rezultatais turi būt nedelsiant pasidalinta su atitinkamomis ES ir valstybių narių 
institucijomis (abipusiškumas);
                                               
1 Iki šiol 11 šalių yra oficialiai pateikusios prašymus Europos Komisijai dėl PNR duomenų.
2 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl susitarimų dėl keleivio duomenų įrašo 
(PNR) su JAV, Australija ir Kanada pradžios ir 2010 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 
keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo trečiosioms šalims bendros koncepcijos,
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9) Tarybos sprendimo sudaryti susitarimą teisinis pagrindas privalo apimti SESV 16 straipsnį;
10) turi būti numatyti tinkamos nepriklausomos peržiūros, teisminės priežiūros ir 
demokratinės kontrolės priemonės.

Pranešėja, atsižvelgdama į šiuos kriterijus, įvertino Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos 
Sąjungos susitarimą dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir perdavimo Jungtinių Valstijų 
Vidaus saugumo departamentui. Pranešėja pripažįsta, kad, nors Europos Komisija dėjo labai 
daug pastangų, siekdama užtikrinti geresnį susitarimą, tačiau turi sutikti, kad šis susitarimas 
nepakankamai atitinka daugelį kriterijų. Komisija ir Taryba pritarė raginimui PNR duomenų 
perdavimo susitarimams taikyti bendrą koncepciją ir bendrus principus. Tačiau susitarimas su 
JAV iš esmės skiriasi nuo šios koncepcijos ir nuo 2011 m. gruodžio 13 d. sudaryto susitarimo 
su Australija. Buvo manoma, kad šis susitarimas pakankamai atitiko Parlamento nustatytus 
kriterijus, o susitarimas su JAV neatitinka bendros koncepcijos, dėl kurios 2010 m. susitarė 
Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba. Be to šis 2011 m. susitarimas, palyginti su 
pirmuoju 2004 m. ES ir JAV susitarimu dėl PNR duomenų, daugeliu atžvilgių dar blogesnis. 
Atsižvelgdama į tai, kad Europos Parlamentas kreipėsi į Teisingumo Teismą dėl 2004 m. 
susitarimo panaikinimo, pranešėja rekomenduoja Europos Parlamentui nepritarti šio 
susitarimo sudarymui.

Pagrindinių problemų vertinimas:

1) Dėl būtinybės ir proporcingumo
Pranešėja ir šešėliniai pranešėjai gavo informaciją, kuri pateisina PNR naudojimą konkretiems 
tikslams aiškiai apibrėžtomis aplinkybėmis. Pranešėjos nuomone Europos Komisija tik iš 
dalies ir nepakankamai įrodė masinio duomenų rinkimo ir saugojimo būtinumą ir 
proporcingumą. Dėl atsitiktinių faktų ir Europos Parlamento delegacijų apsilankymų vietose 
išaiškėjo PNR naudojimas tam tikriems tikslams. Nepaisant to, kaip Europos Parlamentas yra 
prašęs, dar reikėtų pateikti išsamų kiekvieno nurodyto tikslo (kova su terorizmu ir sunkiais 
tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimais) ir kiekvieno duomenų tvarkymo metodo 
(retrospektyvinis duomenų tvarkymas, duomenų tvarkymas tikruoju laiku ir perspektyvinis 
duomenų tvarkymas (angl. re-actively, real time and pro-actively)) pagrindimą; Europos 
Komisija taip pat nepakankamai ištyrė alternatyvias, mažiau atgrasias priemones, pavyzdžiui, 
išankstinio keleivių registravimo (angl. API) ar Elektroninio kelionės leidimo sistemos 
(ESTA) naudojimą įtariamiesiems nustatyti. 

2) Dėl PNR naudojimo (4 straipsnis)
Pranešėja mano, kad 4 straipsnio dalyse, skirtose apibrėžti tikslams, neapsiribota tikslais 
nustatyti, tirti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis už teroristinius nusikaltimus ir 
sunkius tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimus. 

Nors 4 straipsnio 1 dalyje išsamiai išdėstytos terorizmo ir sunkaus tarpvalstybinio pobūdžio 
nusikaltimo (nusikaltimai, už kuriuos taikoma trejų metų ar ilgesnio laisvės atėmimo bausmė 
ir kurie yra tarpvalstybinio pobūdžio) apibrėžtys, juos sudarančių veikų sąrašas nėra baigtinis 
(vartojami žodžiai „įskaitant“ ir „visų pirma“). Be to 29 straipsnio darbo grupė pastebėjo, kad 
„tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimo apibrėžtis nebūtinai turi būti susijusi su JAV 
teisėtvarka, šie nusikaltimai apima visus nusikaltimus, jeigu jie susiję su daugiau nei vienos 
valstybės jusrisdikcija“. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas pabrėžė, kad 4 
straipsnio 1 dalies b punkte „turėtų būti numatytas konkretus nusikaltimų sąrašas, nes ES ir 
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JAV, taip pat skirtingose ES valstybėse narėse ir JAV valstijose numatyti skirtingi 
nusikaltimai, už kuriuos taikoma trejų metų ar ilgesnio laisvės atėmimo bausmė.

Be to, ir pranešėjos nuomone didžiausia problema, jog galima suprasti, kad pagal 4 straipsnio 
2, 3 ir 4 dalis toliau išplečiami PNR duomenų naudojimo tikslai.

2 dalyje leidžiama PNR duomenis naudoti „jeigu tam yra teismo sankcija“. 2011 m. gegužės 
mėn. Komisijos teisės tarnyba šią dalį labai kritikavo ir teigė, kad ji sudaro galimybę PNR 
duomenis naudoti bet kokiems tikslams, su sąlyga, kad tam bus išduota teismo sankcija. „Tai 
nėra tikras tikslų apribojimas.“ 29 straipsnio darbo grupė taip pat išreiškė susirūpinimą ir 
teigė, kad 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog konkrečiais atvejais PNR duomenys gali būti 
naudojami padarius bet kokius nusikaltimus, nebūtinai sunkius, taip pat kitais atvejais, net 
nesusijusiais su nusikalstamumu, jeigu yra teismo sankcija. Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnas mano, kad leidimas naudoti PNR duomenis gavus teismo sankciją 
turėtų būti taikomas tik atvejais, numatytais 4 straipsnio 1 dalyje. 

Taip pat 4 straipsnio 4 dalyje numatoma galimybė PNR duomenis naudoti nagrinėjant kitus 
teisės pažeidimus, jeigu jie buvo nustatyti naudojant PNR duomenis pagal šį susitarimą. 29 
straipsnio darbo grupė išreiškė susirūpinimą dėl to, kad neaišku, kokie kiti teisės pažeidimai 
gali būti nustatyti ir kokią informaciją VSD gali gauti apie baudžiamuosius nusižengimus, kad 
juos nagrinėjant galėtų būti panaudoti PNR duomenys. 

Pranešėjos nuomone 4 straipsnio 3 dalis kelia daugiausiai problemų. Kadangi iš šios dalies 
buvo išbraukta nuoroda į sienų apsaugą, jos formuluotė yra tokia: „VSD gali naudoti ir 
tvarkyti PNR, kad nustatytų asmenis, kuriuos reikėtų išsamiau apklausti arba patikrinti jiems 
atvykus į Jungtines Valstijas arba išvykus iš jų arba kuriuos reikėtų išsamiau patikrinti“. 
Skaitant šią formuluotę, ypač kartu su 3 ir 14 konstatuojamosiomis dalimis, susijusiomis su 
sienų apsauga, kyla klausimas, ar sienų apsauga yra savitikslė. Be to, 29 straipsnio darbo 
grupė savo nuomonėje nurodo, kad, jeigu Europos Komisija kartu su projekto pristatymu 
pateiktuose DUK teigia, jog 4 straipsnio 3 dalyje minimas procesas taip pat gali pagreitinti 
pasienio kontrolę, galima daryti išvadą, kad vykdant pasienio kontrolę PNR duomenys taip 
pat naudojami peržiūrint profilius. Atsižvelgdama į 2010 m. balandžio 8–9 d. bendros 
peržiūros ataskaitą, kurioje reiškiamas susirūpinimas dėl plataus PNR duomenų naudojimo, 
ypač dėl PNR duomenų lyginimo su duomenų bazėmis, kuriose yra imigracijos arba muitinės 
duomenų, pranešėja nėra įsitikinusi, kad PNR duomenys nebus naudojami sienų apsaugos 
tikslais.

3) Duomenų saugojimas (8 straipsnis)
Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad nors sąlygos gauti duomenis palaipsniui tampa vis 
griežtesnės, bet nuo 2004 m. susitarimo pasirašant kiekvieną paskesnį susitarimą duomenų 
saugojimo laikotarpis vis ilgėjo: 2004 m. buvo 3,5 metų laikotarpis, o 2011 m. susitarime –
jau neribotas saugojimo laikotarpis. 

PNR duomenų nuasmeninimas ir maskavimas po šešių mėnesių yra patobulinimas, nes tai 
reiškia, kad galimybės gauti ir naudoti duomenis po 6 mėnesių yra labai ribotos. Tačiau 
pranešėjai neaišku, kaip tai taikoma duomenims, kurie jau buvo perduoti trečiosioms šalims. 

Pagal 2004 m. susitarimą PNR duomenys, jeigu jais nebuvo naudotasi, turėjo būti 
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sunaikinami po trejų su puse metų. Jeigu PNR duomenimis buvo naudotasi, jie perkeliami į 
pasyvaus saugojimo duomenų bazę aštuoneriems metams, paskui sunaikinami. Jau 2004 m. 
Europos Parlamentas, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir 29 straipsnio darbo 
grupė griežtai kritikavo šį saugojimo laikotarpį dėl to, kad jis neproporcingas. 2007 m. 
susitarime bendras duomenų saugojimo laikotarpis pratęstas iki 15 metų. Šiame 2011 m. 
susitarime, nepaisant PNR duomenų užmaskavimo po šešių mėnesių, jie saugomi neribotai, 
nors galimybė juos gauti vis griežtinama. Be to net ir po šešių mėnesių laikotarpio 
nuasmeninti duomenys gali būti suasmeninami per 10 metų sunkių tarpvalstybinio pobūdžio 
nusikaltimų atvejais ir per 15 metų terorizmo atvejais. Po 15 metų duomenys neištrinami, bet 
tampa visiškai anoniminiais. 29 straipsnio darbo grupė pabrėžia tai, kad sudėtinga duomenis 
paversti visiškai anoniminiais ir kad trūksta paaiškinimo, kam reikalingi tokie (visiškai 
anoniminiai) duomenys.

4) Neskelbtinų duomenų naudojimas (6 straipsnis)
Pranešėja yra susirūpinusi dėl 6 straipsnio, susijusios su neskelbtinais duomenimis, kadangi iš 
dabartinės jo redakcijos atrodo, kad galima laisvai ir nevaržomai naudotis neskelbtinais 
duomenimis. Atsižvelgdama į tai, kad jokie susiję ES teisės aktai neleidžia tvarkyti tam tikrų 
kategorijų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai būtina, ir nacionaliniai įstatymai numato tinkamą 
jų apsaugą, 2004 m. susitarime buvo draudžiama naudoti neskelbtinus duomenis, taip pat ES 
PNR pasiūlyme ir ES ir Australijos PNR susitarime draudžiama tvarkyti neskelbtinus 
duomenis pranešėja mano, kad nepriimtina tai, jog JAV VSD leidžiama filtruoti, užmaskuoti 
ir toliau tvarkyti arba naudoti neskelbtinus duomenis. Nors neskelbtini duomenys visam laikui 
ištrinami ne vėliau kaip po 30 dienų, neaišku, kaip tai bus taikoma duomenims, kurie bus 
perduoti trečiosioms šalims.

5) PNR perdavimo metodas (15 straipsnis)
Europos Parlamento rezoliucija visiškai aiški: PNR duomenys gali būti perduodami tik taikant 
eksporto metodą. Jau 2007 m. susitarime nustatytas terminas oro vežėjams pereiti prie 
eksporto metodo ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d., tačiau šis įpareigojimas nebuvo 
įgyvendintas: Komisija patvirtina, kad jie neturi priemonių šio įpareigojimo įgyvendinimui 
užtikrinti (išskyrus bendrą galimybę kreiptis į Teisingumo Teismą dėl to, kad valstybė 
neįvykdė pareigos). Pranešėja norėtų atkreipti dėmesį į 2010 m. balandžio 8-9 d. bendros 
peržiūros ataskaitą, kurioje išreikštas susirūpinimas ir dėl ad hoc prašymų skaičiaus, ir dėl to, 
kad VSD šiuos prašymus įgyvendina pats gaudamas duomenis. Be to nagrinėjant duomenis, 
gautus iš vežėjų, pastebėta, kad galimybės gauti duomenis prašoma labai dažnai, t. y. iki 
tūkstančio kartų per metus.

6) Tolesnis PNR perdavimas (17 straipsnis)
Dalijimosi duomenimis su kitomis JAV institucijomis ir tolesnio jų perdavimo trečiosioms 
šalims požiūriu, nepadaryta jokios pažangos palyginti su 2004 m. susitarimu.  

7) Teisėsaugos ir teisminis bendradarbiavimas (18 straipsnis)
Pranešėja palankiai vertina patobulinimus, susijusius su teisėsaugos ir teisminiu 
bendradarbiavimu, palyginti su 2007 m. susitarimu. 2007 m. susitarime teisėsaugos ir 
teisminis bendradarbiavimas buvo neprivalomo pobūdžio, o 2001 m. susitarimo 18 straipsnyje 
nurodyta, kad VSD teikia informaciją kuo greičiau. Tačiau pranešėja atkreipia dėmesį į tai, 
kad dalytis informacija reikia tik tada, kai ji susijusi su nagrinėjamomis bylomis dėl terorizmo 
(4 straipsnio 1 dalies a punktas) arba sunkių tarpvalstybinio pobūdžio nusikaltimų (4 
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straipsnio 1 dalies b punktas). Pareiga bendradarbiauti neapima kitų 4 straipsnyje nurodytų 
tikslų.  

8) Teisinis pagrindas 
Pranešėja mano, kad bet kuriuo atveju susitarimo tinkamas teisinis pagrindas turėtų būti 
SESV 16 straipsnis (dėl duomenų apsaugos). Tačiau jis neįtrauktas į teisinį pagrindą, įrašytas 
tik į bendrąsias, teisiškai neprivalomas („atsižvelgdamos į“) gaires preambulėje. Kaip minėta 
anksčiau ir kaip teigė Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas savo 2011 m. 
liepos 15 d. nuomonėje, susitarimo tikslas yra užtikrinti, kad duomenų perdavimas atitiktų ES 
duomenų apsaugos standartus. Todėl šis susitarimas turėtų būti pagrįstas ne SESV 82 
straipsnio 1 dalies d punktu ir 87 straipsnio 2 dalies a punktu, o SESV 16 straipsniu. Jei 
tikslas būtų policijos ir teisėsaugos bendradarbiavimas, ES teoriškai galėtu nuspręsti neleisti 
rinkti PNR duomenų. Tačiau šis sprendimas yra nepriklausomas trečiosios šalies sprendimas. 
Taigi, tai nėra ES politika ir ne ES sprendžia šiuo atveju. Pasirinktas teisinis pagrindas aiškiai 
yra netinkamas.

9) Teisinis ES piliečių patirtos skirtas žalos atlyginimas ir nepriklausoma kontrolė (13 ir 14 
straipsniai)
Pranešėja palankiai vertina 13 straipsnyje numatytą galimybę, kad „bet kuris asmuo, 
nepriklausomai nuo pilietybės, kilmės šalies arba gyvenamosios vietos... gali siekti, kad jam... 
būtų veiksmingai atlyginta žala“, tačiau labai abejoja dėl praktinio šios straipsnio 
įgyvendinimo, nes ES ir JAV PNR susitarimas yra vykdomosios valdžios sudarytas 
susitarimas, t. y. JAV negali pakeisti savo teisės aktų, nes tam reikėtų kreiptis į Kongresą. Be 
to susitarimo 21 straipsnyje aiškiai teigiama, kad „šiuo susitarimu pagal JAV teisę 
nesukuriamos ir nesuteikiamos jokios teisės ar lengvatos jokiam asmeniui“.  Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonėje apgailestaujama, kad atsižvelgiant į 21 
straipsnį galima daryti išvadą, jog teisė į kreiptis į teismą gali nebūti lygiaverti ES 
užtikrinamai teisei kreiptis į teismą.

Pranešėja palankiai vertina tai, kad prižiūrint ES ir JAV PNR susitarimo vykdymą dalyvaus 
JAV Kongresas, tačiau pažymi, kad 14 straipsnyje nenumatyta nepriklausoma kontrolė, kurios 
reikalaujama pagal Europos Teisingumo Teismo praktiką1 ir Pagrindinių teisių chartiją.

10) PNR duomenų sąrašas
Susitarimo I priede nurodyta 19 tipų duomenys, kurie bus siunčiami JAV. Dauguma jų yra 
tokie patys, kaip duomenų tipai, numatyti 2007 m. susitarime, jie apima įvairias kategorijas ir 
tipus duomenų, įtrauktų į 2004 m susitarimo priedą. Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas ir 29 straipsnio darbo grupė jau pateikė nuomonę, kad abu duomenų sąrašai buvo 
neproporcingi. Visų pirma problemų kelia bendros pastabos, įskaitant kitą papildomą 
informaciją, specialiųjų tarnybų informaciją ir specialiųjų tarnybų prašymų informaciją, 
kadangi ši kategorija gali atskleisti duomenis, susijusius su religija arba sveikata.

11) JAV Patriotinio įstatymo (angl. Patriot Act) poveikis PNR duomenims, laikomiems oro 
linijų kompiuterinėse rezervavimo sistemose
ES ir JAV PNR susitarimas taikomas PNR duomenų perdavimui Valstybės saugumo 

                                               
1 29 straipsnio darbo grupė duoda nuorodą į 2010 . kovo 9 d. sprendimą byloje Nr. C-618/07, Komisija prieš 
Vokietijos Federacinę Respubliką 
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Departamentui. Tačiau susitarime neribojama JAV valstybės įstaigų galimybė taikant JAV 
patriotinį įstatymą gauti PNR duomenis tiesiai iš JAV esančių arba JAV veiklą vykdančių oro 
linijų kompiuterinių rezervavimo sistemų. Pranešėja mano, kad šią padėtį reikia paaiškinti. 
Europos Sąjunga turi užtikrinti, kad ES duomenų apsaugos taisyklės būtų veiksmingai 
įgyvendinamos ir JAV teisės aktams nebūtų teikiama pirmenybė palyginti su ES teisės aktais 
arba šiuo susitarimu. 

Atsižvelgdama į visą tai pranešėja rekomenduoja Europos Parlamentui nepritarti Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašų naudojimo ir 
perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui sudarymui.


