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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących 
przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (17433/2011),

– uwzględniając Umowę między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską 
o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich 
danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych, 
załączoną do ww. projektu decyzji Rady (17434/2011),

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie globalnego podejścia do przekazywania 
danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim (COM(2010)0492),

– uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie SWIFT, porozumienia 
dotyczącego PNR oraz dialogu transatlantyckiego w tych kwestiach1, z dnia 12 lipca 
2007 r. w sprawie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie udostępniania 
danych osobowych pasażerów (PNR)2, z dnia 5 maja 2010 r. dotyczącą rozpoczęcia 
negocjacji w sprawie umów dotyczących rejestru nazwisk pasażerów (PNR) ze Stanami 
Zjednoczonymi, Australią i Kanadą3 oraz z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie 
globalnego podejścia do przekazywania krajom trzecim danych dotyczących przelotu 
pasażera (PNR)4,

– uwzględniając opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych: z dnia 
19 października 2010 r. dotyczącą komunikatu Komisji w sprawie globalnego podejścia 
do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom trzecim5 oraz 
z dnia 9 grudnia 2011 r. na temat wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie 
zawarcia Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o 
wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich
danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych6,

– uwzględniając przyjętą przez Grupę Roboczą Art. 29 opinię nr 7/2010 z dnia 12 
listopada 2010 r. dotyczącą komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie globalnego 
podejścia do przekazywania danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) państwom 
trzecim oraz pismo z dnia 6 stycznia 2012 r. w sprawie Umowy między Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących 

                                               
1 Dz.U. C 287 E z 29.11.2007, s. 349.
2 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. 564.
3 Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 70.
4 Teksty przyjęte, P7-TA(2010)0397.
5 Dz.U. C 357 z 30.12.2010, s. 7.
6  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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przelotu pasażera oraz przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych,

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 218 
ust. 6 akapit drugi lit. a) w związku z art. 82 ust. 1 akapit drugi lit. d) i art. 87 ust. 2 lit. a) 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0511/2011),

– uwzględniając art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz opinię Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0000/2010),

1. odmawia wyrażenia zgody na zawarcie ww. umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie, 
Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich, jak również rządowi Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.
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UZASADNIENIE

I. Kontekst

Dane PNR są udostępniane przez pasażerów, gromadzone i wykorzystywane przez 
przewoźników lotniczych w ramach systemów dystrybucji biletów, rezerwacji i odprawy. Z 
uwagi na komercyjny charakter gromadzenia dane PNR obejmują kilka rodzajów informacji, 
takich jak imię i nazwisko, adres, numer paszportu, informacje o karcie kredytowej, innych 
pasażerach, trasie podróży czy biurze podróży. 

W następstwie ataków z 11 września 2001 r. władze Stanów Zjednoczonych zobowiązały 
linie lotnicze do elektronicznego przekazywania amerykańskiemu Departamentowi 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) informacji o pasażerach zawartych w danych 
dotyczących przelotu pasażera (PNR) do, z lub przez USA. Niewywiązującym się z tego 
wymogu liniom lotniczym grożą wysokie kary, a nawet utrata praw do lądowania, zaś dla ich 
pasażerów oznacza to możliwe opóźnienia przy wjeździe na terytorium Stanów 
Zjednoczonych. Z drugiej strony, przekazując dane PNR w celu dopełnienia obowiązków 
nałożonych przez władze amerykańskie, linie lotnicze naruszyłyby unijne przepisy dotyczące 
ochrony danych (dyrektywa 95/46/WE wymaga zapewnienia „odpowiedniego stopnia 
ochrony” lub udzielenia „wyraźnej zgody” na przekazanie danych osobowych państwom 
trzecim) i tym samym naraziłyby się na wysokie kary ze strony krajowych organów ochrony 
danych. 

Aby przewoźnicy nie musieli wybierać pomiędzy przestrzeganiem przepisów UE a 
spełnieniem wymogów USA oraz by zapobiec brakowi pewności prawa dla przewoźników i 
obywateli, zwrócono się do Komisji Europejskiej o rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy 
międzynarodowej ze Stanami Zjednoczonymi w celu zagwarantowania, że przekazywanie 
danych PNR będzie zgodne z unijnymi normami ochrony danych. Komisja Europejska 
opracowała europejskie ramy prawne, umożliwiające liniom lotniczym przekazywanie danych 
PNR. Składały się one z decyzji z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie odpowiedniej ochrony 
danych osobowych oraz międzynarodowej umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki w dniu 28 maja 2004 r. 

Po zakwestionowaniu obu instrumentów przez Parlament Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości unieważnił je w dniu 30 maja 2006 r. uznając, że art. 95 (rynek wewnętrzny) 
i art. 300 TWE stanowią niewłaściwą podstawę prawną. Zdaniem Trybunału przekazywanie 
danych PNR Stanom Zjednoczonym stanowiło operację przetwarzania danych dotyczącą 
bezpieczeństwa publicznego i działalności państwa w dziedzinie prawa karnego. Działalność 
ta została jednoznacznie wyłączona z zakresu obowiązywania dyrektywy 95/46/WE zgodnie z 
jej art. 3 ust. 2. 

Początkowo ww. ramy zastąpiono tymczasową umową pomiędzy Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki z dnia 16 października 2006 r., a następnie kolejną umową 
podpisaną w dniu 23 lipca 2007 r. przez UE i w dniu 26 lipca 2007 r. przez USA. Umowa ta 
była stosowana tymczasowo począwszy od dnia 26 lipca 2007 r. w okresie oczekiwania na jej 
ratyfikację przez państwa członkowskie.

Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r. do negocjowania umów 



PE480.773v01-00 8/13 PR\890797PL.doc

PL

międzynarodowych zastosowanie ma zwykła procedura ustawodawcza, w ramach której 
Parlament Europejski ma prawo wyrażenia zgody. Po otrzymaniu wniosku Rady dotyczącego 
wyrażenia zgody w dniu 15 lutego 2010 r. Parlament Europejski przyjął w dniu 5 maja 
2010 r. rezolucję, w której postanowił odroczyć głosowanie w sprawie tego wniosku. W 
rezolucji tej PE wezwał Komisję Europejską do opracowania spójnego podejścia do 
wykorzystania danych PNR w oparciu o jeden zbiór zasad, przy uwzględnieniu dwóch 
pozostałych umów w sprawie danych PNR z Australią i Kanadą oraz wzrostu liczby 
wniosków o wykorzystanie danych PNR napływających z krajów, takich jak Arabia 
Saudyjska, Korea Południowa czy Nowa Zelandia1. Wydawało się, że podejście to, przyjęte 
przez Radę i Komisję, jest rozwiązaniem pragmatycznym w sytuacji, gdy coraz więcej krajów 
zwraca się o przekazanie danych PNR. 

Po wydaniu przez Komisję komunikatu w sprawie globalnego podejścia do przekazywania 
państwom trzecim danych PNR oraz po zatwierdzeniu przez Radę nowych mandatów 
negocjacyjnych w styczniu 2011 r. rozpoczęły się nowe negocjacje pomiędzy Komisją a 
Stanami Zjednoczonymi, Australią i Kanadą. 

W dniu 29 września 2011 r. Rada podpisała nową umowę z Australią, a w dniu 27 
października 2011 r. zgodę na nią wyraził Parlament. Negocjacje z Kanadą są w toku. W 
odniesieniu do Stanów Zjednoczonych w maju 2011 r. omówiono okresowe wyniki 
negocjacji z udziałem Parlamentu Europejskiego i Rady. Przeanalizowany przez 
sprawozdawcę i kontrsprawozdawców Parlamentu Europejskiego projekt tekstu, opinia 
wydziału prawnego Komisji i okresowe wyniki nie spełniły określonych w rezolucji PE 
kryteriów kontynuowania negocjacji. Po nowej rundzie rozmów Komisja parafowała umowę i 
w dniu 23 listopada 2011 r. skierowała do Rady zalecenie, by ta podpisała i zawarła ten akt. 
W dniu 13 grudnia 2011 r. Rada przyjęła umowę, która następnie została podpisana i 
przekazana Parlamentowi Europejskiemu z wnioskiem o wyrażenie zgody.

II. Ocena Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską 
o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) oraz przekazywaniu 
takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych

W dniach 5 maja 2010 r. i 11 listopada 2010 r. Parlament Europejski przyjął niemal 
jednomyślnie poniższe warunki wyrażenia zgody2: 

1) należy wykazać konieczność masowego gromadzenia i przechowywania danych PNR oraz 
poprzeć ją faktycznymi dowodami w odniesieniu do każdego z zadeklarowanych celów;
2) należy dowieść, że przestrzegana jest zasada proporcjonalności (tj. że tego samego celu nie 
można osiągnąć za pośrednictwem mniej uciążliwych środków); 
3) cel musi być ściśle i wyraźnie ograniczony do walki z terroryzmem i poważną 
przestępczością międzynarodową na podstawie jasnych definicji prawnych opartych na 
definicjach zawartych w decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. 
                                               
1 Jak dotąd wniosek o przekazanie danych PNR złożyło do Komisji Europejskiej 11 krajów. 
2 Rezolucja z dnia 5 maja 2010 r. dotycząca rozpoczęcia negocjacji w sprawie umów dotyczących rejestru 
nazwisk pasażerów (PNR) ze Stanami Zjednoczonymi, Australią i Kanadą oraz rezolucja z dnia 11 listopada 
2010 r. w sprawie globalnego podejścia do przekazywania krajom trzecim danych dotyczących przelotu pasażera 
(PNR).
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w sprawie zwalczania terroryzmu oraz w decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 
czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania;
4) należy zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych na poziomie 
krajowym i europejskim;
5) do przekazywania danych należy stosować wyłącznie metodę „push” (dostarczania);
6) dane PNR nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystywane do celów eksploracji danych 
ani tworzenia profili;
7) dalsze przekazywanie danych przez państwo otrzymujące krajom trzecim musi być zgodne 
z normami UE w zakresie ochrony danych, które powinny zostać określone w drodze 
konkretnego ustalenia adekwatności; 
8) wyniki muszą być niezwłocznie przekazywane właściwym organom UE oraz państw 
członkowskich (zasada wzajemności);
9) podstawa prawna decyzji Rady o zawarciu omawianej umowy musi uwzględniać art. 16 
TFUE;
10) konieczne są odpowiednie mechanizmy umożliwiające niezależny przegląd, nadzór 
sądowy i demokratyczną kontrolę.

Sprawozdawczyni oceniła nową Umowę między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią 
Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) oraz 
przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów 
Zjednoczonych po kątem ww. kryteriów. Sprawozdawczyni docenia ogromne wysiłki 
Komisji Europejskiej, zmierzające do osiągnięcia lepszego porozumienia, lecz musi 
stwierdzić, że wiele z ustalonych kryteriów nie zostało spełnionych w zadowalającym 
stopniu. Komisja i Rada poparły apel o spójne podejście i jeden zbiór zasad odnośnie do 
zarządzania międzynarodowymi umowami dotyczącymi przekazywania danych PNR. Jednak 
umowa ze Stanami Zjednoczonymi różni się zasadniczo od tego podejścia, jak również od 
podobnej umowy zawartej z Australią w dniu 13 grudnia 2011 r. Ta umowa została uznana za 
wystarczająco zgodną z kryteriami określonymi przez Parlament, podczas gdy umowa ze 
Stanami Zjednoczonymi odbiega od podejścia uzgodnionego przez Parlament Europejski, 
Komisję i Radę w 2010 r. Ponadto w porównaniu z pierwszą umową dotyczącą danych PNR 
między UE a USA z 2004 r. przedmiotowa umowa przynosi wręcz pogorszenie odnośnie do 
wielu kwestii. Biorąc pod uwagę, że Parlament Europejski zwrócił się do Trybunału 
Sprawiedliwości o stwierdzenie nieważności umowy z 2004 r., sprawozdawczyni zaleci PE 
odmowę wyrażenia zgody na zawarcie omawianej umowy.

Ocena kluczowych kwestii:

1) Konieczność i proporcjonalność
Sprawozdawczyni i kontrsprawozdawcy otrzymali informacje uzasadniające wykorzystanie 
danych PNR do konkretnych celów w jasno określonych okolicznościach. Zdaniem 
sprawozdawczyni Komisja Europejska jedynie częściowo i w niewystarczający sposób 
wykazała konieczność i proporcjonalność masowego gromadzenia i przechowywania danych. 
W oparciu o jednostkowe dowody i wizyty delegacji Parlamentu Europejskiego na miejscu 
wyjaśniono zasadność wykorzystania danych PNR do kilku celów. Konieczne jest jednak 
nadal szczegółowe uzasadnienie – o które wystąpił Parlament Europejski – każdego z 
zadeklarowanych celów (zwalczanie terroryzmu i poważnej przestępczości międzynarodowej) 
oraz każdej z metod przetwarzania (w trybie reaktywnym, proaktywnym i w czasie 
rzeczywistym). Ponadto Komisja Europejska nie zbadała w wyczerpujący sposób 
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alternatywnych, mniej uciążliwych środków, na przykład zastosowania zaawansowanych 
informacji o pasażerach (danych API) lub elektronicznego systemu zezwoleń na podróż (dane 
ESTA) do celów identyfikacji osób podejrzanych. 

2) Wykorzystywanie danych PNR (art. 4)
Sprawozdawczyni uważa, że ustępy art. 4 dotyczące celowego ograniczania nie dotyczą 
wyłącznie zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości 
międzynarodowej oraz ich wykrywania, ścigania i prowadzenia odnośnych dochodzeń. 

Choć w art. 4 ust. 1 określono szczegółowe definicje terroryzmu i poważnych przestępstw 
międzynarodowych (przestępstwa podlegające karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy niż trzy lata i mające charakter międzynarodowy), to nie mają one charakteru 
wyłącznego (użycie sformułowań „w tym” oraz „w szczególności”). Oprócz tego, jak 
zauważa Grupa Robocza Art. 29, „definicja przestępczości międzynarodowej wydaje się być 
niekoniecznie związana z egzekwowaniem prawa w USA, lecz obejmuje wszystkie 
przestępstwa, podlegające więcej niż jednej jurysdykcji”. EIOD dodaje, że w art. 4 ust. 1 lit. 
b) „należy zawrzeć konkretny wykaz przestępstw, ponieważ próg [kary pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy od lat trzech] obejmuje odmienne przestępstwa w UE i USA, jak też w 
poszczególnych państwach członkowskich UE i stanach USA”.

Ponadto art. 4 ust. 2, 3 i 4 należy postrzegać jako dalsze rozszerzenie zakresu celów, do 
których mogą być wykorzystywane dane PNR, co z punktu widzenia sprawozdawczyni jest 
być może nawet bardziej problematyczne.

Ust. 2 zezwala na wykorzystywanie danych PNR, „o ile nakaże tak sąd”. Służba Prawna 
Komisji poważnie skrytykowała ten ustęp w maju 2011 r. stwierdzając, że „umożliwiłoby to 
wykorzystywanie danych PNR w dowolnym celu, »o ile nakaże tak sąd«. Nie można tego 
uznać za istotne ograniczenie celu.” Grupa Robocza Art. 29 również wyraziła obawy
stwierdzając, że „art. 4 ust. 2 stanowi, że w poszczególnych przypadkach dane PNR mogą być 
wykorzystywane odnośnie do wszystkich przestępstw niezależnie od ich ciężaru, a nawet 
odnośnie do innych czynów w ogóle niezwiązanych z przestępstwami, o ile nakaże tak sąd”.
EIOD uważa, że „wykorzystywanie danych PNR »o ile nakaże tak sąd« powinno ograniczać 
się do przypadków, o których mowa jest w art. 4 ust. 1”.

Podobnie art. 4 ust. 4 umożliwia wykorzystywanie danych PNR odnośnie do innych 
przestępstw, jeżeli wykryto je w trakcie wykorzystywania tych danych do celów określonych 
w umowie. Grupa Robocza Art. 29 wyraża zaniepokojenie, ponieważ „nie jest jasne, jakie 
inne przestępstwa mogą zostać wykryte i do jakich informacji na temat mniej poważnych 
przestępstw ma dostęp DHS, w których przypadku można wykorzystać dane PNR”. 

Zdaniem sprawozdawczyni najbardziej problematyczny jest art. 4 ust. 3. Po usunięciu z tego 
ustępu odniesienia do bezpieczeństwa na granicach ma on obecnie następujące brzmienie: 
„DHS może wykorzystywać i przetwarzać dane PNR do identyfikacji osób, które po 
przyjeździe do Stanów Zjednoczonych lub też przed opuszczeniem tego kraju zostałyby 
poddane dokładniejszemu przesłuchaniu lub badaniu lub w przypadku których może 
zachodzić konieczność dalszego badania”. Tekst ten, w szczególności czytany w powiązaniu 
z punktami 3 i 14 preambuły dotyczącymi bezpieczeństwa na granicach, prowokuje pytanie, 
czy bezpieczeństwo na granicach jest nadal uznawane za osobny cel. Ponadto Grupa Robocza 



PR\890797PL.doc 11/13 PE480.773v01-00

PL

Art. 29 zauważa w swojej opinii, że „jeżeli Komisja Europejska stwierdza w najczęściej 
zadawanych pytaniach dołączonych do prezentacji projektu, że proces opisany w art. 4 ust. 3 
może również przyspieszyć kontrole na granicach, sugeruje to, iż dane PNR są też 
wykorzystywane do porównywania z profilami w ramach kontroli granicznych”.
Uwzględniając sprawozdanie z wspólnego przeglądu przeprowadzonego w dniach 8-9 
kwietnia 2010 r., w którym wyrażono „obawy odnośnie do szerokiego wykorzystywania 
danych PNR, a w szczególności porównywania tych informacji z bazami danych 
zawierającymi elementy polityki imigracyjnej i celnej, sprawozdawczyni nie jest przekonana, 
że bezpieczeństwo na granicach nie jest już celem wykorzystywania danych PNR.

3) Przechowywanie danych (art. 8)
Choć dostęp do danych będzie stopniowo ograniczany, sprawozdawczyni zauważa, że od 
czasu umowy z 2004 r. okresy przechowywania wydłużają się z każdą następną umową – od 
trzech i pół roku w 2004 r. do nieokreślonego okresu przechowywania w 2011 r. 

Maskowanie/ depersonalizacja danych PNR po sześciu miesiącach jest postrzegane jako 
poprawa, ponieważ zasadniczo oznacza ograniczenia w zakresie dostępności i 
wykorzystywania danych PNR po sześciu miesiącach. Jednak dla sprawozdawczyni nie jest 
jasne, jaki wpływ ma to na dane już przekazane krajom trzecim. 

Zgodnie z umową z 2004 r. dane PNR były niszczone po trzech i pół roku, jeżeli nie zostały 
w tym czasie wykorzystane. W przeciwnym razie przenoszono je do archiwalnej bazy danych 
na dalszych osiem lat i niszczono po upływie tego okresu. Już w 2004 r. ten okres 
przechowywania był ostro krytykowany przez Parlament Europejski, EIOD i Grupę Roboczą 
Art. 29 jako nieproporcjonalny. W umowie z 2007 r. okres przechowywania danych 
wydłużono łącznie do 15 lat. Zgodnie z obecnym projektem umowy z 2011 r. dane PNR, 
mimo ich maskowania po upływie sześciu miesięcy, są przechowywane przez nieokreślony 
okres, choć dostęp do nich jest stopniowo ograniczany. Oprócz depersonalizacji po sześciu 
miesiącach dane mogą być pobierane przez okres dziesięciu lat w sprawach dotyczących 
poważnych przestępstw międzynarodowych oraz piętnastu lat – w sprawach dotyczących 
terroryzmu. Po piętnastu latach dane nie są usuwane, lecz stają się anonimowe. Grupa 
Robocza Art. 15 podkreśla „trudności z nadaniem danym rzeczywiście anonimowego 
charakteru oraz brak dalszych wyjaśnień, dlaczego (anonimowe) dane muszą być w dalszym 
ciągu przechowywane”.

4) Wykorzystywanie danych szczególnie chronionych (art. 6)
Sprawozdawczyni wyraża zaniepokojenie z powodu art. 6 dotyczącego wykorzystywania 
danych szczególnie chronionych, ponieważ wydaje się, że artykuł ten pozwala na pełne i 
nieograniczone wykorzystywanie takich danych. Mając na uwadze, że wszystkie odnośne 
przepisy UE nie zezwalają na przetwarzanie szczególnych kategorii danych (z wyjątkiem 
przypadków, gdy jest to absolutnie nieodzowne i przepisy krajowe zapewniają odpowiednie 
zabezpieczenia), w umowie z 2004 r. zakazano wykorzystywania danych szczególnie 
chronionych, a we wniosku UE dotyczącym danych PNR oraz w umowie o przekazywaniu 
danych PNR między UE i Australią również zakazano wszelkiego przetwarzania danych 
szczególnie chronionych, sprawozdawczyni uważa, że nie można zaakceptować sytuacji, w 
której Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych może filtrować, 
maskować i dodatkowo przetwarzać lub wykorzystywać dane szczególnie chronione. Mimo 
że dane szczególnie chronione mają być trwale usuwane najpóźniej w ciągu 30 dni, nie jest 
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jasne, jaki wpływ ma to na dane, które zostały już przekazane krajom trzecim.

5) Sposób przekazywania danych PNR (art. 15)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego jest jednoznaczna: dane PNR można przekazywać 
wyłącznie przy użyciu metody „push”. W umowie z 2007 r. wprowadzono już dla 
przewoźników termin przejścia na system „push” najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r., 
jednak obowiązek ten nie został wprowadzony w życie, a Komisja potwierdziła, że nie 
dysponuje środkami umożliwiającymi jego egzekwowanie (innymi niż ostateczność, jaką jest 
wniesienie sprawy przeciwko danemu państwu członkowskiemu do Trybunału). 
Sprawozdawczyni chciałaby zwrócić uwagę na sprawozdanie z wspólnego przeglądu 
przeprowadzonego w dniach 8-9 kwietnia 2010 r., w którym wyrażono „obawy odnośnie do 
liczby wniosków ad hoc oraz faktu, że DHS przetwarza takie wnioski, pobierając dane”. 
Ponadto dane uzyskane od przewoźników charakteryzują się dużą częstotliwością tego typu 
wniosków ad hoc – do tysiąca miesięcznie.

6) Dalsze przekazywanie danych PNR (art. 17)
W odniesieniu do wymiany danych z innymi agencjami amerykańskimi oraz do dalszego 
przekazywania danych krajom trzecim wydaje się, że od czasu umowy z 2004 r. nie 
poczyniono żadnych postępów.

7) Współpraca organów ścigania i sądów (art. 18)
Sprawozdawczyni z zadowoleniem odnotowuje, że w stosunku do umowy z 2007 r. nastąpiła 
poprawa w dziedzinie współpracy organów ścigania i sądów. W 2007 r. współpraca ta nie 
miała jeszcze charakteru wiążącego, natomiast w umowie z roku 2011 art. 18 gwarantuje, że 
DHS „przekazuje” informacje „najszybciej jak to możliwe”. Sprawozdawczyni zauważa 
jednak, że wymiana informacji jest konieczna jedynie w sprawach będących przedmiotem 
wyjaśniania lub dochodzenia w związku z terroryzmem (art. 4 ust. 1 lit. a)) lub z poważnymi 
przestępstwami międzynarodowymi (art. 4 ust. 1 lit. b)). Inne cele wymienione w art. 4 
wykraczają poza to zobowiązanie do współpracy.

8) Podstawa prawna 
Sprawozdawczyni uważa, że odpowiednią podstawą prawną jest w pierwszej kolejności art. 
16 TFUE (dotyczący ochrony danych). Nie został on jednak ujęty w podstawie prawnej, a w 
preambule zapisano jedynie ogólne i niewiążące odniesienie do tego artykułu („mając na 
uwadze”). Jak zauważono powyżej oraz zgodnie ze stwierdzeniem Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych w opinii z dnia 15 lipca 2011 r., celem tej umowy jest dopilnowanie, by 
przekazywanie danych było zgodne z unijnymi normami w zakresie ochrony danych. Umowa 
ta nie powinna zatem opierać się na art. 82 ust. 1 lit d) i art. 87 ust. 2 lit. a), lecz na art. 16 
TFUE. Gdyby celem była współpraca policyjno-sądowa, wówczas UE mogłaby teoretycznie 
nie wyrazić zgody na gromadzenie danych PNR. Jest to jednak suwerenna decyzja kraju 
trzeciego. Nie mamy zatem w tym przypadku do czynienia z polityką UE i to nie UE 
podejmuje decyzje w tej sprawie. Zastosowana podstawa prawna jest zdecydowanie 
niewłaściwa.

9) Środki odwoławcze dla obywateli UE i niezależny nadzór (art. 13 i 14)
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje możliwość stworzoną w art. 13, zgodnie z 
którym „każda osoba fizyczna, niezależnie od swojej narodowości, kraju pochodzenia lub 
miejsca zamieszkania (…) ma prawo do skutecznych administracyjnych i sądowych środków 
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odwoławczych”, jednak wyraża poważne wątpliwości co do praktycznego znaczenia tego 
artykułu, ponieważ umowa o przekazywaniu danych PNR między UE i USA jest umową 
wykonawczą, tj. Stany Zjednoczone nie mogą zmienić własnych przepisów ustawowych, 
ponieważ wymagałoby to udziału Kongresu. Ponadto w art. 21 stwierdzono jednoznacznie, że 
umowa „nie tworzy ani nie przyznaje, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, żadnych 
praw czy korzyści żadnym osobom”. EIOD wyraża ubolewanie z tego powodu w swojej 
opinii, stwierdzając w odniesieniu do art. 21, że „[prawo do „kontroli sądowej”] może nie być 
równoważne prawu do skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w UE”.

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje przyszłe zaangażowanie Kongresu, kiedy 
zacznie się nadzór nad stosowaniem umowy o przekazywaniu danych PNR między UE i 
USA, jednak zauważa, że w art. 14 nadal nie ma mowy o niezależnym nadzorze wymaganym 
zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE1 oraz Kartą praw podstawowych.

10) Wykaz danych PNR
Załącznik I do umowy zawiera 19 rodzajów danych, które będą przekazywane Stanom 
Zjednoczonym. Większość z nich jest identyczna z polami danych w umowie z 2007 r. i jest 
zgodna również z poszczególnymi kategoriami danych określonych w załączniku do umowy z 
2004 r. Oba wykazy danych zostały już uznane za nieproporcjonalne przez EIOD i Grupę 
Roboczą Art. 29. Za problematyczne uznaje się przede wszystkim pola „Uwagi ogólne, w tym 
inne dodatkowe informacje (OSI), informacje o usługach specjalnych (SSI) i prośby o usługi 
specjalne (SSR)”, ponieważ kategorie te mogą ujawniać dane dotyczące przekonań 
religijnych lub zdrowia.

11) Wpływ ustawy Patriot Act na dane PNR przechowywane przez linie lotnicze w ich 
komputerowych systemach rezerwacji
Umowa o PNR między UE a USA ma zastosowanie do przekazywania danych PNR do 
Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Umowa nie wprowadza jednak żadnych 
ograniczeń odnośnie do możliwości uzyskiwania danych PNR przez rząd amerykański 
bezpośrednio od linii lotniczych, które posiadają komputerowe systemy rezerwacji i mają 
siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub po prostu prowadzą tam działalność, przez 
egzekwowanie postanowień ustawy Patriot Act. Sprawozdawczyni uważa, że ta sytuacja 
wymaga wyjaśnienia. Unia Europejska musi zagwarantować, że unijne zasady dotyczące 
ochrony danych będą skutecznie egzekwowane, a przepisy amerykańskie nie będą miały 
pierwszeństwa przed przepisami UE lub omawianą umową. 

W związku z powyższymi uwagami sprawozdawczyni zaleca Parlamentowi Europejskiemu 
odmówienie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
a Unią Europejską o wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) oraz 
przekazywaniu takich danych do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów 
Zjednoczonych.

                                               
1 Grupa Robocza Art. 29 odnosi się do sprawy C-618/07, Komisja przeciwko Republice Federalnej Niemiec z 
dnia 9 marca 2010 r.


