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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in 
Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu 
Združenih držav za domovinsko varnost 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (17433/2011),

– ob upoštevanju Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o 
uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih držav za 
domovinsko varnost, priloženega temu osnutku sklepa Sveta (17434/2011),

– ob upoštevanju sporočila Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence 
imen letalskih potnikov (PNR) tretjim državam (COM(2010)0492),

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. februarja 2007 o družbi SWIFT, sporazumu 
PNR in čezatlantskem dialogu o teh vprašanjih1, z dne 12. julija 2007 o sporazumu PNR z 
Združenimi državami Amerike2, z dne 5. maja 2010 o začetku pogajanj o sporazumih o 
evidencah imen letalskih potnikov z Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado3

in z dne 11. novembra 2010 o globalnem pristopu k prenosu podatkov PNR tretjim 
državam4, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 19. oktobra 
2010 o sporočilu Komisije o globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen 
letalskih potnikov tretjim državam5 in njegovega mnenja z dne 9. decembra 2011 o 
predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Združenimi državami Amerike in 
Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih ministrstvu Združenih 
držav za domovinsko varnost6,

– ob upoštevanju mnenja št. 7/2010 z dne 12. novembra 2010 o sporočilu Komisije o 
globalnem pristopu k prenosu podatkov iz evidence imen letalskih potnikov tretjim 
državam, ki ga je sprejela delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, ter pisma z 
dne 6. januarja 2012 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Združenimi 
državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih 
ministrstvu Združenih držav za domovinsko varnost,

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s točko (a) drugega 
pododstavka člena 218(6), v povezavi s točko (d) drugega pododstavka člena 82(1), in 
točko (a) člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7–0511/2011),

                                               
1 ¹ UL C 287 E, 29.11.2007, str. 349.
2 ¹ UL C 175 E, 10.7.2008, str. 564.
3 ¹ UL C 81 E, 15.3.2011, str. 70.
4 Sprejeta besedila, P7-TA(2010)0397.
5 UL C 357, 30.12.2010, str. 7.
6  Še neobjavljeno v UL.
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– ob upoštevanju člena 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členov 7 in 8 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju členov 81 in 90(7) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve ter mnenje Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2010),

1. ne odobri sklenitve sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic ter vladi Združenih držav Amerike.
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OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Podatke PNR zagotovijo potniki, zbirajo jih letalski prevozniki, uporabljajo pa se v sistemih 
za izdajo vozovnic, rezervacije in prijavo potnikov na let. Podatki PNR se zbirajo v 
komercialne namene, zato vsebujejo več vrst podatkov, od imen, naslovov, številk potnih 
listov in podatkov o kreditni kartici, do podatkov o drugih potnikih, poti in potovalnih 
agentih. 

Po napadih 11. septembra 2001 so organi ZDA letalskim družbam naložili obveznost, da 
ministrstvu ZDA za pravosodje in domovinsko varnost predložijo podatke o potnikih iz 
evidence imen letalskih potnikov za lete v ZDA, iz njih in prek njih v elektronski obliki. Za 
letalske družbe, ki ne upoštevajo teh zahtev, so zagrožene visoke kazni in celo izguba pravice 
do pristanka, potniki pa lahko ob prihodu v ZDA trpijo zaradi zamud. Res pa je, da bi letalske 
družbe, ki bi svoje podatke PNR prenesle, da bi tako izpolnile obveznosti, ki so jih naložili 
organi ZDA, kršile zakonodajo EU o varstvu podatkov (Direktiva št. 95/46/ES za prenos 
osebnih podatkov v tretje države zahteva „ustrezno raven varstva“ in „nedvoumno 
privolitev“), zato bi jim lahko nacionalni organi za varstvo podatkov naložili visoke kazni. 

Da bi se izognili izbiranju med spoštovanjem zakonodaje EU ali zahtev Združenih držav ter 
da bi preprečili pravno negotovost letalskih prevoznikov in državljanov, je bila Komisija 
pozvana, naj se pogaja o mednarodnem sporazumu z Združenimi državami, s katerim bi 
zagotovili, da bo prenos podatkov PNR v skladu s standardi EU o varstvu podatkov. 
Vzpostavila je evropski pravni okvir, ki letalskim družbam omogoča prenos podatkov PNR. 
Ta okvir tvorita Odločba o ustreznosti z dne 14. maja 2004 in mednarodni sporazum, ki so ga 
Evropska unija in Združene države sklenile 28. maja 2004.  

Parlament je v zvezi z obema instrumentoma uporabil pravno sredstvo, nakar je Sodišče 30. 
maja 2006 oba instrumenta  razglasilo za nična, ker je presodilo, da člen 95 (notranji trg) in 
300 PES nista bila pravilna pravna podlaga. Po mnenju Sodišča pomeni prenos podatkov PNR 
Združenim državam postopek obdelave, ki je povezan z javno varnostjo in dejavnostmi 
države na področju kazenskega prava. Te dejavnosti so bile skladno s členom 3(2) Direktive 
št. 95/46/ES izrecno izključene iz področja uporabe te direktive. 

Ta okvir je bil pozneje najprej nadomeščen z začasnim sporazumom med Evropsko unijo in 
Združenimi državami z dne 16. oktobra 2006, nato pa z naknadnim sporazumom, ki ga je EU 
podpisala 23. julija, Združene države pa 26. julija 2007. Sporazum se od 26. julija 2007 
uporablja začasno v pričakovanju, da ga bodo države članice ratificirale.

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 se je za pogajanja o 
mednarodnih sporazumih začel uporabljati redni zakonodajni postopek, ki vključuje pravico 
Evropskega parlamenta do odobritve. Potem ko je Evropski parlament 15. februarja 2010 
prejel zahtevo Sveta za odobritev, je 5. maja 2010 sprejel resolucijo, s katero je sklenil, da bo 
glasovanje o zahtevi za odobritev preložil. V svoji resoluciji je od Evropske komisije 
zahteval, naj pripravi usklajen pristop k uporabi podatkov PNR, ki naj temelji na enotnih 
načelih, pri tem pa naj upošteva druga dva sporazuma PNR z Avstralijo in Kanado ter 
naraščanje zahtev po uporabi podatkov PNR iz držav, kot so Savdska Arabija, Južna Koreja in 
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Nova Zelandija1. Ta pristop, ki sta ga sprejela tako Svet kot Komisija, se zdi najbolj 
pragmatična izbira v razmerah, ko vse več držav zahteva prenos podatkov PNR. 

Januarja 2011 je Komisija s sporočilom o globalnem pristopu k prenosu podatkov PNR v 
tretje države in z novimi pogajalskimi pooblastili, ki jih je potrdil Svet, začela nova pogajanja 
Z ZDA, Avstralijo in Kanado. 

Novi sporazum z Avstralijo je Svet podpisal 29. septembra 2011, Parlament pa ga je odobril 
27. oktobra 2011. Pogajanja s Kanado še potekajo. Maja 2011 sta Evropski parlament in Svet 
z ZDA razpravljala o vmesnem izidu pogajanj. Osnutek besedila, ki je pri tem nastal, so si 
ogledali poročevalka in poročevalci v senci ter pravna služba Komisije, vendar vmesni izid ni 
izpolnjeval meril iz resolucij Evropskega parlamenta, zato so morali pogajanja nadaljevati. Po 
novih pogajanjih je Komisija parafirala sporazum in 23. novembra 2011 poslala Svetu 
priporočilo, naj ga podpiše in sklene. Svet je sporazum sprejel 13. decembra 2011, nakar je bil 
ta podpisan in poslan Evropskemu parlamentu z zahtevo za odobritev.

II. Ocena sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi 
in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za 
domovinsko varnost

5. maja in 11. novembra 2010 je Parlament skoraj soglasno sprejel pogoje za odobritev 
sporazuma2: 

1) Dokazana mora biti potreba po množičnem zbiranju in hrambi podatkov PNR, podprta z 
dejanskimi dokazili za vsak navedeni namen zbiranja in hrambe.
2) Dokazana mora biti sorazmernost (se pravi, da istega cilja ne bi bilo mogoče doseči z manj 
vsiljivimi sredstvi). 
3) Namen mora biti jasno in ozko omejen na boj proti terorizmu in hudim mednarodnim 
kaznivim dejanjem na podlagi jasnih pravnih opredelitev iz Okvirnega sklepa Sveta št. 
2002/475/PNZ z dne 13. junija 2002 o boju proti terorizmu in Okvirnega sklepa Sveta št. 
2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje.
4) Skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov na nacionalni in evropski ravni.
5) Za prenos podatkov se uporablja samo metoda „push“.
6) Podatkov PNR se v nobenem primeru ne sme uporabiti za podatkovno rudarjenje ali 
profiliranje.
7) Nadaljnji prenos podatkov države prejemnice v tretje države mora biti skladen s standardi 
EU o varstvu podatkov, kar se ugotovi s posebnimi ocenami primernosti.  
8) Rezultati so nemudoma na voljo pristojnim organom EU in držav članic (vzajemnost).
9) Pravna podlaga sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma mora vključevati člen 16 PDEU.
10) Ustrezni mehanizmi za neodvisno revizijo in sodni ter demokratični nadzor.

Poročevalka je novi sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o 
uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za 
                                               
1 Do zdaj je na Evropsko komisijo zahtevo za prenos podatkov PNR naslovilo 11 držav. 
2 Resoluciji z dne 5. maja 2010 o začetku pogajanj o sporazumih o evidencah imen letalskih potnikov (PNR) z 
Združenimi državami Amerike, Avstralijo in Kanado in z dne 11. novembra 2010 o globalnem pristopu k 
prenosu podatkov PNR tretjim državam.
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domovinsko varnost ocenila glede na ta merila. Pri tem priznava velik trud, ki ga je Komisija 
vložila v poskus zagotovitve boljšega sporazuma, vendar mora sprejeti zaključek, da mnoga 
merila niso bila zadovoljivo izpolnjena. Oba, Komisija in Svet, sta se odločila za pristop, 
skladno s katerim sta pri urejanju mednarodnih sporazumov o prenosu podatkov PNR pozvala 
k usklajenemu pristopu in enotnim načelom. Vendar se sporazum z Združenimi državami 
temeljno razlikuje od tega pristopa, pa tudi od sporazuma z Avstralijo, ki je bil sklenjen 13. 
decembra 2011. Za omenjeni sporazum je obveljalo mnenje, da je dovolj skladen z merili, ki 
jih je določil Parlament, sporazum z ZDA pa se razlikuje od pristopa, o katerem so se 
Evropski parlament, Komisija in Svet sporazumeli leta 2010. Še več, če ga primerjamo s 
prvim sporazumom EU-ZDA iz leta 2004, pomeni sporazum iz leta 2011 v mnogih točkah 
nazadovanje. Glede na to, da je Evropski parlament Sodišče zaprosil, naj razglasi sporazum iz 
leta 2004 za ničen, bo poročevalka Evropskemu parlamentu priporočila, naj zavrne odobritev 
sklenitve sporazuma. 

Ocena ključnih vprašanj 

1) O nujnosti in sorazmernosti
Poročevalka in poročevalci v senci so prejeli podatke, ki upravičujejo uporabo PNR za 
posebne namene v jasno opredeljenih okoliščinah. Evropska komisija je le nezadovoljivo in 
delno dokazala potrebo in sorazmernost množičnega zbiranja in hrambe podatkov. Za 
nekatere namene je bila uporaba podatkov PNR pojasnjena z nezanesljivimi dokazi in obiski 
delegacij Evropskega parlamenta na kraju samem. Vseeno pa še ni bila podana podrobna 
utemeljitev vsakega navedenega namena (boj proti terorizmu in hudim mednarodnim 
kaznivim dejanjem) in vsake posamezne metode obdelave (reaktivne, v stvarnem času in 
proaktivne), kot je zaprosili Evropski parlament. Poleg tega pa Evropska komisija ni dovolj 
raziskala drugih, manj vsiljivih možnosti, na primer uporabo podatkov ESTA ali API za 
prepoznavanje sumljivih oseb. 

2) O uporabi podatkov PNR (člen 4)
Poročevalka meni, da odstavki člena 4 o omejitvi namena niso omejeni na preprečevanje, 
odkrivanje, preiskovanje in pregon terorizma in huda mednarodna kazniva dejanja. 

Čeprav člen 4(1) natančno opredeljuje terorizem in huda mednarodna kazniva dejanja 
(kazniva dejanja, za katera so določene zaporne kazni treh let ali več in so mednarodne 
narave), te opredelitve niso izključujoče (uporaba besed „vključno z“ in „zlasti če“). Poleg 
tega, kot ugotavlja delovna skupina iz člena 29, se opredelitev mednarodnih kaznivih dejanj 
ne zdi nujno povezana z odkrivanjem in pregonom v ZDA, temveč zajema vsa kazniva 
dejanja, pri katerih je udeleženih več sodnih oblasti. Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
dodaja, da bi moral pododstavek (b) člena 4(1) vsebovati poseben seznam kaznivih dejanj, saj 
prag treh let ali več v EU in ZDA ter v različnih državah članicah in zveznih državah ZDA 
vključuje različna kazniva dejanja. 

Poleg tega, kar je po mnenju poročevalke morebiti še bolj problematično, je treba člene 4(2), 
4(3) in 4(4) brati kot dodatno razširitev namena, za katerega se lahko uporabljajo podatki 
PNR.

Odstavek 2 omogoča uporabo podatkov PNR, „če tako odredi sodišče“. Pravna služba 
Komisije je maja 2011 izrazila hudo kritiko tega odstavka s trditvijo, da bi omogočil uporabo 
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PNR za čisto vse namene, če le „tako odredi sodišče“. Na to po njenem mnenju ni mogoče 
gledati kot na smiselno omejitev namena. Tudi delovna skupina iz člena 29 je izrazila 
zaskrbljenost, in sicer glede člena 4(2), ki določa, da se lahko podatki PNR za vsak primer 
posebej uporabijo za vsa kazniva dejanja, ne glede na njihovo resnost, pa tudi za druga 
dejanja, ki sploh niso povezana s kaznivimi dejanji, „če tako odredi sodišče“. Evropski 
nadzornik za varstvo podatkov meni, da bi morala biti uporaba podatkov PNR, „če tako 
odredi sodišče“, omejena na primere iz člena 4(1). 

Enako tudi člen 4(4) določa uporabo podatkov PNR za druga kazniva dejanja, če so ta odkrita 
med uporabo podatkov PNR za namene sporazuma. Delovno skupino iz člena 29 skrbi, ker ni 
jasno, katere druge prekrške bi lahko odkrili in do katerih podatkov glede manjših prekrškov 
ima ministrstvo za domovinsko varnost dostop, da jih lahko povezuje s podatki PNR.  

Po mnenju poročevalke je najbolj problematičen člen 4(3). Čeprav je bila navedba varovanja 
mej odstranjena iz tega odstavka, se odstavek sedaj glasi: „MDV lahko podatke iz PNR 
uporablja in obdeluje, da bi ugotovilo identiteto oseb, ki bodo ob prihodu v Združene države 
ali odhodu iz njih natančneje zaslišane ali pregledane, ali oseb, ki bodo dodatno pregledane.“ 
To besedilo, zlasti če ga preberemo skupaj z uvodnima izjavama 3 in 14 glede varovanja mej, 
sproži vprašanje, ali se varovanje mej še šteje kot samostojen namen. Delovna skupina iz 
člena 29 je v svojem mnenju med drugim navedla, da če je Evropska komisija v pogostih 
vprašanjih, ki spremljajo osnutek, dejala, da postopek, opisan v členu 4(3) lahko tudi časovno 
skrajša mejno kontrolo, to pomeni, da se podatki PNR kor sestavni del mejne kontrole 
povezujejo s profili. Ob upoštevanju poročila skupnega pregleda z dne 8. in 9. aprila 2010, v 
katerem so bili izraženi pomisleki glede široke uporabe podatkov PNR in zlasti povezovanja 
PNR podatkov s podatkovnimi zbirkami, ki vsebujejo vnose, povezane s politiko priseljevanja 
in carinsko politiko, poročevalka ni prepričana, da med nameni uporabe podatkov PNR ni več 
varovanja mej.

3) Hramba podatkov (člen 8)
Čeprav bo dostop do podatkov postopno omejen, poročevalka opaža, da se je od leta 2004 
obdobje hrambe podatkov z vsakim novim sporazumom podaljšalo, in sicer s triinpolletnega 
(3,5) obdobja hrambe v letu 2004 na neomejeno obdobje hrambe v letu 2011. 

Prikritje/anonimizacija podatkov PNR po šestih mesecih se zdi izboljšanje, saj v osnovi 
pomeni, da so pogoji za dostop in uporabo podatkov PNR po šestih mesecih omejeni. 
Poročevalka pa ne ve, kako to učinkuje na podatke, ki so že bili preneseni v tretje države. 

V sporazumu iz leta 2004 so se podatki PNR po treh letih in pol (3,5) uničili, če se do njih ni 
dostopalo. Če pa so bili predmet dostopa, so bili podatki PNR preneseni v mirujočo 
podatkovno zbirko za dodatnih osem (8) let, po prenehanju tega obdobja pa uničeni. V letu 
2004 so Evropski parlament, Evropski nadzornik za varstvo podatkov in delovna skupina iz 
člena 29 že ostro kritizirali obdobje hrambe, ker naj bi bilo nesorazmerno. Sporazum iz leta 
2007 je obdobje hrambe podaljšal na skupno 15 let. Sedanji osnutek sporazuma iz leta 2011 
sicer po šestih mesecih prikrije podatke in postopno omeji njihovo dostopnost, vendar jih 
shrani za nedoločen čas. Potem ko po 6 mesecih nastopi anonimizacija, se podatki lahko 
pridobijo v obdobju 10 let v primeru hudih mednarodnih kaznivih dejanj in v obdobju 15 let v 
primeru terorističnih dejanj. Po 15 letih se podatki ne izbrišejo, temveč anonimizirajo. 
Delovna skupina iz člena 29 je opozorila na težavnost dejanskega anonimiziranja podatkov in 
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na pomanjkljivo razlago tega, zakaj so (anonimizirani) podatki še potrebni.

4) Uporaba občutljivih podatkov (člen 6)
Poročevalko skrbi člen 6 o uporabi občutljivih podatkov, saj se zdi, da omogoča njihovo 
polno in neomejeno uporabo. Če upoštevamo, da nobena zadevna zakonodaja EU ne omogoča 
obdelave posebnih kategorij podatkov (razen v primeru, ko bi to bilo nujno potrebno, 
nacionalna zakonodaja pa določa ustrezne zaščitne ukrepe) ter da je sporazum iz leta 2004 
prepovedoval uporabo občutljivih podatkov, predlog EU o podatkih PNR in sporazum EU-
Avstralija o podatkih PNR pa prav tako prepovedujeta kakršnokoli obdelavo teh podatkov, 
poročevalka meni, da ni mogoče pristati na to, da se ministrstvu Združenih držav za 
domovinsko varnost omogoči filtriranje, prikritje in nadaljnja obdelava občutljivih podatkov. 
Tudi če se občutljivi podatki najkasneje po 30 dneh za stalno izbrišejo, ni jasno, kaj se zgodi s 
podatki, ki so že bili preneseni v tretje države.

5) Način prenosa podatkov iz PNR (člen 15)
Resolucija Evropskega parlamenta je kristalno jasna. Podatki PNR se lahko prenesejo 
izključno z metodo push. Sporazum iz leta 2007 je letalskim prevoznikom že postavil rok, da 
morajo najkasneje do 1. januarja 2008 preiti na metodo push, vendar ta obveznost ni bila 
uveljavljena. Komisija je celo potrdila, da ne pozna načina, kako bi to obveznost uveljavila 
(edina možnost bi bila, da bi države članice tožila pred Sodiščem). Poročevalka bi rada 
opozorila na poročilo skupnega pregleda z dne 8. in 9. aprila 2010, v katerem je bila izražena 
skrb tako glede števila ad hoc zahtev kot tudi glede tega, da ministrstvo za domovinsko 
varnost te zahteve obdela s priklicanjem podatkov po metodi pull. Podatki, ki so jih 
posredovali letalski prevozniki, so pokazali zelo visoko pogostnost ad hoc zahtev po metodi 
pull, in sicer do tisoč na mesec.

6) Nadaljnji prenos podatkov PNR (člen 17)
Glede na skupno uporabo podatkov z drugimi agencijami ZDA in na nadaljnji prenos v tretje 
države ni videti, da bi bil od sporazuma iz leta 2004 dosežen napredek. 

7) Sodelovanje med policijskimi organi, organi kazenskega pregona ter pravosodnimi organi 
(člen 18)
Poročevalka pozdravlja izboljšanje v primerjavi s sporazumom iz leta 2007 glede vprašanja 
sodelovanja med policijskimi organi, organi kazenskega pregona ter pravosodnimi organi. 
Leta 2007 sodelovanje med policijskimi organi, organi kazenskega pregona ter pravosodnimi 
organi še ni bilo zavezujoče, v sporazumu iz leta 2001 pa je člen 18 zagotavljal, da bo 
ministrstvo za domovinsko varnost zagotovilo podatke, čim bo to izvedljivo. Poročevalka pa 
ugotavlja, da je treba podatke deliti le takrat, ko se nanašajo na primere, o katerih poteka 
preiskava, in ki so povezani s terorizmom (člen 4(1)(a)) ali s hudimi mednarodnimi kaznivimi 
dejanji (člen 4(1)(b)). Drugi namen, ki je naveden v členu 4, je izvzet iz obveznosti 
sodelovanja. 

8) Pravna podlaga 
Poročevalka meni, da bi morala biti ustrezna pravna podlaga vsekakor in predvsem člen 16 
PDEU (o varstvu podatkov). Vendar pa navedeni člen ni vključen v pravno podlago, pač pa je 
samo na splošno in nezavezujoče omenjen v preambuli. Kot je navedeno zgoraj in kot je 
navedel Evropski nadzornik za varstvo podatkov v svojem mnenju z dne 15. julija 2011, je 
namen sporazuma zagotoviti, da bo prenos podatkov v skladu s standardi EU o varstvu 
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podatkov. Sporazum zato ne bi smel temeljiti samo na členih 82(1)(d) in 87(2)(a), pač pa tudi 
na členu 16 PDEU. Če je namen sporazuma sodelovanje med policijo in pravosodjem, potem 
bi se EU teoretično lahko odločila proti zbiranju podatkov PNR. Toda to je suverena odločitev 
tretje države. Ne gre za politiko EU, saj EU ne odloča o tem. Izbrana pravna podlaga je očitno 
napačna.

9) Pravna sredstva za državljane EU in neodvisni nadzor (člena 13 in 14)
Poročevalka pozdravlja možnost, ki jo ustvarja člen 13, da lahko „vsak posameznik (...) ne 
glede na državljanstvo, državo izvora ali stalno prebivališče uveljavlja pravna sredstva v 
upravnih in sodnih postopkih“, vendar močno dvomi v pomen tega člena v praksi, saj je 
sporazum o podatkih PNR med EU in ZDA izvršilni sporazum, ZDA pa ne morejo spremeniti 
svoje zakonodaje, ne da bi bil pri tem udeležen kongres. Tudi člen 21 izrecno določa, da 
določbe tega sporazuma „v skladu z zakonodajo ZDA niti ne ustvarjajo niti ne podeljujejo 
pravic ali koristi osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava.“ Evropski nadzornik za 
varstvo podatkov v svojem mnenju glede tega izraža obžalovanje in glede člena 21 sklene, da
ta pravica do pravnega sredstva morebiti ni enakovredna pravici do učinkovitega pravnega 
sredstva v EU.

Poročevalka odobrava udeležbo kongresa ZDA v prihodnosti, ko bo treba nadzorovati 
izvajanje sporazuma PNR EU-ZDA, vendar ugotavlja, da v členu 14 še vedno primanjkuje 
neodvisnega nadzora, kot se zahteva skladno s sodno prakso Evropskega sodišča1 in Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

10) Seznam podatkov PNR
Priloga I k sporazumu vsebuje 19 vrst podatkov, ki bodo posredovani Združenim državam. 
Večina teh podatkov je identična podatkovnim poljem v sporazumu iz leta 2007 in tudi ti 
obsegajo različne kategorije vrst podatkov, kot smo jih videli v prilogi k sporazumu iz leta 
2004. Evropski nadzornik za varstvo podatkov in delovna skupina iz člena 29 sta oba seznama 
že označila za nesorazmerna. Za problematične veljajo zlasti podatkovna polja  „splošne 
opombe, vključno z informacijami OSI, SSI in SSR“, saj te kategorije lahko razkrijejo 
podatke, povezane z verskim prepričanjem ali zdravjem.

11) Vpliv zakona o domovinski varnosti na podatke PNR, ki jih letalski prevozniki hranijo v 
svojih računalniških sistemih rezervacij
Sporazum PNR EU-ZDA se uporablja pri prenosih podatkov PNR ministrstvu za domovinsko 
varnost, vendar pa nikakor ne omejuje možnosti, ki jo ima vlada ZDA, da pridobi podatke 
PNR neposredno iz računalniških sistemov rezervacij letalskih prevoznikov s sedežem v ZDA 
ali tistih, ki tam zgolj poslujejo, in sicer z izvajanjem zakona o domovinski varnosti. 
Poročevalka meni, da bi bilo treba to situacijo razjasniti. Evropska unija mora zagotoviti, da 
se pravila EU o varstvu podatkov dejansko izvajajo in da zakonodaja ZDA nima prednosti 
pred zakonodajo EU ali tem sporazumom. 

Upoštevajoč povedano, poročevalka priporoča, da Evropski parlament zavrne odobritev 
sklenitve sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o uporabi in 
prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) ministrstvu Združenih držav za domovinsko 

                                               
1 Delovna skupina iz člena 29 se sklicuje na zadevo št. C-618/07, Komisija proti Zvezni republiki Nemčiji z dne 
9. marca 201.
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varnost. 


