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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och 
Europeiska unionen om användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta 
staternas Department of Homeland Security 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (17433/2011),

– med beaktande av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om 
användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of 
Homeland Security, som bifogats till utkastet till rådets beslut (17434/2011),

– med beaktande av kommissionens meddelande om en övergripande strategi när det gäller 
överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer (COM(2010)0492),

– med beaktande av sina resolutioner av den 14 februari 2007 om SWIFT, PNR-avtalet och 
den transatlantiska dialogen om dessa frågor1, av den 12 juli 2007 om PNR-avtalet med 
Amerikas förenta stater2, av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om 
passageraruppgifter med Förenta staterna, Australien och Kanada3 och av den 
11 november 2010 om en övergripande strategi när det gäller överföring av 
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer4, 

– med beaktande av yttrandena av den 19 oktober 2010 från Europeiska 
datatillsynsmannen över meddelandet från kommissionen om en övergripande strategi 
när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer5 och av 
den 9 december 2011 om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan 
Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av 
passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security6,

– med beaktande av yttrande 7/2010 av den 12 november 2010 över meddelandet från 
kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av 
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer, antaget av datatillsynsmannen 
(artikel 29-arbetsgruppen), och av skrivelsen av den 6 januari 2012 om avtalet mellan 
Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av 
passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security,

                                               
1 EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
2 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
3 EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
4 Antagna texter, P7-TA(2010)0397.
5 EUT C 357, 30.12.2010, s. 7.
6 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE480.773v01-00 6/13 PR\890797SV.doc

SV

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 218.6 andra stycket a jämförd med artikel 82.1 andra stycket d och artikel 87.2 a i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0511/2011),

– med beaktande av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor 
(A7-0000/2010).

1. Europaparlamentet godkänner inte att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt till regeringen i 
Amerikas förenta stater.
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MOTIVERING

I. Bakgrund

Passageraruppgifter tillhandahålls av passagerarna, samlas in av lufttrafikföretaget och 
används för deras biljettförsäljnings-, reservations- och incheckningssystem. Eftersom 
passageraruppgifter samlas in för kommersiella ändamål innehåller de flera olika typer av 
upplysningar, t.ex. namn, adress, passnummer och kreditkortsuppgifter, men även information 
om andra passagerare, resvägar och resebyråer. 

Till följd av attentaten den 11 september 2001 införde de amerikanska myndigheterna en 
skyldighet för flygbolagen att till Department of Homeland Security elektroniskt överföra 
passageraruppgifter för flygningar till, från eller via USA. Flygbolag som inte följer dessa 
krav kan få höga böter och förlora sina landningsrättigheter, och passagerare kan drabbas av 
förseningar när de ska resa till USA. Om flygbolagen överför sina passageraruppgifter för att 
följa de skyldigheter som de amerikanska myndigheterna har infört överträder de emellertid 
EU:s lagstiftning om skydd av personuppgifter (i direktiv/95/46/EG krävs en ”adekvat 
skyddsnivå” eller ”otvetydigt samtycke” för överföring av personuppgifter till tredjeländer) 
och riskerar höga böter från de nationella dataskyddsmyndigheterna.

För att flygbolagen ska slippa att behöva välja mellan att följa EU-lagstiftningen eller de 
amerikanska kraven, och för att lösa det oklara rättsläget för både lufttrafikföretagen och 
medborgarna, uppmanades kommissionen att förhandla fram ett internationellt avtal med 
USA för att se till att överföringen av passageraruppgifter sker i enlighet med EU:s normer för 
uppgiftsskydd.  En europeisk rättslig ram som gjorde det möjligt för flygbolagen att överföra 
passageraruppgifter upprättades av kommissionen. Denna rättsliga ram bestod av beslutet om 
en adekvat skyddsnivå av den 14 maj 2004 och ett internationellt avtal som ingicks mellan EU 
och USA den 28 maj 2004. 

Till följd av ett överklagande av Europaparlamentet upphävde EU-domstolen båda 
instrumenten den 30 maj 2006, eftersom man ansåg att artikel 95 (inre marknaden) och 
artikel 300 i EG-fördraget var felaktiga rättsliga grunder. Domstolen ansåg att överföring av 
passageraruppgifter till USA utgjorde behandling som rör allmän säkerhet och statlig 
verksamhet på straffrättsliga områden. Denna verksamhet undantogs uttryckligen från att 
omfattas av direktiv 95/46/EG, i enlighet med artikel 3.2 i det direktivet. 

Senare ersattes ramen först av interimsavtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas 
förenta stater av den 16 oktober 2006, och därefter av uppföljningsavtalet, som 
undertecknades den 23 juli 2007 av EU och den 26 juli 2007 av USA. Avtalet har tillämpats 
provisoriskt från den 26 juli 2007 i väntan på medlemsstaternas ratificering.

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 började det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet tillämpas vid förhandlingar om internationella avtal, vilket innefattar 
en godkännanderätt för Europaparlamentet. Efter att parlamentet mottagit rådets begäran om 
godkännande den 15 februari 2010 antog parlamentet den 5 maj 2010 en resolution för att 
skjuta upp omröstningen om denna begäran. I sin resolution uppmanade parlamentet 
kommissionen att lägga fram en sammanhållen strategi för användning av PNR-uppgifter som 
inbegriper en enda uppsättning principer, samtidigt som man bör beakta de två övriga 
PNR-avtalen med Australien och Kanada och det faktum att länder som Saudiarabien, 
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Sydkorea och Nya Zeeland i allt högre grad har börjat begära att få använda PNR-uppgifter. 
Denna metod, som fick stöd från både rådet och kommissionen, såg ut att vara det 
pragmatiska alternativet i en situation där allt fler länder begär överföring av PNR-uppgifter. 

Med ett meddelande om en övergripande strategi när det gäller överföring av 
passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer och nya förhandlingsmandat som 
godkänts av rådet inledde kommissionen nya förhandlingar med USA, Australien och Kanada 
i januari 2011. 

Ett nytt avtal med Australien undertecknades av rådet den 29 september 2011 och 
Europaparlamentet gav sitt godkännande den 27 oktober 2011. Förhandlingarna med Kanada 
pågår fortfarande. När det gäller USA diskuterades ett interimistiskt förhandlingsresultat med 
Europaparlamentet och rådet i maj 2011. Enligt Europaparlamentets föredragande och 
skuggföredragande samt yttrandet från kommissionens juridiska avdelning uppfyllde denna 
text och det interimistiska förhandlingsresultatet inte kriterierna i Europaparlamentets 
resolutioner, och därför måste förhandlingarna fortsätta. Efter nya förhandlingar paraferade 
kommissionen avtalet och översände den 23 november 2011 en rekommendation till rådet om 
att det skulle underteckna och ingå avtalet. Rådet antog avtalet den 13 december 2011 och det 
undertecknades och överlämnades till Europaparlamentet med en begäran om godkännande.

II. Bedömning av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om 
användning och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of 
Homeland Security

Den 5 maj 2010 och den 11 november 2010 antog Europaparlamentet i det närmaste enhälligt 
sina villkor för godkännande:2

1) Nödvändigheten av att samla in och lagra PNR-uppgifter i stor skala måste påvisas, åtföljd 
av faktiska bevis för varje angivet ändamål.

2) Proportionaliteten måste påvisas (dvs. att samma mål inte kan uppnås på mindre 
inkräktande sätt). 

3) Syftet måste tydligt och strikt begränsas till bekämpning av terrorism och grov 
gränsöverskridande brottslighet, mot bakgrund av klara rättsliga definitioner som utgår från 
definitionerna i rådets rambeslut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om bekämpande av 
terrorism och i rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk 
arresteringsorder.

4) Överensstämmelse med lagstiftningen om uppgiftsskydd på nationell nivå och EU-nivå.

5) Den s.k. sändmetoden ska vara den enda överföringsmetoden.

6) PNR-uppgifter får under inga omständigheter utnyttjas för datautvinning eller profilering.

                                               
1 Hittills har 11 länder begärt av kommissionen att få använda passageraruppgifter.
2 Resolutionen av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om passageraruppgifter med Förenta 
staterna, Australien och Kanada och av den 11 november 2010 om en övergripande strategi när det gäller 
överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer.
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7) Vidareöverföring av uppgifter från mottagarlandet till tredjeländer måste uppfylla EU:s 
normer för uppgiftsskydd, vilka ska fastställas genom ett beslut om adekvat skyddsnivå.  

8) Resultaten måste omedelbart delas med de berörda myndigheterna i EU och i 
medlemsstaterna (ömsesidighet).

9) Den rättsliga grunden för rådets beslut om ingående av avtalet måste innefatta artikel 16 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

10) Lämpliga mekanismer för oberoende granskning, rättslig tillsyn och demokratisk kontroll.

Föredraganden har gjort på grundval av dessa kriterier utvärderat det nya avtalet mellan 
Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning och överföring av 
passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security. Föredraganden 
inser vilka stora ansträngningar kommissionen har gjort för att försöka säkerställa ett bättre 
avtal, men måste dra slutsatsen att många av kriterierna inte har uppfyllts till en 
tillfredsställande nivå. Efterlysningen av en sammanhängande strategi och en enda 
uppsättning principer för att reglera internationella avtal om överföring av passageraruppgifter 
stöddes av kommissionen och rådet. Avtalet med USA skiljer sig emellertid i grunden från 
denna strategi, liksom från avtalet med Australien, som ingicks den 13 december 2011. Detta 
avtal ansågs uppfylla Europaparlamentets kriterier i tillräcklig grad, samtidigt som avtalet 
med USA avviker från den strategi som Europaparlamentet, kommissionen och rådet hade 
kommit överens om 2010. I jämförelse med det första PNR-avtalet mellan EU och USA från 
2004 innebär dessutom avtalet från 2011 rentav en försämring på många punkter. Med tanke 
på att Europaparlamentet ville upphäva avtalet från 2004 i domstolen, rekommenderar 
föredraganden Europaparlamentet att inte godkänna att avtalet ingås.

Bedömning av nyckelfrågor:

1) Om nödvändighet och proportionalitet

Föredraganden och skuggföredragandena har mottagit information som motiverar 
användningen av passageraruppgifter för särskilda ändamål under väldefinierade 
omständigheter. Föredraganden anser att kommissionen endast delvis och i otillräcklig grad 
har påvisat nödvändigheten av och proportionaliteten för insamling och lagring av uppgifter i 
stor skala. Informella uppgifter och besök på ort och ställe av delegationer från 
Europaparlamentet har klargjort användningen av passageraruppgifter för vissa ändamål. Det 
saknas dock fortfarande utförliga motiveringar för varje angivet ändamål (bekämpning av 
terrorism och grov gränsöverskridande brottslighet), liksom för de enskilda 
databehandlingsmetoderna (reaktiv behandling, behandling i realtid och proaktiv behandling), 
vilket Europaparlamentet har begärt. Kommissionen har dessutom inte i tillräcklig grad utrett 
alternativa och mindre inkräktande åtgärder i tillräcklig utsträckning. Hit hör t.ex. användning 
av API-uppgifter (förhandsinformation om passagerare) eller ESTA-uppgifter (uppgifter ur ett 
elektroniskt system för resetillstånd) i syfte att identifiera misstänkta. 
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2) Om användningen av PNR-uppgifter (artikel 4)

Fördraganden anser att punkterna i artikel 4 om ändamålsbegränsning inte är begränsade till 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet. 

Även om artikel 4.1 anger detaljerade definitioner av terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet (brott som kan bestraffas med fängelse i tre år eller mer och 
är gränsöverskridande till sin karaktär), är dessa definitioner inte exklusiva (vilket framgår av 
orden ”inbegripet” och ”i synnerhet”). Artikel 29-gruppen noterar dessutom att ”definitionen 
av gränsöverskridande brottslighet inte ser ut att med nödvändighet ha anknytning till 
brottsbekämpning i Förenta staterna, utan omfattar all brottslighet där det rör sig om fler än en 
jurisdiktion”. Europeiska datatillsynsmannen tillägger att artikel 4.1 b ”bör innehålla en 
särskild förteckning över brott, eftersom tröskeln [på tre år eller mer] inbegriper olika brott i 
EU och Förenta staterna och i de olika EU-medlemsstaterna och amerikanska delstaterna”.

Något som föredraganden dessutom anser kan vara ännu mer problematiskt, är att artikel 4.2, 
4.3 och 4.4 ska tolkas som en ytterligare utvidgning av de ändamål som passageraruppgifter 
kan användas för.

Punkt 2 tillåter användning av passageraruppgifter ”efter beslut av domstol”. Kommissionens 
rättstjänst kritiserade skarpt denna punkt i maj 2011 genom att meddela att ”detta skulle tillåta 
användning av passageraruppgifter för vilket ändamål som helst, under förutsättning att det 
sker ’efter beslut av domstol’. Detta kan inte betraktas som en meningsfull 
ändamålsbegränsning.” Artikel 29-gruppen hade också betänkligheter och meddelade att 
”[a]rtikel 4.2 anger att man kan använda passageraruppgifter från fall till fall för alla brott, 
oavsett om de är grova eller inte, och t.o.m. för andra åtgärder som inte har någon anknytning 
till brott över huvud taget, om det sker efter beslut av domstol”. Europeiska 
datatillsynsmannen anser ”att användningen av passageraruppgifter ’efter beslut av domstol’ 
bör begränsas till de fall som man hänvisar till i artikel 4.1”. 

På samma sätt anger artikel 4.4 att det går att använda passageraruppgifter för andra brott om 
de upptäcks i samband med användning av passageraruppgifter i enlighet med avtalet. 
Artikel 29-gruppen är orolig eftersom ”det inte framgår tydligt vilka andra brott som kan 
upptäckas och vilken information DHS har tillgång till vid lindrigare brott då 
passageraruppgifterna kan användas”. 

Föredraganden anser att artikel 4.3 är mest problematisk. Hänvisningen till gränssäkerhet har 
tagits bort från denna punkt och ordalydelsen är nu följande: ”DHS får använda och behandla 
PNR-uppgifter för att identifiera personer som kommer att förhöras eller undersökas närmare 
vid ankomst till eller avresa från Förenta staterna eller som kan behöva undersökas 
ytterligare”. Denna text, i synnerhet när man läser den tillsammans med skälen 3 och 14 
angående gränsskydd, väcker frågan huruvida gränssäkerhet fortfarande betraktas som ett 
ändamål i sig. Artikel 29-gruppen nämner dessutom i sitt yttrande att ”om kommissionen i 
listan med vanliga frågor och svar på dessa, som följer med presentationen av utkastet, [säger] 
att den process som beskrivs i artikel 4.3 även kan påskynda gränskontrollen, tyder detta på 
att passageraruppgifter används för att köras mot profiler som en del av gränskontrollen”. 
Med hänsyn till rapporten om gemensamma översyner av den 8–9 april 2010, i vilken man 
tog upp ”farhågor när det gäller en bred användning av passageraruppgifter och särskilt 
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matchningen av passageraruppgifter mot databaser som innehåller delar om invandrings- och 
tullpolitik”, är föredraganden inte övertygad om att gränssäkerhet inte längre är ett ändamål 
vid användningen av passageraruppgifter.

3) Lagring av uppgifter (artikel 8)

Även om tillgången till uppgifterna kommer att begränsas efter hand, noterar föredraganden 
att lagringsperioderna sedan avtalet från 2004 blivit allt längre efter varje ingånget avtal – från 
tre och ett halvt (3,5) års lagring 2004 till obegränsade lagringsperioder 2011. 

Maskeringen/avpersonaliseringen av passageraruppgifter efter sex månader betraktas som en 
förbättring, eftersom det i praktiken innebär begränsningar för tillgång till och användning av 
passageraruppgifter efter sex månader. Föredraganden anser emellertid att det är oklart hur 
detta står i relation till uppgifter som redan har vidareöverförts till tredjeländer. 

Enligt avtalet från 2004 förstördes passageraruppgifter efter tre och ett halvt (3,5) år om ingen 
sökte tillgång till dem. Om någon gjorde detta överfördes passageraruppgifterna till en vilande 
databas där de lagrades i ytterligare åtta (8) år, för att sedan förstöras. Redan 2004 kritiserades 
denna lagringsperiod starkt av Europaparlamentet, Europeiska datatillsynsmannen och artikel 
29-gruppen, vilka ansåg att den var oproportionerlig. I avtalet från 2007 utökades 
lagringsperioden till totalt 15 år. I det aktuella utkastet till avtal från 2011 anges, trots 
maskering av uppgifter efter sex månader, en obegränsad lagringsperiod av 
passageraruppgifter, även om tillgången till uppgifterna begränsas allt mer efter hand. 
Uppgifterna ska avpersonaliseras efter sex månader, men kan hämtas under en period på 10 år 
när det gäller grova gränsöverskridande brott och 15 år när det gäller terrorism. Efter 15 år 
kommer uppgifterna inte längre att raderas, utan i stället anonymiseras. Artikel 29-gruppen 
betonar ”svårigheten att verkligen anonymisera uppgifter och avsaknaden av ytterligare 
förklaringar till varför [de anonymiserade] uppgifterna fortfarande behövs”.

4) Användning av känsliga uppgifter (artikel 6)

Föredraganden är bekymrad över artikel 6 om användning av känsliga uppgifter, eftersom det 
ser ut som om artikeln möjliggör en fullständig och obegränsad användning av känsliga 
uppgifter. Med hänsyn till att inte all relevant EU-lagstiftning tillåter behandling av särskilda 
uppgiftskategorier (förutom när detta skulle vara strikt nödvändigt och den nationella 
lagstiftningen garanterar lämpliga skyddsåtgärder), att användningen av känsliga uppgifter 
förbjöds i avtalet från 2004 och att EU:s förslag om passageraruppgifter samt avtalet om 
passageraruppgifter mellan EU och Australien också förbjuder all behandling av känsliga 
uppgifter, anser föredraganden att man inte kan godta att amerikanska Department of 
Homeland Security tillåts filtrera, maskera och ytterligare behandla eller använda känsliga 
uppgifter. Även om känsliga uppgifter ska raderas permanent senast efter 30 dagar är det 
oklart hur detta står i relation till uppgifter som har vidareöverförts till tredjeländer.

5) Metod för överföring av PNR-uppgifter (artikel 15)

Europaparlamentets resolution är kristallklar: Endast sändmetoden får användas vid 
överföring av passageraruppgifter. Redan i avtalet från 2007 ålades lufttrafikföretagen att gå 
över till sändmetoden senast den 1 januari 2008, men denna skyldighet har inte drivits igenom 
– i själva verket bekräftar kommissionen att den inte har de medel som krävs för att driva 
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igenom denna skyldighet (förutom det drastiska alternativet att dra en medlemsstat inför 
domstol). Föredraganden vill uppmärksamma den gemensamma översynsrapporten av den 
8-9 april 2010, i vilken ”frågor avseende både mängden ad hoc-begäranden och att DHS 
verkställer en sådan begäran genom att använda direktåtkomstmetoden” togs upp. Uppgifter 
som erhållits från lufttrafikföretagen visar en mycket hög frekvens av ad hoc-begäranden om 
användning av direktåtkomstmetoden – upp till tusentals per månad.

6) Vidareöverföring av PNR-uppgifter (artikel 17)

När det gäller utbyte av uppgifter med andra amerikanska myndigheter och vidareöverföring 
till tredjeländer verkar det inte ha skett några framsteg sedan avtalet från 2004.  

7) Samarbete mellan polismyndigheter, brottsbekämpande och rättsliga myndigheter 
(artikel 18)

Föredraganden välkomnar förbättringen i jämförelse med avtalet från 2007 avseende 
samarbetet mellan polismyndigheter, brottsbekämpande och rättsliga myndigheter.  2007 hade 
detta samarbete ännu inte någon bindande karaktär, och i artikel 18 i avtalet från 2001 
säkerställs att DHS ”skall tillhandahålla” information ”så snabbt som möjligt”. Föredraganden 
konstaterar emellertid att information bara behöver delas när det rör sig om fall under 
utredning med koppling till terrorism (artikel 4.1 a) eller grov gränsöverskridande brottslighet 
(artikel 4.1 b). De övriga ändamålen som nämns i artikel 4 inbegrips inte i denna skyldighet 
att samarbeta. 

8) Rättslig grund 

Föredraganden anser att den lämpliga rättsliga grunden för avtalet i vilket fall som helst 
främst bör vara artikel 16 i EUF-fördraget (om skydd av personuppgifter). Artikeln ingår dock 
inte i den rättsliga grunden; det finns endast en allmän, icke-bindande hänvisning till den i 
ingressen. Som anges ovan, och i enlighet med Europeiska datatillsynsmannens yttrande av 
den 15 juli 2011, syftar avtalet till att säkerställa att överföringen av uppgifter uppfyller EU:s 
normer för uppgiftsskydd. Därför bör avtalet inte grundas på artikel 82.1 d och artikel 87.2 a 
utan på artikel 16 i EUF-fördraget. Om det syftade till polisiärt och rättsligt samarbete skulle 
EU i teorin kunna fatta ett beslut mot insamling av PNR-uppgifter. Detta är dock ett suveränt 
beslut av ett tredjeland, och därför omfattas det varken av EU:s politik eller EU:s 
beslutsbefogenheter. Det är uppenbart att den rättsliga grund som valts är inkorrekt.

9) Rättslig prövning för EU-medborgare och oberoende tillsyn (artiklarna 13 och 14)

Föredraganden välkomnar möjligheten i artikel 13 att ”[v]arje person, oavsett nationalitet, 
ursprungsland eller bostadsort […] har rätt att söka effektiv administrativ eller rättslig 
prövning”, men ifrågasätter i hög grad den praktiska betydelsen av denna artikel eftersom 
PNR-avtalet mellan EU och USA är ett verkställande avtal, då USA kan inte ändra sin egen 
lagstiftning utan kongressens deltagande. I artikel 21 anges dessutom uttryckligen att ”[d]etta 
avtal enligt amerikansk lagstiftning inte [ska] ligga till grund för några rättigheter eller 
förmåner för några privata eller offentliga personer eller enheter”. Europeiska 
datatillsynsmannen beklagar detta i sitt yttrande och drar av artikel 21 slutsatsen att ”[rätten 
till rättslig prövning] kanske inte motsvarar rätten till effektiv rättslig prövning i EU”.
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Föredraganden välkomnar den amerikanska kongressens framtida deltagande i tillsynen över 
PNR-avtalet mellan EU och USA, men konstaterar att det i artikel 14 fortfarande saknas 
bestämmelser om oberoende tillsyn, vilket krävs enligt EU-domstolens rättspraxis1 och 
stadgan om de grundläggande rättigheterna.

10) Förteckning över PNR-uppgifter

Bilaga I till avtalet innehåller 19 uppgiftstyper som kommer att översändas till USA. De flesta 
av dem är identiska med datafälten i avtalet från 2007, och dessa omfattar också de olika 
kategorierna av uppgiftstyper i bilagan till avtalet från 2004. Båda uppgiftsförteckningarna 
har redan bedömts som oproportionerliga av Europeiska datatillsynsmannen och 
artikel 29-gruppen. Det är i huvudsak fälten ”allmänna anmärkningar, inklusive OSI-, SSI-
och SSR-information” som anses vara problematiska, eftersom dessa kategorier kan avslöja 
uppgifter med anknytning till religiös övertygelse eller till hälsa.

11) Inverkan av Patriot Act på de PNR-uppgifter som flygbolagen har i sina datoriserade 
reservationssystem

PNR-avtalet mellan EU och USA gäller för överföringar av PNR-uppgifter till Department of 
Homeland Security. I avtalet anges emellertid inga begränsningar för den amerikanska 
regeringens möjligheter att erhålla PNR-uppgifter direkt från flygbolag med datoriserade 
reservationssystem som är baserade i USA eller sådana som bara bedriver verksamhet i USA, 
genom att tillämpa Patriot Act. Föredraganden anser att denna situation måste förtydligas. EU 
måste se till att EU-bestämmelserna om uppgiftsskydd faktiskt upprätthålls och att den 
amerikanska lagstiftningen inte får företräde framför EU-lagstiftningen eller detta avtal. 

Med hänsyn till allt detta rekommenderar föredraganden att Europaparlamentet inte 
godkänner att avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om användning 
och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas Department of Homeland Security 
ingås.

                                               
1 Artikel 29-gruppen hänvisar till mål C-618/07, kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland, av 
den 9 mars 2010.


