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_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Titeln 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslag till Förslag till 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS DIREKTIV 

EUROPAPARLAMENTETS OCH 

RÅDETS DIREKTIV 

om användning av PNR-uppgifter för att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet 

om användning av PNR-uppgifter för att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov gränsöverskridande 

brottslighet 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Syftet med detta direktiv är att 

garantera säkerheten, skydda människors 

liv och öka tryggheten hos allmänheten 

samt inrätta en lagstiftningsram för skydd 

och utbyte av PNR-uppgifter mellan 
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medlemsstaterna och de 

brottsbekämpande myndigheterna.  

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på 

ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 

utreda och lagföra terroristbrott och grov 

brottslighet och därigenom förbättra den 

inre säkerheten.  

(5) PNR-uppgifter är nödvändiga för att på 

ett effektivt sätt förebygga, upptäcka, 

utreda och lagföra terroristbrott och grov 

gränsöverskridande brottslighet och 

därigenom förbättra den inre säkerheten. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de 

brottsbekämpande myndigheterna att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

grov brottslighet, inklusive terrorism, 

genom att jämföra uppgifterna med olika 

databaser över eftersökta personer och 

föremål, ta fram bevisning och, i 

förekommande fall, hitta medbrottslingar 

och avslöja kriminella nätverk. 

(6) PNR-uppgifter kan hjälpa de 

brottsbekämpande myndigheterna att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

grov gränsöverskridande brottslighet, 

inklusive terrorism, genom att jämföra 

uppgifterna med olika databaser över 

eftersökta personer och föremål, ta fram 

nödvändig bevisning och, i förekommande 

fall, hitta medbrottslingar och avslöja 

kriminella nätverk. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de 

brottsbekämpande myndigheterna att 

identifiera tidigare ”okända” personer, det 

vill säga personer som inte tidigare varit 

misstänkta för inblandning i grov 

(7) PNR-uppgifter gör det möjligt för de 

brottsbekämpande myndigheterna att 

identifiera tidigare ”okända” personer, det 

vill säga personer som inte tidigare varit 

misstänkta för inblandning i grov 
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brottslighet eller terrorism, men som enligt 

en analys av uppgifterna kan vara 

involverade i sådan brottslighet och därför 

bör bli föremål för ytterligare utredning av 

de behöriga myndigheterna. Genom att 

använda PNR-uppgifter kan de 

brottsbekämpande myndigheterna möta 

hotet från grov brottslighet och terrorism 

från en utgångspunkt som inte finns 

tillgänglig vid behandling av andra 

kategorier av personuppgifter. För att 

behandlingen av uppgifter om oskyldiga 

och icke misstänkta emellertid ska förbli 

så begränsad som möjligt bör de aspekter 

av användningen av PNR-uppgifter som 

rör utformning och tillämpning av 

bedömningskriterier begränsas ytterligare 

till att endast omfatta grov brottslighet 

som dessutom är gränsöverskridande till 

sin natur, det vill säga per definition har 

en koppling till resande och därmed till 

den typ av uppgifter som behandlas.  

gränsöverskridande brottslighet eller 

terrorism, men som enligt en analys av 

uppgifterna kan vara involverade i sådan 

brottslighet och därför bör bli föremål för 

ytterligare utredning av de behöriga 

myndigheterna.  

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Behandlingen av personuppgifter bör 

vara proportionerlig i förhållande till det 

särskilda säkerhetsmål som detta direktiv 

syftar till att uppfylla. 

(8) Behandlingen av personuppgifter bör 

vara nödvändig och proportionerlig i 

förhållande till det särskilda mål som detta 

direktiv syftar till att uppfylla.  

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) För att skapa förutsättningar att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet är det 

därför av största vikt att alla medlemsstater 

inför bestämmelser om skyldigheter för 

(10) För att skapa förutsättningar att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov gränsöverskridande 

brottslighet är det därför av största vikt att 

alla medlemsstater inför bestämmelser om 
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lufttrafikföretag som tillhandahåller 

internationella flygförbindelser till eller 

från EU-medlemsstaternas territorier.  

skyldigheter för lufttrafikföretag och 

ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag om de tillhandahåller 

internationella flygförbindelser till eller 

från medlemsstaternas territorier. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen in 

och behandlar PNR-uppgifter om sina 

passagerare för egna kommersiella syften. 

Detta direktiv bör inte medföra någon 

skyldighet för lufttrafikföretagen att samla 

in eller lagra några ytterligare uppgifter om 

passagerare eller att ålägga passagerare att 

tillhandahålla några uppgifter utöver dem 

som företagen redan har tillgång till. 

(11) Redan nu samlar lufttrafikföretagen 

och ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag in och behandlar PNR-

uppgifter om sina passagerare för egna 

kommersiella syften. Detta direktiv bör 

inte medföra någon skyldighet för 

lufttrafikföretagen och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag att samla 

in eller lagra några ytterligare uppgifter om 

passagerare eller att ålägga passagerare att 

tillhandahålla några uppgifter utöver dem 

som företagen och de ekonomiska 

aktörerna redan har tillgång till. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag, såsom resebyråer och 

researrangörer, säljer paketresor med 

charterflygningar för vilka de samlar in 

och behandlar sina kunders PNR-

uppgifter, men dessa uppgifter överförs 

inte alltid till det flygbolag som bedriver 

själva passagerartrafiken.  

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 
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Skäl 11b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) Varje medlemsstat bör ansvara för 

kostnaderna för driften och underhållet 

av sitt eget PNR-system, inklusive 

kostnaderna för att utse och driva en 

behörig myndighet och en nationell 

tillsynsmyndighet. Flygbolagen bör stå för 

kostnaderna för överföringen av de PNR-

uppgifter som passagerarflygbolagen har 

i sina bokningssystem till nationella 

brottsbekämpande organ och behöriga 

myndigheter. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Definitionen av terroristbrott bör 

hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 

rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 

av terrorism37. Definitionen av grov 

brottslighet bör hämtas från artikel 2 i 

rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 

juni 2002 om en europeisk 

arresteringsorder och överlämnande 

mellan medlemsstaterna38. 

Medlemsstaterna får dock undanta 

sådana mindre grova brott för vilka, med 

hänsyn till deras respektive straffrättsliga 

system, behandling av PNR-uppgifter i 

enlighet med detta direktiv inte skulle 

vara förenlig med 

proportionalitetsprincipen. Definitionen 

av grov gränsöverskridande brottslighet 

bör hämtas från artikel 2 i rådets 

rambeslut 2002/584/RIF och Förenta 

nationernas konvention mot 

gränsöverskridande organiserad 

brottslighet. 

(12) Definitionen av terroristbrott bör 

hämtas från artiklarna 1–4 i rådets 

rambeslut 2002/475/RIF37. Definitionen av 

grov gränsöverskridande brottslighet bör 

hämtas från artikel 2 i rådets rambeslut 

2002/584/RIF38 och bör omfatta de brott 

som förtecknas i detta direktiv. 

__________________ __________________ 

37 EGT L 164, 22.6.2002, s. 3. Beslutet 

senast ändrat genom rådets beslut nr 

37 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 

om bekämpande av terrorism (EGT L 164, 
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2008/919/RIF av 28 november 2008, EUT 

L 330, 9.12.2008, s. 21. 

22.6.2002, s. 3). 

38 EGT L 190, 18.7.2002, s. 1. 38 Rådets rambeslut av den 13 juni 2002 

om en europeisk arresteringsorder och 

överlämnande mellan medlemsstaterna 

(EGT L 190, 18.7.2002, s. 1). 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en 

särskild enhet (enhet för 

passagerarinformation) i den berörda 

medlemsstaten, för att garantera klarhet om 

vad som gäller och minska kostnaderna för 

lufttrafikföretagen. 

(13) PNR-uppgifter bör överföras till en 

särskild enhet (enhet för 

passagerarinformation) i den berörda 

medlemsstaten, för att garantera klarhet om 

vad som gäller och minska kostnaderna för 

lufttrafikföretagen och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag. 

Medlemsstaterna bör utbyta 

informationen genom att använda 

nätapplikationen för säkert 

informationsutbyte (Siena), i syfte att 

säkerställa informationsutbyte och 

driftskompatibilitet mellan 

medlemsstaterna.  

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 

över PNR-uppgifter som ska 

vidarebefordras till enheterna för 

passagerarinformation bör vara utformat på 

ett sätt som återspeglar de offentliga 

myndigheternas legitima krav på att kunna 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet, och 

därigenom förbättra den inre säkerheten i 

unionen och bidra till ett bättre skydd för 

medborgarnas grundläggande rättigheter, 

(14) Innehållet i eventuella förteckningar 

över PNR-uppgifter som ska 

vidarebefordras till enheterna för 

passagerarinformation bör vara utformat på 

ett sätt som återspeglar de offentliga 

myndigheternas legitima krav på att kunna 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov gränsöverskridande 

brottslighet, och därigenom förbättra den 

inre säkerheten i unionen och bidra till ett 

bättre skydd för medborgarnas 
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särskilt rätten till skydd av privatlivet och 

rätten till skydd av personuppgifter. 

Förteckningarna bör inte innehålla några 

personuppgifter som kan avslöja ras eller 

etnisk tillhörighet, politisk, religiös eller 

filosofisk övertygelse, 

fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 

personens hälsotillstånd eller sexuella 

läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 

information om passagerarens bokning och 

resrutt som gör det möjligt för de behöriga 

myndigheterna att identifiera 

flygpassagerare som utgör ett hot mot den 

inre säkerheten. 

grundläggande rättigheter, särskilt rätten 

till skydd av privatlivet och rätten till 

skydd av personuppgifter, genom att 

tillämpa höga standarder i linje med 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (nedan 

kallad stadgan), Europarådets konvention 

om skydd för enskilda vid automatisk 

databehandling av personuppgifter 

(nedan kallad konvention nr 108) och den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (nedan kallad 

Europakonventionen). Sådana 

uppsättningar med uppgifter bör inte 

innehålla några personuppgifter som kan 

avslöja ras eller etnisk tillhörighet, politisk, 

religiös eller filosofisk övertygelse, 

fackföreningstillhörighet eller uppgifter om 

personens hälsotillstånd eller sexuella 

läggning. PNR-uppgifter bör omfatta 

enbart den information om passagerarens 

bokning och resrutt som avses i detta 

direktiv.  

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Det finns för närvarande två möjliga 

metoder för överföring av uppgifter: 

Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”) 

som innebär att de behöriga myndigheterna 

i den stat som begär uppgifterna kan få 

direkt tillgång till lufttrafikföretagets 

bokningssystem för att hämta (”pull”) en 

kopia av de uppgifter som behövs, och 

sändmetoden (”push-metoden”) som 

innebär att lufttrafikföretagen överför de 

begärda PNR-uppgifterna till den 

myndighet som har begärt dem. 

Sändmetoden anses ge ett högre 

uppgiftsskydd och bör vara obligatorisk för 

alla lufttrafikföretag. 

(15) Det finns för närvarande två möjliga 

metoder för överföring av uppgifter: 

Direktåtkomstmetoden (”pull-metoden”), 

som innebär att de behöriga myndigheterna 

i den stat som begär uppgifterna kan få 

direkt tillgång till lufttrafikföretagets 

bokningssystem för att hämta (”pull”) en 

kopia av de uppgifter som behövs, och 

sändmetoden (”push-metoden”), som 

innebär att lufttrafikföretagen och 

ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag överför de begärda PNR-

uppgifterna till den myndighet som har 

begärt dem, vilket även medför att 

lufttrafikföretagen har kontroll över vilka 

uppgifter som lämnas ut. Sändmetoden 
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anses ge ett bättre uppgiftsskydd och bör 

vara obligatorisk för alla lufttrafikföretag 

och ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Kommissionen stödjer Internationella 

civila luftfartsorganisationens (Icao) 

riktlinjer om PNR-uppgifter. Dessa 

riktlinjer bör således fungera som underlag 

vid antagandet av understödda dataformat 

för överföring av PNR-uppgifter från 

lufttrafikföretag till medlemsstaterna. Detta 

berättigar att sådana understödda 

dataformat, samt relevanta protokoll som 

gäller för överföring av uppgifter från 

lufttrafikföretag, antas i enlighet med det 

rådgivande förfarande som anges i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr….. […..] 

(16) Kommissionen stödjer Internationella 

civila luftfartsorganisationens (Icao) 

riktlinjer om PNR-uppgifter. Dessa 

riktlinjer bör således fungera som underlag 

vid antagandet av understödda dataformat 

för överföring av PNR-uppgifter från 

lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer 

som inte är trafikföretag till 

medlemsstaterna. I syfte att garantera en 

sådan överföring av PNR-uppgifter bör 

befogenheten att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 

delegeras till kommissionen med avseende 

på antagande av en förteckning över 

sådana understödda dataformat och över de 

godkända gemensamma protokoll som 

gäller för överföring av uppgifter. Det är 

av särskild betydelse att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå. När kommissionen förbereder 

och utarbetar delegerade akter bör den se 

till att relevanta handlingar översänds 

samtidigt till Europaparlamentet och 

rådet och att detta sker så snabbt som 

möjligt och på lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för 

lufttrafikföretagen att efterleva sina 

skyldigheter enligt detta direktiv. 

Medlemsstaterna bör fastställa 

avskräckande, effektiva och proportionella 

sanktioner, även ekonomiska sanktioner, 

för de lufttrafikföretag som inte uppfyller 

sina skyldigheter med avseende på 

överföring av PNR-uppgifter. Vid 

upprepade allvarliga överträdelser som 

skulle kunna undergräva de grundläggande 

målen i detta direktiv, bör sanktionerna i 

undantagsfall kunna omfatta åtgärder 

såsom startförbud för och beslag och 

förverkande av transportmedel, eller 

tillfällig indragning eller återkallande av 

den operativa licensen.  

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för 

lufttrafikföretagen och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag att 

fullgöra sina skyldigheter enligt detta 

direktiv. Medlemsstaterna bör fastställa 

avskräckande, effektiva och proportionella 

sanktioner, även ekonomiska sanktioner, 

för lufttrafikföretag och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag om dessa 

inte fullgör sina skyldigheter med 

avseende på överföring av PNR-uppgifter 

och skyddet av dessa uppgifter. Vid 

upprepade allvarliga överträdelser som 

skulle kunna undergräva de grundläggande 

målen i detta direktiv, bör sanktionerna i 

undantagsfall kunna omfatta åtgärder 

såsom startförbud för och beslag och 

förverkande av transportmedel, eller 

tillfällig indragning eller återkallande av 

den operativa licensen.  

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 

bedöma potentiella hot från terroristbrott 

och grov brottslighet. 

(18) Varje medlemsstat bör ansvara för att 

bedöma potentiella hot från terroristbrott 

och grov gränsöverskridande brottslighet. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd 

av personuppgifter och rätten till icke-

diskriminering, bör inga beslut som har 

negativa rättsliga verkningar för en person 

(19) Med full hänsyn till rätten till skydd 

av personuppgifter och rätten till icke-

diskriminering i enlighet med artiklarna 8 

och 21 i stadgan, bör inga beslut som har 
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eller på ett allvarligt sätt påverkar henne 

eller honom fattas enbart på grund av den 

automatiska behandlingen av PNR-

uppgifter. Vidare bör inga sådana beslut 

fattas utifrån en persons ras eller etniska 

ursprung, religiösa eller filosofiska 

övertygelse, politiska åskådning, 

medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 

eller sexuella läggning. 

negativa rättsliga verkningar för en person 

eller på ett allvarligt sätt påverkar henne 

eller honom fattas enbart på grund av den 

automatiska behandlingen av PNR-

uppgifter. Vidare bör inga sådana beslut 

fattas utifrån en persons ras eller etniska 

ursprung, religiösa eller filosofiska 

övertygelse, politiska åskådning, 

medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 

eller sexuella läggning. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) Medlemsstaterna bör under inga 

omständigheter använda resultatet av 

behandlingen av PNR-uppgifter för att 

kringgå sina internationella skyldigheter 

enligt konventionen av den 28 juli 1951 

angående flyktingars rättsliga ställning 

och dess protokoll av den 31 januari 1967, 

och det bör inte heller användas för att 

förvägra asylsökande säkra, 

ändamålsenliga och lagliga möjligheter 

att ta sig till EU:s territorium inom ramen 

för utövandet av rätten till internationellt 

skydd. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Skäl 19b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19b) Med fullt beaktande av 

konsekvenserna av domstolens dom, 

Digital Rights Ireland Ltd/Minister for 

Communications, Marine and Natural 

Resources m.fl. och Kärntner 

Landesregierung m.fl., C-293/12 och C-

594/12, måste tillämpningen av detta 

direktiv garantera full respekt för de 



 

 

 PE579.755/ 11 

 SV 

grundläggande rättigheterna, rätten till 

skydd av privatlivet och 

proportionalitetsprincipen. Direktivet 

måste även till fullo vara förenligt med 

nödvändighets- och 

proportionalitetsprinciperna när det gäller 

att uppnå de mål av allmänt intresse som 

erkänts av unionen, samt behovet att 

skydda andras rättigheter och friheter i 

kampen mot terrorism och grov 

gränsöverskridande brottslighet. 

Tillämpningen av detta direktiv måste 

vara vederbörligen motiverad, och de 

nödvändiga skyddsåtgärderna måste 

vidtas för att säkerställa att all lagring, 

analys, överföring och användning av 

PNR-uppgifter sker på laglig grund. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 

PNR-uppgifter som de har mottagit med 

andra medlemsstater, om en sådan 

överföring är nödvändig för att förebygga, 

upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 

och grov brottslighet. Bestämmelserna i 

detta direktiv bör inte påverka andra EU-

instrument om informationsutbyte mellan 

polismyndigheter och rättsliga 

myndigheter, till exempel rådets beslut 

2009/37/RIF av den 6 april 2009 om 

inrättande av Europeiska polisbyrån 

(Europol)39 och rådet rambeslut 

2006/960/RIF av den 18 september 2006 

om förenklat informations- och 

underrättelseutbyte mellan de 

brottsbekämpande myndigheterna i 

Europeiska unionens medlemsstater40. Ett 

sådant utbyte av PNR-uppgifter mellan 

brottsbekämpande och rättsliga 

myndigheter bör omfattas av 

bestämmelserna om polissamarbete och 

rättsligt samarbete.  

(20) Medlemsstaterna bör vid behov dela 

PNR-uppgifter som de har mottagit med 

andra medlemsstater och på unionsnivå, 

t.ex. genom Europol, om detta är 

nödvändigt för att förebygga, upptäcka, 

utreda och lagföra terroristbrott och grov 

gränsöverskridande brottslighet eller 

förhindra ett omedelbart och allvarligt hot 

mot den allmänna säkerheten. Enheterna 

för passagerarinformation bör under alla 

omständigheter och utan dröjsmål 

överföra resultatet av behandlingen av 

PNR-uppgifter till enheterna för 

passagerarinformation i andra 

medlemsstater för ytterligare utredning. 

Bestämmelserna i detta direktiv bör inte 

påverka andra EU-instrument om 

informationsutbyte mellan 

polismyndigheter och rättsliga 

myndigheter, till exempel rådets beslut 

2009/37/RIF39 och rådet rambeslut 

2006/960/RIF40. Ett sådant utbyte av PNR-

uppgifter mellan brottsbekämpande och 



 

 

 PE579.755/ 12 

 SV 

rättsliga myndigheter bör omfattas av 

bestämmelserna om polissamarbete och 

rättsligt samarbete och bör inte 

undergräva den höga skyddsnivå för både 

privatlivet och personuppgifter som 

stadgan, konvention nr 108 och 

Europakonventionen föreskriver.  

__________________ __________________ 

39 EUT L 121, 15.5.2009, s. 37. 39 Rådets beslut 2009/37/RIF av den 6 

april 2009 om inrättande av Europeiska 

polisbyrån (Europol) (EUT L 121, 

15.5.2009, s. 37). 

40 EUT L 386, 29.12.2006, s. 89. 40 Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 

18 september 2006 om förenklat 

informations- och underrättelseutbyte 

mellan de brottsbekämpande 

myndigheterna i Europeiska unionens 

medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, 

s. 89). 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Skäl 20a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (20a) Informationsutbyte genom ett säkert 

unionssystem för utbyte av PNR-uppgifter 

mellan medlemsstaterna samt mellan 

medlemsstaterna och Europol bör 

garanteras. Europol skulle kunna ansvara 

för utvecklingen och den operativa 

förvaltningen av detta system. En enda 

kontaktpunkt skulle kunna inrättas som 

en del av systemet för att ta emot och 

vidarebefordra de olika begärandena om 

informationsutbyte. Europeiska 

datatillsynsmannen bör ansvara för 

övervakningen av den behandling av 

personuppgifter som utförs genom detta 

unionssystem för utbyte av PNR-uppgifter 

med Europol. 
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Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Skäl 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 

stå i proportion till ändamålen, nämligen 

att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet. Med 

hänsyn till PNR-uppgifternas natur och 

användningsområden bör det vara tillåtet 

att lagra dem så länge som krävs för att de 

ska kunna användas i samband med 

analyser och utredningar. För att undvika 

en oproportionerlig användning av 

uppgifterna är det nödvändigt att de efter 

en inledande period anonymiseras och 

endast blir föremål för åtkomst under 

mycket strikta och begränsade villkor. 

(21) Lagringstiden för PNR-uppgifter bör 

vara nödvändig för och stå i proportion till 

ändamålen, nämligen att förebygga, 

upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 

och grov gränsöverskridande brottslighet. 

Med hänsyn till PNR-uppgifternas natur 

och användningsområden är det 

nödvändigt att lagra dem så länge som det 

krävs för att de ska kunna användas i 

samband med analyser och utredningar. 

För att undvika en oproportionerlig 

användning av uppgifterna är det 

nödvändigt att de efter en inledande period 

maskeras och blir föremål för åtkomst 

endast under mycket strikta och 

begränsade villkor.  

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Skäl 21a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (21a) PNR-uppgifter bör i så stor 

utsträckning som möjligt behandlas i 

maskerad form så att man garanterar 

högsta möjliga nivå på uppgiftsskyddet 

genom att göra det omöjligt för dem som 

har tillgång till uppgifterna att identifiera 

de registrerade och dra slutsatser om vilka 

personer som uppgifterna i fråga avser. 

Att återidentifiera maskerade uppgifter 

bör vara möjligt endast under villkor som 

garanterar en hög nivå på 

uppgiftsskyddet.  

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 
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Skäl 23 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 

som utförs av enheten för 

passagerarinformation och de behöriga 

myndigheterna i varje medlemsstat bör 

omfattas av en nationell standard för skydd 

av personuppgifter som ligger i linje med 

rådets rambeslut 2008/977/RIF om skydd 

av personuppgifter som behandlas inom 

ramen för polissamarbete och 

straffrättsligt samarbete41. 

(23) Den behandling av PNR-uppgifter 

som utförs av enheten för 

passagerarinformation och de behöriga 

myndigheterna i varje medlemsstat bör 

omfattas av en nationell, lagstadgad 

standard för skydd av personuppgifter som 

ligger i linje med rådets rambeslut 

2008/977/RIF41 och med unionens 

dataskyddslagstiftning, inbegripet de 

specifika krav på uppgiftsskydd som 

fastställs i detta direktiv. 

__________________ __________________ 

41 EUT L 350, 30.12.2008, s. 60. 41 Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 

27 november 2008 om skydd av 

personuppgifter som behandlas inom 

ramen för polissamarbete och 

straffrättsligt samarbete (EUT L 350, 

30.12.2008, s. 60). 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Skäl 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(24) När det gäller rätten till skydd för 

personuppgifter, är det viktigt att de 

registrerades rättigheter i samband med 

behandling av PNR-uppgifter som rör dem, 

till exempel rätten till åtkomst, rättelse, 

radering och blockering, samt rätten till 

ersättning och tillgång till rättsmedel 

överensstämmer med rambeslut 

2008/977/RIF. 

(24) När det gäller rätten till skydd för 

personuppgifter är det viktigt att de 

registrerades rättigheter i samband med 

behandling av PNR-uppgifter som rör dem, 

till exempel rätten till åtkomst, rättelse, 

radering och blockering, samt rätten till 

ersättning och tillgång till rättsmedel, 

överensstämmer med rambeslut 

2008/977/RIF, unionens 

dataskyddslagstiftning och den höga 

skyddsnivå som stadgan och 

Europakonventionen föreskriver. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 
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Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Med hänsyn till passagerares rätt att 

bli informerade om behandlingen av 

personuppgifter, bör medlemsstaterna se 

till att de förses med korrekta uppgifter om 

insamlingen av PNR-uppgifter och 

överföringen av dessa uppgifter till enheten 

för passagerarinformation. 

(25) Med hänsyn till passagerares rätt att 

bli informerade om behandlingen av 

personuppgifter, bör medlemsstaterna se 

till att de förses med korrekta, 

lättillgängliga och lättbegripliga uppgifter 

om insamlingen av PNR-uppgifter och 

överföringen av dessa uppgifter till enheten 

för passagerarinformation samt om sina 

rättigheter i egenskap av registrerade.   

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 

medlemsstater till tredjeländer bör endast 

vara tillåten från fall till fall och under 

förutsättning att det sker i enlighet med 

rambeslut 2008/977/RIF. För att garantera 

skyddet av personuppgifter bör sådana 

överföringar omfattas av kompletterande 

krav beträffande syftet med överföringen, 

den mottagande myndighetens ställning 

och vilket skydd som gäller för 

personuppgifter som överförs till 

tredjelandet i fråga. 

(26) Överföring av PNR-uppgifter från 

medlemsstater till tredjeländer bör vara 

tillåten baserat på internationella avtal 

eller från fall till fall och under 

förutsättning att det till fullo sker i enlighet 

med de bestämmelser som 

medlemsstaterna fastställt i 

överensstämmelse med rambeslut 

2008/977/RIF. För att garantera skyddet av 

personuppgifter bör sådana överföringar 

inte bara omfattas av kompletterande krav 

beträffande syftet med överföringen, den 

mottagande myndighetens ställning och 

vilket skydd som gäller för personuppgifter 

som överförs till tredjelandet i fråga, utan 

även vara nödvändiga och 

proportionerliga och omfattas av den 

höga skyddsnivå som stadgan, 

konvention nr 108 och 

Europakonventionen föreskriver. Om den 

nationella tillsynsmyndigheten fastställer 

att överföringen av PNR-uppgifter till ett 

tredjeland strider mot någon av de 

principer som avses i detta direktiv bör 

nämnda myndighet ha rätt att avbryta 

överföringen av uppgifter till det berörda 

tredjelandet.  
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Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(28) Detta direktiv påverkar inte 

medlemsstaternas möjligheter att i 

enlighet med sin nationella lagstiftning 

tillhandahålla ett system för insamling 

och behandling av PNR-uppgifter för 

andra ändamål än dem som anges i 

direktivet, eller PNR-uppgifter rörande 

andra transportföretag än de som anges i 

detta direktiv, med avseende på flygningar 

inom EU som ska ske i enlighet med 

relevanta bestämmelser om uppgiftsskydd, 

förutsatt att sådan inhemsk lagstiftning är 

förenlig med EU-regelverket. Frågan om 

insamling av PNR-uppgifter om 

flygningar inom EU bör bli föremål för 

ytterligare överväganden längre fram. 

utgår 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Skäl 29 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(29) På grund av rättsliga och tekniska 

skillnader mellan olika nationella 

bestämmelser om behandling av 

personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, 

möts lufttrafikföretagen av olika krav när 

det gäller vilken typ av information som 

ska översändas, liksom vilka villkor som 

gäller för överföringen av denna 

information till de behöriga nationella 

myndigheterna. Dessa skillnader kan vara 

till skada för ett effektivt samarbete mellan 

de behöriga nationella myndigheterna när 

det gäller att förebygga, upptäcka, utreda 

och lagföra terroristbrott och grov 

brottslighet. 

(29) På grund av rättsliga och tekniska 

skillnader mellan olika nationella 

bestämmelser om behandling av 

personuppgifter, däribland PNR-uppgifter, 

möts lufttrafikföretagen och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag av olika 

krav när det gäller vilken typ av 

information som ska översändas, liksom 

vilka villkor som gäller för överföringen av 

denna information till de behöriga 

nationella myndigheterna. Dessa skillnader 

kan vara till skada för ett effektivt 

samarbete mellan de behöriga nationella 

myndigheterna när det gäller att förebygga, 

upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
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och grov gränsöverskridande brottslighet. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(32) I synnerhet har direktivets 

tillämpningsområde gjorts så begränsat 

som möjligt; detta innebär att PNR-

uppgifter får lagras i högst fem år, varefter 

de måste raderas, att uppgifterna måste 

anonymiseras redan efter en mycket kort 

period och att insamling av känsliga 

uppgifter är förbjuden. För att garantera 

effektivitet och en hög nivå på 

uppgiftsskyddet ska medlemsstaterna se 

till att en oberoende nationell 

tillsynsmyndighet ges ansvaret för att 

meddela riktlinjer för och övervaka 

behandlingen av PNR-uppgifterna. All 

behandling av PNR-uppgifter måste 

registreras eller dokumenteras för att göra 

det möjligt att kontrollera att behandlingen 

av uppgifterna är laglig, att tillsynen 

fungerar och att behandlingen av 

uppgifterna omfattas av tillräcklig 

integritet och säkerhet. Medlemsstaterna 

ska också se till att passagerarna 

informeras klart och tydligt om 

insamlingen av PNR-uppgifter och om 

deras rättigheter. 

(32) I synnerhet har detta direktivs 

tillämpningsområde gjorts så begränsat 

som möjligt, vilket medför att PNR-

uppgifter får lagras i högst fem år – 

varefter de bör raderas –, att uppgifterna 

bör maskeras efter 30 dagar och att 

insamling och användning av känsliga 

uppgifter bör vara förbjuden. För att 

garantera effektivitet och en hög nivå på 

uppgiftsskyddet bör man se till att en 

oberoende nationell tillsynsmyndighet och 

i synnerhet dess uppgiftsskyddsombud ges 

ansvaret för att meddela riktlinjer för och 

övervaka behandlingen av PNR-

uppgifterna. All behandling av PNR-

uppgifter bör registreras eller 

dokumenteras för att göra det möjligt att 

kontrollera att behandlingen av uppgifterna 

är laglig, att tillsynen fungerar och att 

behandlingen av uppgifterna omfattas av 

tillräcklig integritet och säkerhet. 

Medlemsstaterna bör också se till att 

passagerarna informeras klart och tydligt 

om insamlingen av PNR-uppgifter och om 

sina rättigheter.  

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

KAPITEL I KAPITEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 Artikel 1 

Syfte och tillämpningsområde Syfte och tillämpningsområde 
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1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 

om lufttrafikföretags översändande av 

PNR-uppgifter om passagerare på 

internationella flygningar till och från 

medlemsstaterna, och om 

medlemsstaternas behandling av 

uppgifterna, inbegripet insamling, 

användning, lagring och inbördes utbyte av 

dessa. 

1. Detta direktiv innehåller bestämmelser 

om översändande från lufttrafikföretag 

och ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag av PNR-uppgifter om 

passagerare på internationella flygningar 

till och från medlemsstaterna, och om 

medlemsstaternas behandling av 

uppgifterna, inbegripet insamling, 

användning, lagring och inbördes utbyte 

samt utbyte av uppgifter mellan 

medlemsstaterna och Europol. 

2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet 

med detta direktiv får endast behandlas i 

syfte att 

2. PNR-uppgifter som samlas in i enlighet 

med detta direktiv får behandlas endast i 

syfte att antingen förebygga, upptäcka, 

utreda och lagföra terroristbrott och vissa 

typer av grov gränsöverskridande 

brottslighet i enlighet med artikel 4.2 eller 

förhindra omedelbara och allvarliga hot 

mot den allmänna säkerheten. 

(a) förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet i 

enlighet med artikel 4.2 b och 4.2 c, och 

 

(b) förebygga, upptäcka, utreda och 

lagföra terroristbrott och grov 

gränsöverskridande brottslighet i enlighet 

med artikel 4.2 a och 4.2 d. 

 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 2 Artikel 2 

Definitioner Definitioner 

I detta direktiv avses med I detta direktiv gäller följande 

definitioner: 

a) lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag 

med giltig operativ licens eller 

motsvarande som ger rätt att bedriva 

passagerarflygtrafik. 

a) lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag 

med giltig operativ licens eller 

motsvarande som ger rätt att bedriva 

passagerarflygtrafik. 

 aa) ekonomisk aktör som inte är ett 

trafikföretag: en ekonomisk aktör, såsom 

en resebyrå eller researrangör, som 
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tillhandahåller reserelaterade tjänster, 

inklusive bokning av flygningar för vilka 

den samlar in och behandlar PNR-

uppgifter om passagerare. 

b) internationell flygning: varje reguljär 

eller icke-reguljär flygning som utförs av 

ett lufttransportföretag, med avgång från 

ett tredjeland och planerad landning på en 

medlemsstats territorium, eller med en 

planerad avgång från en medlemsstats 

territorium och slutdestination i ett 

tredjeland, i båda fallen inklusive transfer- 

och transitflygningar. 

b) internationell flygning: varje reguljär 

eller icke-reguljär flygning som utförs av 

ett lufttrafikföretag, med avgång från ett 

tredjeland och planerad landning på en 

medlemsstats territorium, eller med en 

planerad avgång från en medlemsstats 

territorium och slutdestination i ett 

tredjeland, i båda fallen inklusive transfer- 

och transitflygningar. 

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter: 

en sammanställning av för resan 

nödvändiga uppgifter om den enskilde 

passageraren som gör det möjligt för det 

lufttrafikföretag som sköter bokningen och 

andra deltagande lufttrafikföretag att 

behandla och kontrollera bokningen med 

avseende varje resa som bokas av en 

person eller för en persons räkning, oavsett 

om uppgifterna finns i 

reservationssystemet, 

avgångskontrollsystemet (DCS) eller 

likvärdiga system med motsvarande 

funktion. 

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter: 

en sammanställning av för resan 

nödvändiga uppgifter om den enskilde 

passageraren som gör det möjligt för det 

lufttrafikföretag som sköter bokningen och 

andra deltagande lufttrafikföretag att 

behandla och kontrollera bokningen med 

avseende på varje resa som bokas av en 

person eller för en persons räkning, oavsett 

om uppgifterna finns i 

reservationssystemet, 

avgångskontrollsystemet (DCS) eller 

likvärdiga system med motsvarande 

funktion. 

d) passagerare: alla personer, förutom 

besättningsmedlemmar, som transporteras 

eller ska transporteras med ett flygplan 

med lufttrafikföretagets godkännande. 

d) passagerare: alla personer, förutom 

besättningsmedlemmar, som transporteras 

eller ska transporteras med ett flygplan 

med lufttrafikföretagets godkännande. 

e) reservationssystem: lufttrafikföretagets 

interna registreringssystem, där PNR-

uppgifter samlas i syfte att hantera 

reservationer. 

e) reservationssystem: det interna 

registreringssystem för lufttrafikföretag 

eller för ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag där PNR-uppgifter samlas 

i syfte att hantera reservationer.  

f) sändmetod: den metod varigenom 

lufttrafikföretagen överför de begärda 

PNR-uppgifterna till en databas vid den 

myndighet som begärt överföringen. 

f) sändmetod: den metod varigenom 

lufttrafikföretagen eller ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag överför 

de begärda PNR-uppgifterna enligt bilagan 

till en databas vid den myndighet som 

begärt överföringen. 

g) terroristbrott: de brott enligt nationell 

lag som avses i artiklarna 1–4 i rådets 

rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 

av terrorism. 

g) terroristbrott: de brott enligt nationell 

lag som avses i artiklarna 1–4 i rambeslut 

2002/475/RIF. 
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h) grov brottslighet: sådana brott enligt 

nationell lagstiftning som avses i artikel 

2.2 i rådets rambeslut 2002/584/RIF, om 

de kan bestraffas med fängelse eller 

annan frihetsberövande åtgärd i minst tre 

år enligt en medlemsstats nationella 

lagstiftning; medlemsstaterna får dock 

undanta sådana mindre grova brott för 

vilka, med hänsyn till deras respektive 

straffrättsliga system, behandling av 

PNR-uppgifter i enlighet med detta 

direktiv inte skulle vara förenlig med 

proportionalitetsprincipen. 

 

i) grov gränsöverskridande brottslighet: 

sådana brott enligt nationell lagstiftning 

som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 

2002/584/RIF, om de kan bestraffas med 

fängelse eller annan frihetsberövande 

åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats 

nationella lagstiftning, och om de 

i) grov gränsöverskridande brottslighet: 

följande brott om de kan bestraffas med 

fängelse eller annan frihetsberövande 

åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats 

nationella lagstiftning, i enlighet med 

artikel 2.2 i rådets rambeslut 

2002/584/RIF: 

i) begås i mer än en stat,  

ii) begås i en stat, men en betydande del 

av förberedelserna, planeringen, 

ledningen, eller kontrollen av brotten äger 

rum i en annan medlemsstat, 

 

iii) begås i en stat, men involverar en 

organiserad brottsorganisation som ägnar 

sig åt brottslig verksamhet i mer än en 

stat, eller 

 

iv) begås i en stat men har betydande 

verkningar i en annan stat. 

 

 – deltagande i en kriminell organisation, 

 – människohandel, hjälp till olovlig inresa 

och olovlig vistelse, olaglig handel med 

mänskliga organ och vävnader, 

 – sexuellt utnyttjande av barn samt 

barnpornografi, våldtäkt, kvinnlig 

könsstympning, 

 – olaglig handel med narkotika och 

psykotropa ämnen, 

 – olaglig handel med vapen, ammunition 

och sprängämnen, 

 – grovt bedrägeri, bedrägeri som riktar sig 

mot EU:s ekonomiska intressen, tvätt av 

vinning av brott, penningtvätt och 
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penningförfalskning, 

 – mord, grov misshandel, människorov, 

olaga frihetsberövande och tagande av 

gisslan, väpnat rån, 

 – grov databrottslighet och it-brottslighet, 

 – miljöbrott, inbegripet olaglig handel 

med hotade djurarter och hotade växtarter 

och växtsorter, 

 – förfalskning av administrativa 

dokument och handel med sådana 

förfalskningar, olaglig handel med 

kulturföremål, inbegripet antikviteter och 

konstverk, förfalskning och 

piratkopiering, 

 – kapning av flygplan eller fartyg, 

 – spionage och förräderi, 

 – olaglig handel med nukleära och 

radioaktiva ämnen samt deras 

prekursorer och i detta sammanhang brott 

mot icke-spridningsprincipen, 

 – brott som omfattas av Internationella 

brottmålsdomstolens behörighet. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 3  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 

en myndighet med behörighet att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet, eller en 

avdelning inom en sådan myndighet, som 

ska fungera som medlemsstatens ”enhet för 

passagerarinformation” och ansvara för att 

samla in PNR-uppgifter från 

lufttrafikföretagen, lagra och analysera 

dessa uppgifter samt översända 

analysresultaten till de behöriga 

myndigheter som avses i artikel 5. Dess 

personal kan utgöras av tjänstemän som 

avdelats från de behöriga myndigheterna. 

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 

en myndighet med behörighet att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov gränsöverskridande 

brottslighet och förhindra omedelbara och 

allvarliga hot mot den allmänna 

säkerheten, eller en avdelning inom en 

sådan myndighet, som ska fungera som 

medlemsstatens ”enhet för 

passagerarinformation”. Enheten för 

passagerarinformation ska ansvara för att 

samla in PNR-uppgifter från 

lufttrafikföretagen och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag, lagra, 

behandla och analysera dessa uppgifter 
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samt översända analysresultaten till de 

behöriga myndigheter som avses i artikel 5. 

Enheten för passagerarinformation ska 

även ansvara för utbytet av PNR-

uppgifter och av resultatet av 

uppgiftsbehandlingen med enheterna för 

passagerarinformation i andra 

medlemsstater och med Europol i enlighet 

med artiklarna 7 och 7a, samt för 

utförandet av de bedömningar som avses i 

artikel 4. Dess personal kan utgöras av 

tjänstemän som avdelats från de behöriga 

myndigheterna. Medlemsstaterna ska 

tillhandahålla enheten för 

passagerarinformation de resurser som 

krävs för att den ska kunna utföra sina 

arbetsuppgifter.  

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta 

eller utse en och samma myndighet till sin 

gemensamma enhet för 

passagerarinformation. En sådan enhet för 

passagerarinformation ska inrättas i en av 

de deltagande medlemsstaterna, och 

därefter fungera som nationell enhet för 

passagerarinformation för alla deltagande 

medlemsstater. De deltagande 

medlemsstaterna ska enas om närmare 

bestämmelser för driften av enheten för 

passagerarinformation utan att avvika från 

kraven i detta direktiv. 

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta 

eller utse en och samma myndighet till sin 

gemensamma enhet för 

passagerarinformation. En sådan enhet för 

passagerarinformation ska inrättas i en av 

de deltagande medlemsstaterna, och 

därefter fungera som nationell enhet för 

passagerarinformation för alla deltagande 

medlemsstater. De deltagande 

medlemsstaterna ska tillsammans enas om 

närmare bestämmelser för driften av 

enheten för passagerarinformation utan att 

avvika från kraven i detta direktiv. 

3. Varje medlemsstat ska underrätta 

kommissionen om detta inom en månad 

från inrättandet av enheten för 

passagerarinformation och kan när som 

helst uppdatera denna anmälan. 

Kommissionen ska offentliggöra denna 

information, inklusive eventuella 

uppdateringar, i Europeiska unionens 

officiella tidning. 

3. Varje medlemsstat ska underrätta 

kommissionen om detta inom en månad 

från inrättandet av enheten för 

passagerarinformation och ska alltid hålla 

denna anmälan uppdaterad. 

Kommissionen ska offentliggöra denna 

information, inklusive eventuella 

uppdateringar, i Europeiska unionens 

officiella tidning. 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 3a (ny)  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 3a 
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 Uppgiftsskyddsombudet vid enheten för 

passagerarinformation 

 1. All personal som arbetar vid enheten 

för passagerarinformation och som har 

tillgång till PNR-uppgifter ska genomgå 

särskild, skräddarsydd utbildning i 

behandling av PNR-uppgifter i full 

överensstämmelse med gällande 

dataskyddsprinciper och de 

grundläggande rättigheterna. 

 2. Enheten för passagerarinformation ska 

utse ett uppgiftsskyddsombud som ska 

ansvara för övervakningen av 

behandlingen av PNR-uppgifter och 

genomförandet av tillhörande 

skyddsåtgärder.  

 3. Medlemsstaterna ska se till att 

uppgiftsskyddsombudet utnämns på 

grundval av sina yrkesmässiga 

kvalifikationer och, i synnerhet, sina 

expertkunskaper om lagstiftning och 

praxis avseende uppgiftsskydd samt sin 

förmåga att utföra de arbetsuppgifter som 

avses i detta direktiv. Medlemsstaterna 

ska föreskriva att uppgiftskyddsombudets 

eventuella övriga arbetsuppgifter ska vara 

förenliga med personens arbetsuppgifter 

och skyldigheter som 

uppgiftsskyddsombud och inte får leda till 

en intressekonflikt. 

Uppgiftskyddsombudet ska  

 a) öka medvetenheten och vägleda 

personalen vid enheten för 

passagerarinformation i fråga om dess 

skyldigheter med avseende på 

uppgiftsskydd, även genom utbildning av 

personalen och ansvarstilldelning,  

 b) övervaka genomförandet och 

tillämpningen av de krav på uppgiftsskydd 

som fastställs i detta direktiv, i synnerhet 

genom att göra slumpmässiga 

stickprovsundersökningar av 

uppgiftsbehandlingen, 

 c) se till att all dokumentation 

upprätthålls och alla register förs i 

enlighet med detta direktiv, övervaka 

dokumentationen om, anmälan av och 
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informationen om personuppgiftsbrott 

samt till relevanta myndigheter rapportera 

bristande efterlevnad av de krav på 

uppgiftsskydd som fastställs i detta 

direktiv, 

 d) övervaka svaren på begäranden från 

den nationella tillsynsmyndigheten och 

samarbeta med denna myndighet, särskilt 

i frågor som rör uppgiftsöverföringar till 

andra medlemsstater eller till 

tredjeländer, samt fungera som 

kontaktpunkt för den nationella 

tillsynsmyndigheten i frågor med 

anknytning till behandlingen av PNR-

uppgifter och, vid behov, kontakta 

nämnda myndighet på eget initiativ. 

 Medlemsstaterna ska tillhandahålla 

uppgiftsskyddsombuden de medel som 

krävs för att dessa ska kunna fullgöra 

sina skyldigheter och utföra sina 

arbetsuppgifter i enlighet med denna 

artikel på ett effektivt och oberoende sätt. 

 4. Medlemsstaterna ska se till att den 

registrerade har rätt att kontakta 

uppgiftsskyddsombudet, som enda 

kontaktpunkt, i alla frågor med 

anknytning till behandlingen av den 

registrerades PNR-uppgifter. 

Medlemsstaterna ska se till att både den 

nationella tillsynsmyndigheten och 

allmänheten informeras om 

uppgiftsskyddsombudets namn och 

kontaktuppgifter. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 4 Artikel 4 

Behandling av PNR-uppgifter Behandling av PNR-uppgifter 

1. PNR-uppgifter som överförs av 

lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 

avseende internationella flygningar som 

1. PNR-uppgifter som av lufttrafikföretag 

och ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag överförs i enlighet med 
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ankommer till eller avgår från en 

medlemsstats territorium, ska samlas in av 

den berörda medlemsstatens enhet för 

passagerarinformation. Om PNR-uppgifter 

som överförs av lufttrafikföretag omfattar 

uppgifter utöver de som anges i bilagan, 

ska enheten för passagerarinformation 

radera dessa omedelbart vid mottagandet. 

artikel 6, avseende internationella 

flygningar som ankommer till eller avgår 

från en medlemsstats territorium, ska 

samlas in av den berörda medlemsstatens 

enhet för passagerarinformation. Om 

lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer 

som inte är trafikföretag överför PNR-

uppgifter som omfattar uppgifter utöver 

dem som anges i bilagan, ska enheten för 

passagerarinformation slutgiltigt radera 

dessa omedelbart vid mottagandet. 

2. Enheten för passagerarinformation ska 

behandla PNR-uppgifterna enbart för 

följande ändamål: 

2. Enheten för passagerarinformation ska 

behandla PNR-uppgifterna enbart för 

följande ändamål:  

(a) Göra en bedömning av passagerarna 

före deras beräknade ankomst till eller 

avresa från den berörda medlemsstaten, för 

att identifiera personer som kan vara 

involverade i terrorism eller grov 

gränsöverskridande brottslighet, och som 

de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 

behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 

av en sådan bedömning kan enheten för 

passagerarinformation behandla PNR-

uppgifterna på grundval av på förhand 

fastställda kriterier. Medlemsstaterna ska 

se till att eventuella träffar i samband sådan 

automatisk databehandling granskas 

individuellt på grundval av icke-

automatiska metoder, för att verifiera 

huruvida den behöriga myndighet som 

avses i artikel 5 bör vidta åtgärder. 

(a) Göra en bedömning av passagerarna 

före deras beräknade ankomst till eller 

avresa från den berörda medlemsstaten, för 

att identifiera personer som kan vara 

involverade i terrorism eller grov 

gränsöverskridande brottslighet, och som 

de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 

– och i relevanta fall Europol, i enlighet 

med artikel 7a – behöver utreda ytterligare. 

Vid utförandet av en sådan bedömning får 

enheten för passagerarinformation såväl 

behandla PNR-uppgifterna på grundval av 

på förhand fastställda kriterier i enlighet 

med detta direktiv som jämföra PNR-

uppgifterna med uppgifter i relevanta 

databaser, inklusive internationella eller 

nationella databaser, eller nationella 

kopior av EU-databaser, när det 

i överensstämmelse med EU-rätten har 

upprättats sådana med avseende på 

personer eller föremål som är eftersökta 

eller finns uppförda på spärrlista i 

enlighet med EU-bestämmelser eller 

internationella eller nationella 

bestämmelser som är tillämpliga i sådana 

fall, i enlighet med kraven i punkt 3. 

Medlemsstaterna ska se till att eventuella 

träffar i samband med sådan automatisk 

databehandling granskas individuellt på 

grundval av icke-automatiska metoder, för 

att verifiera huruvida den behöriga 

myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 

åtgärder. 

(b) Göra en bedömning av passagerarna (b) Göra en bedömning av passagerarna 
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före deras beräknade ankomst eller avresa 

från den berörda medlemsstaten, för att 

identifiera personer som kan vara 

involverade i terrorism eller grov 

brottslighet, och som de behöriga 

myndigheterna enligt artikel 5 behöver 

utreda ytterligare. Vid utförandet av en 

sådan bedömning får enheten för 

passagerarinformation jämföra PNR-

uppgifter mot uppgifter i relevanta 

databaser, inklusive internationella eller 

nationella databaser, eller nationella kopior 

av EU-databaser, när det på grundval av 

EU-rätten har upprättats sådana med 

avseende på personer eller föremål som är 

eftersökta eller finns uppförda på spärrlista 

i enlighet med EU-bestämmelser eller 

internationella eller nationella 

bestämmelser som är tillämpliga i sådana 

fall. Medlemsstaterna ska se till att 

eventuella träffar i samband sådan 

automatisk databehandling granskas 

individuellt på grundval av icke-

automatiska metoder, för att verifiera 

huruvida den behöriga myndighet som 

avses i artikel 5 bör vidta åtgärder. 

före deras beräknade ankomst till eller 

avresa från den berörda medlemsstaten, för 

att identifiera personer som kan vara 

involverade i terrorism eller grov 

gränsöverskridande brottslighet, och som 

de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 

behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 

av en sådan bedömning får enheten för 

passagerarinformation jämföra PNR-

uppgifter med uppgifter i relevanta 

databaser, inklusive nationella databaser 

eller nationella kopior av EU-databaser, 

med avseende på personer eller föremål 

som är eftersökta eller finns uppförda på 

spärrlista i enlighet med EU-bestämmelser 

eller nationella bestämmelser som är 

tillämpliga på sådana databaser, i syfte att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov 

gränsöverskridande brottslighet. Vid 

utförandet av en sådan bedömning får 

enheten för passagerarinformation 

jämföra PNR-uppgifter med uppgifter i 

Schengens informationssystem och 

Informationssystemet för viseringar. 

Medlemsstaterna ska se till att eventuella 

träffar i samband med sådan automatisk 

databehandling granskas individuellt på 

grundval av icke-automatiska metoder, för 

att verifiera huruvida den behöriga 

myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 

åtgärder. 

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen 

motiverade framställningar från behöriga 

myndigheter om att lämna ut PNR-

uppgifter och om att i specifika fall 

behandla sådana uppgifter i syfte att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet, och 

förse de behöriga myndigheterna med 

resultaten av sådan behandling.  

(c) I enskilda fall och på grundval av 

tillräckliga bevis besvara vederbörligen 

motiverade begäranden från behöriga 

myndigheter om att lämna ut PNR-

uppgifter och om att i specifika fall 

behandla sådana uppgifter i syfte att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och sådan grov 

gränsöverskridande brottslighet som 

förtecknas i artikel 2 i eller förhindra ett 

omedelbart och allvarligt hot mot den 

allmänna säkerheten, och förse de 

behöriga myndigheterna eller vid behov 

Europol med resultaten av sådan 

behandling. 

(d) Analysera PNR-uppgifter för att 

uppdatera och skapa nya kriterier för att 

(d) Analysera PNR-uppgifter för att 

uppdatera och skapa nya kriterier för att 
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utföra bedömningar i syfte att identifiera 

personer som kan vara involverade i ett 

terroristbrott eller ett grovt 

gränsöverskridande brott enligt led a. 

utföra bedömningar i syfte att identifiera 

personer som kan vara involverade i ett 

terroristbrott eller ett grovt 

gränsöverskridande brott enligt led a.  

3. Den bedömning av passagerare före 

ankomst eller avresa från den medlemsstat 

som avses i punkt 2 a ska utföras på ett 

icke-diskriminerande sätt, på grundval av 

bedömningskriterier som fastställts av 

medlemsstatens enhet för 

passagerarinformation. Medlemsstaterna 

ska se till att bedömningskriterierna 

fastställs av enheten för 

passagerarinformation, i samarbete med de 

behöriga myndigheter som avses i artikel 5. 

Bedömningskriterierna får under inga 

omständigheter vara baserade på en 

persons ras eller etniska ursprung, religiösa 

eller filosofiska övertygelse, politiska 

åskådning, medlemskap i fackförening, 

hälsotillstånd eller sexuella läggning. 

3. Den bedömning av passagerare före 

ankomst till eller avresa från 

medlemsstaten som avses i punkt 2 a ska 

utföras på ett icke-diskriminerande sätt, på 

grundval av bedömningskriterier som 

fastställts av medlemsstatens enhet för 

passagerarinformation. Dessa 

bedömningskriterier ska vara 

målinriktade, specifika, motiverade, 

proportionerliga och faktabaserade. 

Uppgiftsskyddsombudet ska medverka till 

en regelbunden översyn; medlemsstaterna 

ska se till att bedömningskriterierna 

fastställs av enheterna för 

passagerarinformation, i samarbete med de 

behöriga myndigheter som avses i artikel 5, 

och att de regelbundet ses över. 

Bedömningskriterierna får under inga 

omständigheter vara baserade på en 

persons ras eller etniska ursprung, politiska 

åskådning, religiösa eller filosofiska 

övertygelse, sexuella läggning eller 

könsidentitet eller medlemskap eller 

verksamhet i fackförening, eller på 

behandling av uppgifter om en persons 
hälsotillstånd eller sexualliv. 

4. Enheten för passagerarinformation i en 

medlemsstat ska överföra PNR-uppgifterna 

eller resultaten av behandlingen av PNR-

uppgifter om personer som har identifierats 

i enlighet med punkt 2 a–b till de behöriga 

myndigheterna i samma medlemsstat, för 

vidare granskning. Sådana överföringar får 

endast ske om det är befogat i det enskilda 

fallet. 

4. Enheten för passagerarinformation i en 

medlemsstat ska överföra PNR-uppgifterna 

eller resultaten av behandlingen av PNR-

uppgifter om personer som har identifierats 

i enlighet med punkt 2 a–b till de behöriga 

myndigheterna i samma medlemsstat, för 

vidare granskning. Sådana överföringar får 

göras endast om det är befogat i det 

enskilda fallet och om överföringarna görs 

manuellt. 

 4a. Medlemsstaterna ska se till att 

uppgiftsskyddsombudet har tillgång till 

alla uppgifter som överförs till enheten 

för passagerarinformation och från 

denna enhet till en behörig myndighet 

i enlighet med artikel 5. Om 

uppgiftsskyddsombudet anser att 

överföringen av vissa uppgifter inte varit 
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lagenlig, ska han eller hon hänskjuta 

ärendet till den nationella 

tillsynsmyndigheten, som ska ha 

befogenhet att beordra den mottagande 

behöriga myndigheten att radera 

uppgifterna.  

 4b. Lagring, behandling och analys av 

PNR-uppgifter ska ske uteslutande på en 

säker plats inom EES-medlemsstaternas 

territorier. 

 4c. Medlemsstaterna ska betala 

kostnaderna för användning, lagring och 

utbyte av PNR-uppgifter.  

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 5  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 5 Artikel 5 

Behöriga myndigheter Behöriga myndigheter 

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 

förteckning över behöriga myndigheter 

som har befogenhet att begära eller motta 

PNR-uppgifter eller resultat av 

behandlingen av PNR-uppgifter från 

enheterna för passagerarinformation i syfte 

att undersöka informationen ytterligare 

eller vidta lämpliga åtgärder för att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet. 

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 

förteckning över behöriga myndigheter 

som har befogenhet att begära eller motta 

maskerade PNR-uppgifter eller resultat av 

systematisk behandling av PNR-uppgifter 

från enheterna för passagerarinformation i 

syfte att undersöka informationen 

ytterligare eller vidta lämpliga åtgärder för 

att specifikt förebygga, upptäcka, utreda 

och lagföra terroristbrott och grov 

gränsöverskridande brottslighet eller 

förhindra ett omedelbart och allvarligt hot 

mot den allmänna säkerheten. Inom 

ramen för sina befogenheter och när så är 

nödvändigt för att fullgöra sina 

arbetsuppgifter ska Europol ha rätt att 

från medlemsstaternas enheter för 

passagerarinformation ta emot PNR-

uppgifter eller resultat av behandlingen 

av PNR-uppgifter.  

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av 

myndigheter som är behöriga med 

avseende på att förebygga, upptäcka, 

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av 

myndigheter som är behöriga att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
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utreda och lagföra terroristbrott och grov 

brottslighet 

terroristbrott och grov gränsöverskridande 

brottslighet eller förhindra ett omedelbart 

och allvarligt hot mot den allmänna 

säkerheten. 

3. Varje medlemsstat ska meddela 

kommissionen förteckningen över sina 

behöriga myndigheter senast tolv månader 

efter det att detta direktiv har trätt i kraft, 

och kan när som helst uppdatera sin den. 

Kommissionen ska offentliggöra denna 

information, samt eventuella 

uppdateringar, i Europeiska unionens 

officiella tidning. 

3. Varje medlemsstat ska meddela 

kommissionen förteckningen över sina 

behöriga myndigheter senast den …* 

[12 månader efter det att detta direktiv har 

trätt i kraft], och ska alltid hålla 

förteckningen uppdaterad. Kommissionen 

ska offentliggöra denna information, samt 

eventuella uppdateringar, i Europeiska 

unionens officiella tidning. 

4. PNR-uppgifter om passagerare och 

resultaten av behandling av PNR-uppgifter 

som mottagits av enheten för 

passagerarinformation får behandlas 

ytterligare av de behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna endast om syftet är att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet. 

4. PNR-uppgifter om passagerare och 

resultaten av behandling av PNR-uppgifter 

som mottagits av enheten för 

passagerarinformation får behandlas 

ytterligare av de behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna endast om det specifika 

syftet är att på begäran, i enlighet med 

artikel 4.2, förebygga, upptäcka, utreda 

och lagföra terroristbrott och grov 

gränsöverskridande brottslighet, eller 

förhindra ett omedelbart och allvarligt hot 

mot den allmänna säkerheten. 

5. Punkt 4 ska inte påverka 

brottsbekämpningen eller de rättsliga 

myndigheternas befogenheter på nationell 

nivå, om andra brott eller indikationer på 

andra brott upptäcks i samband med 

brottsbekämpande insatser som görs till 

följd av behandling av PNR-uppgifter. 

5. Punkt 4 ska inte påverka 

brottsbekämpningen eller de rättsliga 

myndigheternas befogenheter på nationell 

nivå, om andra brott eller indikationer på 

andra brott än de som behandlingen 

ursprungligen avsåg upptäcks i samband 

med brottsbekämpande insatser som görs 

till följd av behandling av PNR-uppgifter.  

6. De behöriga myndigheterna ska inte 

fatta några beslut som har negativa rättsliga 

verkningar för en person eller på annat sätt 

påverkar en person allvarligt endast på 

grund av den automatiska behandlingen av 

PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte 

heller fattas på grundval av en persons ras 

eller etniska ursprung, religiösa eller 

filosofiska övertygelse, politiska 

åskådning, medlemskap i fackförening, 

hälsotillstånd eller sexuella läggning. 

6. De behöriga myndigheterna ska inte 

fatta några beslut som har negativa rättsliga 

verkningar för en person eller på annat sätt 

påverkar en person allvarligt endast på 

grund av den automatiska behandlingen av 

PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte 

heller fattas på grundval av uppgifter som 

avslöjar en persons ras eller etniska 

ursprung, politiska åskådning, religiösa 

eller filosofiska övertygelse, sexuella 

läggning eller könsidentitet eller 
medlemskap eller verksamhet i 

fackförening, eller på grundval av 

behandling av uppgifter om en persons 
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hälsotillstånd eller sexualliv. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 6  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 6 Artikel 6 

Lufttrafikföretagens skyldigheter Skyldigheter för lufttrafikföretag och för 

ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag  

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 

åtgärder för att se till att 

lufttransportföretag överför (”push-

metoden)) de PNR-uppgifter som anges i 

artikel 2 c och preciseras i bilagan, 

förutsatt att de redan samlar in sådana 

uppgifter, till databasen hos enheten för 

passagerarinformation i den medlemsstat 

på vars territorium den internationella 

flygningen kommer att ankomma eller från 

det territorium varifrån flygningen 

kommer att avgå. Om flygningens 

linjebeteckning delas med ett eller flera 

andra lufttrafikföretag ska det företag som 

utför flygningen överföra PNR-uppgifter 

om samtliga passagerare ombord. Om 

flygningen innebär en eller flera 

mellanlandningar på medlemsstaternas 

flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra 

PNR-uppgifterna till enheterna för 

passagerarinformation i alla berörda 

medlemsstater. 

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 

åtgärder för att se till att lufttrafikföretag 

och ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag inom ramen för 

sändmetoden överför alla PNR-uppgifter 

som anges i artikel 2 c och preciseras i 

bilagan, förutsatt att de redan samlar in 

sådana uppgifter som en del av sin 

normala affärsverksamhet, till databasen 

hos enheten för passagerarinformation i 

den medlemsstat på vars territorium den 

internationella flygningen kommer att 

ankomma eller från vars territorium 

flygningen kommer att avgå. Om 

flygningens linjebeteckning delas med ett 

eller flera andra lufttrafikföretag ska det 

lufttrafikföretag eller den ekonomiska 

aktör som utför flygningen överföra PNR-

uppgifter om samtliga passagerare ombord. 

Om flygningen innebär en eller flera 

mellanlandningar på medlemsstaternas 

flygplatser ska lufttrafikföretagen och 

ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag överföra PNR-uppgifterna till 

enheterna för passagerarinformation i alla 

berörda medlemsstater. 

2. Lufttrafikföretagen ska överföra PNR-

uppgifter elektroniskt med hjälp av de 

gemensamma protokoll och understödda 

dataformat som kommer att antas i enlighet 

med förfarandet i artiklarna 13 och 14 

eller, vid eventuella tekniska problem, på 

något annat sätt som garanterar ett lämpligt 

uppgiftsskydd 

2. Lufttrafikföretagen och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag ska 

överföra PNR-uppgifter elektroniskt med 

hjälp av de gemensamma protokoll och 

understödda dataformat som kommer att 

antas i enlighet med artiklarna 13 och 14 

eller, vid eventuella tekniska problem, på 

något annat sätt som garanterar ett lämpligt 
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uppgiftsskydd 

a) 24–48 timmar före flygningens 

planerade avgång,  

a) en gång 24–48 timmar före flygningens 

planerade avgång,  

och  och  

b) omedelbart efter det att dörrarna stängts, 

det vill säga när passagerarna har bordat 

planet inför avgång och eventuella 

ytterligare passagerare inte längre tillåts 

komma ombord.  

b) en gång omedelbart efter det att 

dörrarna stängts, det vill säga när 

passagerarna har gått ombord på planet 

inför avgång och eventuella ytterligare 

passagerare inte längre tillåts att komma 

ombord. 

3. Medlemsstaterna får tillåta 

lufttrafikföretag att begränsa den 

överföring som avses i punkt 2 b till 

uppdateringar av sådan överföring som 

avses i punkt 2 a. 

3. Medlemsstaterna ska tillåta 

lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer 

som inte är trafikföretag att begränsa den 

överföring som avses i punkt 2 b till 

uppdateringar av sådan överföring som 

avses i punkt 2 a. 

4. Efter en framställan från en enhet för 

passagerarinformation i enlighet med 

nationell lagstiftning ska 

lufttransportföretagen, efter en bedömning 

i det konkreta fallet, överföra PNR-

uppgifter i sådana situationer där det är 

nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 

skede än som anges i punkt 2 a för att 

reagera på ett specifikt och reellt hot med 

anknytning till terroristbrott eller grov 

brottslighet. 

4. Efter en begäran från en enhet för 

passagerarinformation i enlighet med 

nationell lagstiftning ska 

lufttrafikföretagen och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag, efter en 

bedömning i det konkreta fallet, överföra 

PNR-uppgifter i sådana situationer där det 

är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 

skede än vad som anges i punkt 2 a för att 

reagera på ett specifikt, överhängande och 

faktiskt hot med anknytning till 

terroristbrott eller grov 

gränsöverskridande brottslighet.  

 4a. Lufttrafikföretagen och ekonomiska 

aktörer som inte är trafikföretag ska 

vederbörligen informera passagerarna om 

den typ av personuppgifter som samlas in 

i brottsbekämpningssyfte och om 

passagerarnas rättigheter med avseende 

på deras uppgifter. Sådan information ska 

tillhandahållas passagerarna proaktivt, 

i ett lättbegripligt format. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 7 Artikel 7 

Utbyte av information mellan 

medlemsstaterna 

Utbyte av information mellan 

medlemsstaterna 

1. Med avseende på personer som 

identifierats av en enhet för 

passagerarinformation i enlighet med 

artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 

till att den enheten överför resultaten av 

behandlingen av PNR-uppgifterna till 

enheterna för passagerarinformation i 

andra medlemsstater, om den 

förstnämnda enheten anser att en sådan 

överföring är nödvändig för att förebygga, 

upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 

och grov brottslighet. Enheterna för 

passagerarinformation i de mottagande 

medlemsstaterna ska överföra sådana 

PNR-uppgifter eller resultatet av 

behandlingen av PNR-uppgifter till de 

relevanta behöriga myndigheterna i sina 

medlemsstater.  

1. Enheterna för passagerarinformation 

ska automatiskt utbyta uppgifter om 

resultaten av behandlingen av PNR-

uppgifter. Medlemsstaterna ska se till att 

de resultat av behandlingen av PNR-

uppgifter – i form av antingen analytisk 

information härrörande från PNR-

uppgifter eller resultaten i fråga om 

personer identifierade av en enhet för 

passagerarinformation i enlighet med 

artikel 4.2 – som överförs till 

medlemsstaternas relevanta behöriga 

myndigheter för vidare granskning 

i enlighet med artikel 4.4, utan dröjsmål 

överförs proaktivt av en enhet för 

passagerarinformation till enheterna för 

passagerarinformation i övriga 

medlemsstater. Enheten för 

passagerarinformation i de mottagande 

medlemsstaterna ska överföra sådana 

resultat av behandlingen av PNR-uppgifter 

till de relevanta behöriga myndigheterna i 

enlighet med artikel 4.4. Vid behov ska en 

registrering införas i enlighet med 

artikel 36 i rådets beslut 2007/533/RIF1a. 

2. Enheten för passagerarinformation i en 

medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 

anmoda enheten för passagerarinformation 

i en annan medlemsstat att tillhandahålla 

PNR-uppgifter som lagras i den senares 

databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 

så krävs, även resultaten av behandlingen 

av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 

uppgifter får avse en viss uppgift eller en 

kombination av uppgifter, beroende på 

vilken information den begärande enheten 

för passagerarinformation anser vara 

nödvändig i ett särskilt fall för att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott eller grov brottslighet. 

Enheterna för passagerarinformation ska 

tillhandahålla de begärda uppgifterna så 

2. Enheterna för passagerarinformation 

ska ha rätt att om nödvändigt anmoda 

enheten för passagerarinformation i en 

annan medlemsstat att tillhandahålla PNR-

uppgifter som lagras i den senares databas i 

enlighet med artikel 9.1 och, om så krävs, 

även resultaten av behandlingen av 

nämnda uppgifter om de redan har 

förberetts i enlighet med artikel 4.2 a 

och b. En sådan, vederbörligen motiverad 

begäran om uppgifter ska avse enbart 

nödvändiga uppgifter i det specifika fallet 

och får avse en viss uppgift eller en 

kombination av uppgifter, beroende på 

vilken information den begärande enheten 

för passagerarinformation anser vara 

nödvändig i ett specifikt fall för att 
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snabbt som möjligt, liksom resultatet av 

behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 

redan har förberetts i enlighet med artikel 

4.2 a och b.  

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott eller grov 

gränsöverskridande brottslighet eller 

förhindra ett omedelbart och allvarligt hot 

mot den allmänna säkerheten. Enheterna 

för passagerarinformation ska 

tillhandahålla de begärda uppgifterna så 

snabbt som möjligt genom att använda de 

gemensamma protokollen och de 

understödda dataformaten. En sådan 

begäran ska motiveras skriftligen. 

3. Enheten för passagerarinformation i en 

medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 

anmoda en enhet för passagerarinformation 

i en annan medlemsstat att tillhandahålla 

PNR-uppgifter som lagras i den senares 

databas i enlighet med artikel 9.2 och, om 

så krävs, även resultaten av behandlingen 

av PNR-uppgifter. Enheten för 

passagerarinformation kan i särskilda 

undantagsfall begära att få tillgång till 

särskilda PNR-uppgifter som bevaras av 

enheten för passagerarinformation i en 

annan medlemsstat, i fullständig och 

omaskerad form, i syfte att använda dessa 

med avseende på ett specifikt hot eller en 

viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd 

med anknytning till terroristbrott eller grov 

brottslighet.  

3. Enheterna för passagerarinformation 

ska ha rätt att om nödvändigt anmoda en 

enhet för passagerarinformation i en annan 

medlemsstat att tillhandahålla PNR-

uppgifter som redan har maskerats och 

som lagras i den senares databas i enlighet 

med artikel 9.2 och, om så krävs, även 

resultaten av behandlingen av PNR-

uppgifter. Enheten för 

passagerarinformation kan endast i mycket 

särskilda undantagsfall begära att få 

tillgång till särskilda PNR-uppgifter som 

bevaras av enheten för 

passagerarinformation i en annan 

medlemsstat, i fullständig och omaskerad 

form, i syfte att använda dessa med 

avseende på ett specifikt hot i realtid eller 

en viss utredning eller lagföringsåtgärd 

med anknytning till terroristbrott eller grov 

gränsöverskridande brottslighet eller för 

förhindrande av ett omedelbart och 

allvarligt hot mot den allmänna 

säkerheten. Sådan tillgång till de 

fullständiga PNR-uppgifterna ska tillåtas 

endast efter godkännande av chefen för 

den anmodade enheten för 

passagerarinformation.  

4. Endast i sådana fall där det är 

nödvändigt för att förhindra ett 

omedelbart och allvarligt hot mot den 

allmänna säkerheten får en medlemsstats 

behöriga myndigheter vända sig direkt till 

enheten för passagerarinformation i en 

annan medlemsstat med en begäran om 

utlämnande av PNR-uppgifter som finns 

lagrade i den senares databas i enlighet 

med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 

framställningar måste avse en särskild 
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utredning eller lagföringsåtgärd avseende 

terroristbrott eller grov brottslighet och 

ska vara motiverade. Enheterna för 

passagerarinformation ska behandla 

svaren på sådana framställningar som en 

prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 

behöriga myndigheterna översända sina 

framställningar via enheten för 

passagerarinformation i den egna 

medlemsstaten. 

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 

skede få tillgång till uppgifter för att möta 

ett specifikt och faktiskt hot med 

anknytning till terroristbrott eller grov 

brottslighet, ska enheten för 

passagerarinformation i en medlemsstat i 

undantagsfall ha rätt att när som helst 

vända sig till enheten för 

passagerarinformation i en annan 

medlemsstat med en begäran om PNR-

uppgifter rörande flygningar som 

ankommer till eller avgår från den senares 

territorium. 

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 

skede få tillgång till uppgifter för att möta 

ett specifikt och faktiskt hot med 

anknytning till terroristbrott eller grov 

gränsöverskridande brottslighet eller för 

att förhindra ett omedelbart och allvarligt 

hot mot den allmänna säkerheten, ska 

enheten för passagerarinformation i en 

medlemsstat i undantagsfall ha rätt att när 

som helst vända sig till enheten för 

passagerarinformation i en annan 

medlemsstat med en begäran om PNR-

uppgifter rörande flygningar som 

ankommer till eller avgår från den senares 

territorium, om sådana uppgifter finns 

lagrade. Detta förfarande ska omfatta 

enbart begäranden om PNR-uppgifter 

som redan har samlats in och lagras av 

den enhet för passagerarinformation som 

begäran om uppgifter riktats till.  

6. Informationsutbyte enligt denna artikel 

får äga rum via alla befintliga kanaler för 

internationellt 

brottsbekämpningssamarbete. Det språk 

som används i samband med begäran och 

informationsutbytet ska vara det som gäller 

för den kanal som används. 

Medlemsstaterna ska, i samband med att de 

lämnar underrättelser i enlighet med artikel 

3.3, även meddela kommissionen uppgifter 

om vart framställningar kan sändas i 

brådskande fall. Kommissionen ska 

underrätta medlemsstaterna om de 

meddelanden som mottagits. 

6. Informationsutbyte enligt denna artikel 

ska äga rum via befintliga kanaler för 

europeiskt och internationellt 

brottsbekämpningssamarbete, i synnerhet 

Europol, dess nätapplikation för säkert 

informationsutbyte (Siena) och nationella 

enheter som inrättats i enlighet med 

artikel 8 i beslut 2009/371/RIF. Det språk 

som används i samband med begäran och 

informationsutbytet ska vara det som gäller 

för den kanal som används. 

Medlemsstaterna ska, i samband med att de 

lämnar underrättelser i enlighet med artikel 

3.3, även meddela kommissionen uppgifter 

om vart begäranden kan sändas i 

brådskande fall. Kommissionen ska 

underrätta medlemsstaterna om de 

meddelanden som mottagits. 
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 6a. Vid överföring av analytisk 

information härrörande från PNR-

uppgifter inom ramen för detta direktiv 

ska skyddsåtgärderna enligt punkt 1 

iakttas. 

 __________________ 

 1a Rådets beslut 2007/533/RIF av den 

12 juni 2007 om inrättande, drift och 

användning av andra generationen av 

Schengens informationssystem (SIS II) 

(EUT L 205, 7.8.2007, s. 63). 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 

Artikel 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 7a 

 Villkor för Europols åtkomst till PNR-

uppgifter 

 1. Europol får från fall till fall lämna in 

en elektronisk, vederbörligen motiverad 

begäran till enheten för 

passagerarinformation i en medlemsstat 

om överföring av specifika PNR-uppgifter 

eller resultaten av behandling av de 

specifika PNR-uppgifterna, när detta är 

strikt nödvändigt för att stödja och stärka 

medlemsstaternas arbete med att 

förebygga, upptäcka eller utreda ett 

specifikt terroristbrott eller grov 

gränsöverskridande brottslighet i den mån 

brottet i fråga ingår i Europols 

behörighetsområde enligt beslut 

2009/371/RIF. I den motiverade begäran 

ska rimliga skäl anges till varför Europol 

anser att överföringen av PNR-

uppgifterna eller resultaten av 

behandlingen av PNR-uppgifter väsentligt 

kommer att bidra till att brottet i fråga 

förebyggs, upptäcks, utreds eller lagförs. 

 2. Efter mottagande av en begäran från 

Europol ska en domstol eller ett 

oberoende administrativt organ 
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i medlemsstaten i god tid kontrollera 

huruvida alla villkor i punkt 1 är 

uppfyllda. Enheten för 

passagerarinformation ska så snart som 

möjligt tillhandahålla Europol de begärda 

uppgifterna, under förutsättning att 

nämnda villkor är uppfyllda. 

 3. Europol ska informera det 

uppgiftsskyddsombud som utsetts i 

enlighet med artikel 28 i beslut 

2009/371/RIF om varje utbyte av 

information enligt denna artikel. 

 4. Utbyte av information enligt denna 

artikel ska äga rum via Siena och i 

enlighet med beslut 2009/371/RIF. Det 

språk som används i samband med 

begäran och informationsutbytet ska vara 

det som gäller för Siena. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Artikel 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 8 Artikel 8 

Överföring av uppgifter till tredjeländer Överföring av uppgifter till tredjeländer 

Överföring av PNR-uppgifter och 

resultaten av behandling av PNR-uppgifter 

till från en medlemsstat till ett tredjeland 

får endast ske efter bedömning i det 

enskilda fallet och under förutsättning att  

1. Överföring av PNR-uppgifter och 

resultaten av behandling av PNR-uppgifter 

från en medlemsstat till ett tredjeland får 

ske endast efter bedömning i det enskilda 

fallet och efter en vederbörligen motiverad 

begäran på grundval av tillräckliga bevis, 

om överföringen är nödvändig för att 

förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra 

brott, förhindra ett omedelbart och 

allvarligt hot mot den allmänna 

säkerheten eller verkställa straffrättsliga 

påföljder, och om den mottagande 

behöriga myndigheten i tredjelandet är 

ansvarig för att förebygga, upptäcka, 

utreda eller lagföra brott, förhindra ett 

omedelbart och allvarligt hot mot den 

allmänna säkerheten eller verkställa 

straffrättsliga påföljder, under 
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förutsättning att  

a) villkoren i artikel 13 i rådets rambeslut 

2008/977/RIF är uppfyllda, 

a) tredjelandet i fråga i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG1a och i överensstämmelse med 

alla övriga villkor enligt detta direktiv 

sörjer för en adekvat skyddsnivå för den 

avsedda uppgiftsbehandlingen, 

b) överföringen är nödvändig för de 

ändamål som anges i artikel 1.2, och 

b) den medlemsstat från vilken 

uppgifterna erhölls har gett sitt samtycke 

till överföringen i enlighet med gällande 

nationell lagstiftning. 

c) det berörda tredjelandet godtar att 

överföra uppgifterna till ett tredjeland 

endast om det är nödvändigt för de 

ändamål som anges i artikel 1.2 och 

under förutsättning att medlemsstaten i 

fråga lämnat uttryckligt samtycke till 

detta. 

Överföring av PNR-uppgifter utan 

förhandssamtycke enligt punkt 1 ska 

tillåtas i särskilda undantagsfall, dock 

endast om överföringen är absolut 

nödvändig för att förhindra ett omedelbart 

och allvarligt hot mot den allmänna 

säkerheten i en medlemsstat eller ett 

tredjeland eller för att skydda en 

medlemsstats väsentliga intressen och ett 

förhandssamtycke inte kan erhållas i god 

tid. Den myndighet som ansvarar för att 

ge samtycke ska informeras utan 

dröjsmål, och överföringen ska registreras 

vederbörligen och bli föremål för en 

efterhandskontroll. 

 Med avvikelse från vad som sägs i 

första stycket ska överföringar av 

uppgifter vara systematiskt tillåtna på 

grundval av internationella avtal mellan 

tredjeländer och unionen. 

 2. Medlemsstaterna ska överföra PNR-

uppgifter till behöriga myndigheter i 

tredjeländer endast på villkor som är 

förenliga med detta direktiv och endast 

efter att ha förvissat sig om att 

mottagarens planerade användning av 

uppgifterna är förenlig med dessa villkor 

och skyddsåtgärder. 

 3. Vidareöverföring till andra tredjeländer 

ska vara förbjuden.  

 4. Om PNR-uppgifter om en medborgare 

eller en person som är bosatt i en annan 

medlemsstat överförs till ett tredjeland, 

ska de behöriga myndigheterna i den 

berörda medlemsstaten informeras om 
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detta snarast möjligt.  

 5. Uppgiftsskyddsombudet ska underrättas 

varje gång en medlemsstat överför PNR-

uppgifter i enlighet med denna artikel. 

Uppgiftsskyddsombudet ska regelbundet 

underrätta den nationella 

tillsynsmyndigheten om överföringar av 

uppgifter i enlighet med denna artikel. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter 

(EGT L 281, 23.11.1995. s. 31). 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 9 Artikel 9 

Bevarandeperiod Bevarandeperiod 

1. Medlemsstaterna ska se till att PNR-

uppgifter som lämnas av lufttrafikföretag 

till enheten för passagerarinformation 

bevaras i en databas vid enheten under en 

period på 30 dagar efter överföringen till 

enheten för passagerarinformation i den 

första medlemsstat på vars territorium den 

internationella flygningen ankom eller 

avgick. 

1. Medlemsstaterna ska se till att PNR-

uppgifter som lämnas av lufttrafikföretag 

och av ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag till enheten för 

passagerarinformation i enlighet med 

artikel 4.2 bevaras i en databas vid enheten 

under en period på 30 dagar efter 

överföringen till enheten för 

passagerarinformation i den första 

medlemsstat på vars territorium den 

internationella flygningen ankom eller 

avgick.  

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 

efter överföringen av PNR-uppgifter till 

enheten för passagerarinformation som 

avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 

enheten för passagerarinformation i 

ytterligare fem år. Under denna period ska 

alla uppgifter som kan användas för att 

identifiera de passagerare som berörs av 

PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 

efter överföringen av PNR-uppgifter till 

enheten för passagerarinformation som 

avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 

enheten för passagerarinformation i 

ytterligare fem år. Under denna period ska 

alla uppgifter som kan användas för att 

identifiera de passagerare som berörs av 

PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
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anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 

vara tillgängliga för ett begränsat antal 

anställda vid enheten för 

passagerarinformation som uttryckligen är 

behöriga att analysera PNR-uppgifter och 

utarbeta bedömningskriterier i enlighet 

med artikel 4.2 d. Full tillgång till PNR-

uppgifterna kan endast beviljas av chefen 

för enheten för passagerarinformation för 

de ändamål som anges i artikel 4.2 c, 

under förutsättning att det rimligen kan 

antas att det är nödvändigt för att 

genomföra en utredning och för att 

reagera på ett hot eller en risk av specifik 

och reell natur eller en specifik utredning 

eller lagföringsåtgärd. 

anonymiserade PNR-uppgifter ska vara 

tillgängliga endast för ett begränsat antal 

anställda vid enheten för 

passagerarinformation som uttryckligen är 

behöriga att analysera PNR-uppgifter och 

utarbeta bedömningskriterier i enlighet 

med artikel 4.2 d.  

 2a. Efter att ha samrått med 

uppgiftsskyddsombudet vid tillämpningen 

av artikel 4.2 b ska den nationella 

tillsynsmyndigheten tillåta 

återidentifiering av maskerade PNR-

uppgifter och full tillgång till PNR-

uppgifterna om den rimligen anser att en 

sådan återidentifiering är nödvändig för 

att genomföra en utredning som svar på 

ett hot eller en risk av specifik och faktisk 

natur i samband med terroristbrott, 

genomföra en specifik utredning eller 

lagföringsåtgärd i samband med grov 

gränsöverskridande brottslighet eller 

förhindra ett omedelbart och allvarligt hot 

mot den allmänna säkerheten. Sådan full 

tillgång till uppgifterna ska tillåtas för en 

period av fyra år efter det att uppgifterna 

maskerats i fall som rör grov 

gränsöverskridande brottslighet och för 

hela den period av fem år som avses i 

punkt 2 i fall som rör terroristbrott.  

Vid tillämpningen av detta direktiv bör 

följande uppgifter som kan användas för att 

identifiera de passagerare som berörs av 

uppgifterna filtreras bort och maskeras: 

Vid tillämpningen av detta direktiv bör 

följande uppgifter som kan användas för att 

identifiera de passagerare som berörs av 

uppgifterna filtreras bort och maskeras:  

– Namn, inklusive namn på andra 

passagerare samt antal passagerare som 

reser tillsammans. 

– Namn, inklusive namn på andra 

passagerare samt antal passagerare som 

reser tillsammans.  

– Adress och kontaktuppgifter. – Adress och kontaktuppgifter.  

– Allmänna påpekanden, om dessa – Allmänna påpekanden, om dessa 
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innehåller uppgifter som kan användas för 

att identifiera den passagerare som PNR-

uppgifterna avser. och 

innehåller uppgifter som kan användas för 

att identifiera den passagerare som PNR-

uppgifterna avser.   

– All insamlad förhandsinformation om 

passagerare. 

– All insamlad förhandsinformation om 

passagerare.  

3. Medlemsstaterna ska se till att PNR-

uppgifterna raderas vid utgången av den 

period som anges i punkt 2. Denna 

skyldighet gäller dock inte om specifika 

PNR-uppgifter har överförts till en behörig 

myndighet och används i samband med 

särskilda brottsutredningar eller 

lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den 

behöriga myndighetens lagring av 

uppgifterna regleras av den berörda 

medlemsstatens nationella lagstiftning. 

3. Medlemsstaterna ska se till att PNR-

uppgifterna raderas slutgiltigt vid utgången 

av den period som anges i punkt 2. Denna 

skyldighet gäller dock inte om specifika 

PNR-uppgifter har överförts till en behörig 

myndighet och används i samband med 

särskilda brottsutredningar eller 

lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den 

behöriga myndighetens lagring av 

uppgifterna regleras av den berörda 

medlemsstatens nationella lagstiftning.  

4. Resultaten av sådan matchning som 

avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av 

enheten för passagerarinformation, dock 

inte längre än vad som krävs för att 

informera de behöriga myndigheterna om 

en träff. Även om en automatisk sökning 

som utförs efter en individuell icke-

automatisk granskning inte ger någon 

träff, ska resultatet hemlighållas i högst 

fem år för att undvika framtida ”falska” 

träffar, såvida inte de bakomliggande 

uppgifterna ännu inte har raderats i 

enlighet med punkt 3 vid utgången av 

denna femårsperiod, i vilket fall loggen 

ska bevaras till dess att de bakomliggande 

uppgifterna raderas. 

4. Resultaten av sådan matchning som 

avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av 

enheten för passagerarinformation, dock 

inte längre än vad som krävs för att 

informera de behöriga myndigheterna om 

en träff. Även om en automatisk sökning – 

utförd efter en manuell insats av en 

medlem av enheten för 

passagerarinformation – inte ger någon 

träff, ska resultatet hemlighållas i högst tre 

år för att undvika framtida ”falska” träffar, 

såvida inte de bakomliggande uppgifterna 

ännu inte har raderats i enlighet med 

punkt 3 vid utgången av femårsperioden, 

i vilket fall loggen ska bevaras till dess att 

de bakomliggande uppgifterna raderas. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 10 Artikel 10 

Sanktioner för lufttrafikföretag Sanktioner för lufttrafikföretag och för 

ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag 

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin 

nationella lagstiftning se till att det finns 

1. Medlemsstaterna ska i enlighet med sin 

nationella lagstiftning se till att det finns 
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avskräckande, effektiva och 

proportionerliga sanktioner, inklusive 

ekonomiska sådana, som kan användas mot 

lufttrafikföretag som inte överför redan 

insamlade uppgifter i enlighet med detta 

direktiv, eller inte överför uppgifterna i det 

fastställda formatet eller på annat sätt 

bryter mot de nationella bestämmelser som 

antagits enligt detta direktiv.  

avskräckande, effektiva och proportionella 

sanktioner, inklusive ekonomiska sådana, 

som kan användas mot lufttrafikföretag 

och ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag om de inte överför redan 

insamlade uppgifter i enlighet med detta 

direktiv, inte överför uppgifterna i det 

fastställda formatet eller inte behandlar 

uppgifterna i enlighet med de 

bestämmelser om uppgiftsskydd som 

fastställs i detta direktiv, eller om de på 

annat sätt bryter mot de nationella 

bestämmelser som antagits enligt detta 

direktiv.  

 1a. Alla uppgifter som lufttrafikföretag 

och ekonomiska aktörer som inte är 

trafikföretag har ska förvaras i en säker 

databas i ett säkerhetsackrediterat 

datorsystem på ett sätt som antingen 

respekterar eller överträffar branschens 

internationella standarder. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 11 Artikel 11 

Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter 

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 

passagerare, med avseende på all 

behandling av personuppgifter i enlighet 

med detta direktiv, har samma rätt till 

tillgång till uppgifter och till rättelse, 

radering eller blockering av uppgifter samt 

samma rätt att begära ersättning och klaga 

som följer av nationell lagstiftning som 

vilar på artiklarna 17, 18, 19 och 20 i 

rådets rambeslut 2008/977/JHA. 

Bestämmelserna i artiklarna 17, 18, 19 och 

20 i rådets rambeslut 2008/977/JHA ska 

därför vara tillämpliga. 

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 

passagerare, med avseende på all 

behandling av personuppgifter i enlighet 

med detta direktiv, har samma rätt till 

skydd av personuppgifter, till tillgång till 

uppgifter och till rättelse, radering eller 

blockering av uppgifter samt samma rätt att 

begära ersättning och klaga som fastställs i 

nationell lagstiftning och unionens 

lagstiftning och för genomförande av 

artiklarna 17, 18, 19 och 20 i rambeslut 

2008/977/RIF. De artiklarna ska därför 

vara tillämpliga.  

2. Medlemsstaterna ska se till att de 

nationella bestämmelser om konfidentiell 

behandling och datasäkerhet som har 

2. Medlemsstaterna ska se till att de 

nationella bestämmelser om konfidentiell 

behandling och datasäkerhet som har 
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antagits för att genomföra artiklarna 21 och 

22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF även 

är tillämpliga med avseende på all 

behandling av personuppgifter som sker i 

enlighet med detta direktiv. 

antagits för att genomföra artiklarna 21 

och 22 i rambeslut 2008/977/RIF även är 

tillämpliga med avseende på all behandling 

av personuppgifter som sker i enlighet med 

detta direktiv. 

 2a. Om bestämmelser antagna enligt 

nationell lagstiftning för genomförande 

av direktiv 95/46/EG ger passageraren 

mer omfattande rättigheter i fråga om 

uppgiftsbehandling än enligt detta 

direktiv ska de bestämmelserna vara 

tillämpliga. 

3. All behandling av PNR-uppgifter som 

avslöjar en persons ras eller etniska 

ursprung, religiösa eller filosofiska 

övertygelse, politiska åskådning, 

medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 

eller sexuella läggning ska vara 

förbjuden. Om enheten för 

passagerarinformation mottar PNR-

uppgifter som avslöjar sådana uppgifter, 

ska dessa uppgifter raderas omedelbart. 

3. Medlemsstaterna ska förbjuda 

behandling av PNR-uppgifter som avslöjar 

en persons ras eller etniska ursprung, 

politiska åskådning, religiösa eller 

filosofiska övertygelse, sexuella läggning 

eller könsidentitet, medlemskap eller 

verksamhet i fackförening, och 

behandling av uppgifter om en persons 
hälsotillstånd eller sexualliv. Om enheten 

för passagerarinformation mottar PNR-

uppgifter som avslöjar sådana uppgifter, 

ska dessa uppgifter raderas omedelbart.  

 3a. Medlemsstaterna ska se till att enheten 

för passagerarinformation bevarar 

dokumentation om alla system och 

förfaranden för uppgiftsbehandling som 

ligger inom deras ansvarsområde. 

Dokumentationen ska minst innehålla 

 a) namn och kontaktuppgifter för den 

organisatoriska enhet och den personal 

vid enheten för passagerarinformation 

som ansvarar för behandling av PNR-

uppgifter, de olika nivåerna av 

åtkomstbehörighet samt den berörda 

personalen, 

 b) begäranden från behöriga myndigheter 

och enheter för passagerarinformation i 

andra medlemsstater och mottagare av de 

behandlade PNR-uppgifterna, 

 c) alla begäranden om och överföringar 

av uppgifter till ett tredjeland, en 

identifiering av tredjelandet i fråga och de 

rättsliga grunderna för 

uppgiftsöverföringarna, 
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 d) tidsgränserna för lagring och radering 

av olika kategorier av uppgifter. 

 Enheten för passagerarinformation ska 

på begäran göra all dokumentation 

tillgänglig för den nationella 

tillsynsmyndigheten. 

 3b. Medlemsstaterna ska se till att enheten 

för passagerarinformation för register 

över åtminstone följande typer av 

behandlingar: insamling, ändring, 

läsning, utlämning, sammanförande och 

radering. Registren över läsning och 

utlämning ska särskilt visa ändamål, 

datum och tidpunkt för sådan behandling 

och i möjligaste mån identifieringen av 

den person som har läst eller lämnat ut 

PNR-uppgifterna, samt identitetsuppgifter 

för de personer som mottagit uppgifterna. 

Registren ska användas uteslutande för 

kontroll och tillsyn och för att garantera 

att uppgifterna omfattas av tillräcklig 

integritet och säkerhet, samt för att 

möjliggöra extern sakrevision. Enheten 

för passagerarinformation ska på begäran 

göra registren tillgängliga för den 

nationella tillsynsmyndigheten. 

 De personer som genomför 

säkerhetskontrollerna, har tillgång till 

och analyserar PNR-uppgifterna och 

ansvarar för driften av uppgiftsloggarna 

ska vara säkerhetsprövade och ha 

genomgått säkerhetsutbildning. De ska ha 

en profil som fastställer och avgränsar 

vad vederbörande får ha tillgång till på 

grundval av typen av arbetsuppgifter och 

den roll och de lagstadgade rättigheter 

som vederbörande har. 

 Registren ska bevaras i fyra år. Om de 

bakomliggande uppgifterna emellertid 

inte har raderats i enlighet med artikel 9.3 

vid utgången av denna fyraårsperiod ska 

registren bevaras till dess att de 

bakomliggande uppgifterna raderas. 

 3c. Medlemsstaterna ska se till att deras 

enhet för passagerarinformation 

genomför lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder och förfaranden 
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för att säkerställa en hög säkerhetsnivå 

som är ändamålsenlig med tanke på de 

risker som är förknippade med 

behandlingen av de PNR-uppgifter som 

ska skyddas, också med hänsyn till de 

berörda uppgifternas karaktär.  

 3d. Medlemsstaterna ska se till att enheten 

för passagerarinformation – om ett 

personuppgiftsbrott sannolikt kommer att 

få en negativ inverkan på skyddet av den 

registrerades personuppgifter eller 

integritet – utan onödigt dröjsmål 

informerar den registrerade och den 

nationella tillsynsmyndigheten för 

dataskydd om personuppgiftsbrottet.  

4. All behandling av PNR-uppgifter som 

utförs av lufttrafikföretag, all överföring 

av PNR-uppgifter som utförs av enheter 

för passagerarinformation och alla 

framställningar som görs av behöriga 

myndigheter eller enheter för 

passagerarinformation i andra 

medlemsstater eller i tredjeländer ska, 

även vid eventuella avslag, registreras 

eller dokumenteras av enheten för 

passagerarinformation och de behöriga 

myndigheterna för att särskilt de 

nationella tillsynsmyndigheterna på 

dataskyddsområdet ska kunna kontrollera 

att behandlingen av uppgifterna är laglig, 

att tillsynen fungerar och att 

behandlingen av uppgifterna omfattas av 

tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa 

loggar ska bevaras i fem års tid, såvida 

inte situationen är sådan att de 

bakomliggande uppgifterna ännu inte har 

raderats i enlighet med artikel 10.3 vid 

utgången av dessa fem år, i vilket fall 

loggarna ska bevaras till dess att de 

bakomliggande uppgifterna har raderats. 

 

5. Medlemsstaterna ska se till att 

lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 

som säljer biljetter till 

passagerartransport med flyg informerar 

passagerarna på internationella flygningar 

vid bokningen av en resa och i samband 

med betalningen av biljetten på ett klart 

och tydligt sätt om vidarebefordran av 

5. Medlemsstaterna ska se till att 

lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer 

som inte är trafikföretag informerar 

passagerarna på internationella flygningar 

vid bokningen av en resa och i samband 

med betalningen av biljetten på ett klart 

och tydligt sätt om vidarebefordran av 

PNR-uppgifter till enheten för 
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PNR-uppgifter till enheten för 

passagerarinformation, syftet med 

behandlingen av dessa uppgifter, hur lång 

tid uppgifterna lagras, möjligheten att 

uppgifterna kommer till användning för att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov brottslighet, 

möjligheten att utbyta och dela sådana 

uppgifter samt rätten till skydd för 

personuppgifter, särskilt rätten att klaga till 

en nationell tillsynsmyndighet för 

dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 

ska ge allmänheten tillgång till samma 

information. 

passagerarinformation, syftet med 

behandlingen av dessa uppgifter, hur lång 

tid uppgifterna lagras, möjligheten att 

uppgifterna kommer till användning för att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott och grov gränsöverskridande 

brottslighet, möjligheten att utbyta och dela 

sådana uppgifter samt rätten till skydd för 

personuppgifter – såsom rätten till åtkomst 

till och rättelse, radering och blockering 

av uppgifter –, särskilt rätten att lämna in 

klagomål till en nationell 

tillsynsmyndighet efter eget val.  

 5a. Medlemsstaterna ska även se till att 

enheten för passagerarinformation 

informerar den registrerade om de 

rättigheter som avses i punkt 5 och om 

hur de kan utövas.  

6. Överföring av PNR-uppgifter från 

enheter för passagerarinformation och 

behöriga myndigheter till privata aktörer i 

medlemsstaterna eller i tredjeländer ska 

vara förbjuden. 

 

7. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 10 ska medlemsstaterna anta 

lämpliga bestämmelser för att säkerställa 

att detta direktiv genomförs fullt ut och 

framför allt föreskriva effektiva, 

proportionella och avskräckande påföljder 

för överträdelse av bestämmelser som 

antagits i enlighet med direktivet. 

7. Utan att det påverkar tillämpningen av 

artikel 10 ska medlemsstaterna anta 

lämpliga bestämmelser för att säkerställa 

att samtliga bestämmelser i detta direktiv 

genomförs fullt ut och framför allt 

föreskriva effektiva, proportionella och 

avskräckande påföljder för överträdelse av 

bestämmelser som antagits i enlighet med 

direktivet. De nationella 

tillsynsmyndigheterna ska vidta 

disciplinära åtgärder mot personer som 

bär ansvaret för avsiktliga 

integritetsöverträdelser; dessa åtgärder 

kan i förekommande fall omfatta nekad 

tillgång till systemet, formella 

tillrättavisningar, avstängning, 

degradering eller avskedande. 

 7a. Överföring av PNR-uppgifter från 

behöriga myndigheter eller enheter för 

passagerarinformation till privata aktörer 

i medlemsstaterna eller i tredjeländer ska 

vara förbjuden. Varje form av inkorrekt 

uppförande ska leda till påföljder.  
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Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 12 Artikel 12 

Nationell tillsynsmyndighet Nationell tillsynsmyndighet 

Varje medlemsstat ska föreskriva att den 

nationella tillsynsmyndighet som inrättats 

enligt artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF 

även ska ansvara för att ge riktlinjer för 

och övervaka tillämpningen av de 

bestämmelser som den berörda 

medlemsstaten har antagit i enlighet med 

detta direktiv. Även övriga bestämmelser i 

artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF är 

tillämpliga. 

Varje medlemsstat ska föreskriva att den 

nationella tillsynsmyndighet som inrättats 

enligt artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF 

ska ansvara för att ge riktlinjer för och 

övervaka tillämpningen inom respektive 

territorium av de bestämmelser som 

medlemsstaterna har antagit i enlighet med 

detta direktiv. Även övriga bestämmelser i 

artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF är 

tillämpliga. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 

Artikel 12a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 12a 

 Den nationella tillsynsmyndighetens 

uppdrag och befogenheter 

 1. Den nationella tillsynsmyndigheten i 

varje medlemsstat ska ansvara för att 

övervaka tillämpningen av de 

bestämmelser som har antagits i enlighet 

med detta direktiv och medverka till dess 

enhetliga tillämpning i hela unionen, 

i syfte att skydda de grundläggande 

rättigheterna i samband med behandling 

av personuppgifter. Varje nationell 

tillsynsmyndighet ska  

 a) ta del av klagomål från alla 

registrerade, undersöka klagomålet och 

inom rimlig tid informera de registrerade 

om behandlingen och resultatet av 

klagomålet, i synnerhet om ytterligare 
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utredning eller samordning med en annan 

nationell tillsynsmyndighet krävs, t.ex. för 

klagomål som lämnats in av enskilda 

individer, oberoende av nationalitet, 

ursprungsland och bosättningsort, 

 b) utöva kraftfulla befogenheter för 

tillsyn, utredning, vidtagande av åtgärder 

och översyn, och i förekommande fall ha 

befogenhet att resa överträdelseärenden 

med anknytning till detta direktiv för 

lagföring eller disciplinära åtgärder,  

 c) kontrollera att uppgiftsbehandlingen är 

laglig, bedriva utredningar, inspektioner 

och extern sakrevision i enlighet med 

nationell lagstiftning, antingen på eget 

initiativ eller på grundval av ett klagomål, 

och inom rimlig tid informera den 

registrerade i fråga, – om denne lämnat in 

ett klagomål – om resultatet av 

utredningarna,  

 d) övervaka relevant utveckling i den mån 

den påverkar skyddet av personuppgifter, 

särskilt inom informations- och 

kommunikationsteknik.  

 Medlemsstaterna ska genom ett 

förfarande ge tillgång till rättsmedel för 

enskilda personer som anser att de har 

försenats eller hindrats från att gå 

ombord på ett trafikflygplan på grund av 

att de felaktigt identifierats som ett hot. 

 2. Varje nationell tillsynsmyndighet ska 

på begäran ge råd till registrerade om hur 

de kan utöva sina rättigheter enligt de 

bestämmelser som antagits i enlighet med 

detta direktiv, och ska om så är lämpligt 

samarbeta med nationella 

tillsynsmyndigheter i andra medlemsstater 

för detta ändamål.  

 3. För de klagomål som avses i punkt 1 a 

ska den nationella tillsynsmyndigheten 

tillhandahålla ett formulär för klagomål, 

vilket ska kunna fyllas i elektroniskt, dock 

utan att andra kommunikationsformer 

utesluts. 

 4. Medlemsstaterna ska se till att deras 

nationella tillsynsmyndighets tjänster är 
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avgiftsfria för den registrerade. Om en 

begäran är uppenbart orimlig, särskilt på 

grund av dess repetitiva karaktär, får den 

nationella tillsynsmyndigheten emellertid 

ta ut en rimlig avgift.  

 5. Varje medlemsstat ska se till att dess 

nationella tillsynsmyndighet förfogar över 

adekvata mänskliga, tekniska och 

finansiella resurser samt de lokaler och 

den infrastruktur som behövs för att 

myndigheten effektivt ska kunna utöva sitt 

uppdrag och sina befogenheter.  

 

 6. Varje medlemsstat ska se till att dess 

nationella tillsynsmyndighet förfogar över 

egen personal, som ska tillsättas av och ta 

instruktioner från den nationella 

tillsynsmyndighetens chef.  

 7. När medlemmarna av den nationella 

tillsynsmyndigheten utövar sitt uppdrag 

ska de varken söka eller ta instruktioner 

från någon annan, och de ska till fullo 

upprätthålla sitt oberoende och sin 

opartiskhet. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 13 Artikel 13 

Gemensamma protokoll och understödda 

format 

Gemensamma protokoll och understödda 

format 

1. All överföring av PNR-uppgifter från 

lufttrafikföretag till enheter för 

passagerarinformation inom ramen för 

detta direktiv ska, under en period på ett 

år från antagandet av de gemensamma 

protokollen och de understödda 

dataformaten i enlighet med artikel 14, 
ske på elektronisk väg eller, vid eventuella 

tekniska problem, på annat lämpligt sätt.  

1. All överföring av PNR-uppgifter från 

lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer 

som inte är trafikföretag till enheter för 

passagerarinformation inom ramen för 

detta direktiv ska ske på elektronisk väg så 

att tillräckliga garantier uppnås med 

avseende på de tekniska 

säkerhetsåtgärder och de organisatoriska 

åtgärder som styr den behandling som ska 

utföras. Vid eventuella tekniska problem 

ska PNR-uppgifterna överföras på annat 

lämpligt sätt samtidigt som samma 
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säkerhetsnivå upprätthålls och fullt ut 

i överensstämmelse med unionens 

dataskyddslagstiftning.  

2. Efter utgången av perioden på ett år från 

den dag då de gemensamma protokollen 

och de understödda formaten antas, ska all 

överföring av PNR-uppgifter från 

lufttrafikföretag till enheter för 

passagerarinformation inom ramen för 

detta direktiv ske på elektronisk väg, med 

säkra metoder i form av godkända 

gemensamma protokoll som ska vara 

enhetliga för alla överföringar för att 

garantera uppgifternas säkerhet under 

överföringen, och i ett understött format för 

att säkerställa att de kan läsas av alla 

berörda parter. Alla lufttrafikföretag ska 

fastställa vilket gemensamt protokoll och 

vilket dataformat de avser att använda för 

sina överföringar och underrätta enheten 

för passagerarinformation om detta.  

2. Efter utgången av perioden på ett år från 

den dag då de gemensamma protokollen 

och de understödda formaten antas, ska all 

överföring av PNR-uppgifter från 

lufttrafikföretag och ekonomiska aktörer 

som inte är trafikföretag till enheter för 

passagerarinformation inom ramen för 

detta direktiv ske på elektronisk väg, med 

säkra metoder i form av godkända 

gemensamma protokoll som ska vara 

enhetliga för alla överföringar för att 

garantera uppgifternas säkerhet under 

överföringen, och i ett understött format för 

att säkerställa att de kan läsas av alla 

berörda parter. Alla lufttrafikföretag ska 

vara skyldiga att fastställa vilket 

gemensamt protokoll och vilket dataformat 

de avser att använda för sina överföringar 

och underrätta enheten för 

passagerarinformation om detta.  

3. En förteckning över godkända 

gemensamma protokoll och understödda 

dataformat ska upprättas och, om 

nödvändigt, anpassas av kommissionen i 

enlighet med det föreskrivande 

förfarandet i artikel 14.2. 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 14 

med avseende på antagande av och, om 

nödvändigt, anpassning av en förteckning 

över godkända gemensamma protokoll och 

understödda dataformat. 

4. Så länge de godkända gemensamma 

protokoll och understödda dataformat som 

avses i punkterna 2 och 3 inte finns 

tillgängliga, ska punkt 1 vara tillämplig. 

4. Så länge de godkända gemensamma 

protokoll och understödda dataformat som 

avses i punkterna 2 och 3 inte finns 

tillgängliga, ska punkt 1 vara tillämplig.  

5. Varje medlemsstat ska vidta de tekniska 

åtgärder som krävs för att de gemensamma 

protokollen och de understödda 

dataformaten ska kunna börja användas 

inom ett år från den dag då dessa antas. 

5. Varje medlemsstat ska se till att de 

tekniska åtgärder vidtas som krävs för att 

de gemensamma protokollen och de 

understödda dataformaten ska kunna börja 

användas inom ett år från den dag då dessa 

antas. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till direktiv 

Artikel 14 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 14 Artikel 14 

Kommittéförfarande Delegerade akter 

1. Kommissionen ska biträdas av en 

kommitté (kommittén). Det ska röra sig 

om en kommitté i den mening som avses i 

förordning […/2011/EU] av den 16 

februari 2011.  

1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska 

artikel 4 i förordning […/2011/EU] av 

den 16 februari 2011 tillämpas. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 13.3 ska ges till 

kommissionen för en period av [X] år från 

och med den …* [dagen för detta 

direktivs ikraftträdande]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen 

av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden av [X] år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden 

i fråga. 

 2a. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 13.3 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 

får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

 2b. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 2c. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 13.3 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period av två månader från 

den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 
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både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna tidsperiod 

ska förlängas med två månader på 

initiativ av parlamentet eller rådet. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 16 utgår 

Övergångsbestämmelser  

Medlemsstaterna ska se till att PNR-

uppgifter för åtminstone 30 % av alla 

flygningar som anges i artikel 6.1 samlas 

in senast den dag som anges i artikel 15.1, 

det vill säga två år efter det att detta 

direktiv trätt i kraft. Medlemsstaterna ska 

se till att PNR-uppgifter för åtminstone 60 

% av alla flygningar som anges i artikel 

6.1 samlas in inom två år efter den dag 

som anges i artikel 15. Medlemsstaterna 

ska se till att PNR-uppgifter alla 

flygningar som anges i artikel 6.1 samlas 

in inom fyra år efter den dag som anges i 

artikel 15 . 

 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 17 Artikel 17 

Översyn Översyn 

På grundval av uppgifter som tillhandahålls 

av medlemsstaterna ska kommissionen 

På grundval av uppgifter som tillhandahålls 

av medlemsstaterna ska kommissionen 

senast den …* [fyra år från den dag för 

införlivande som avses i artikel 15.1] göra 

en översyn av detta direktivs funktionssätt 

och lägga fram en rapport för 
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Europaparlamentet och rådet. Denna 

översyn ska omfatta alla delar av detta 

direktiv. 

a) se över om flygningar inom EU kan 

och bör omfattas av tillämpningsområdet 

för detta direktiv, på grundval av 

erfarenheterna från de medlemsstater 

som samlar in PNR-uppgifter med 

avseende på sådana flygningar; 

kommissionen ska inom två år från den 

dag som anges i artikel 15.1 lägga fram en 

rapport för Europaparlamentet och rådet 

om resultaten av denna översyn, 

 

b) lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och rådet inom fyra 

år från den dag som anges i artikel 15.1; 

denna översyn ska omfatta alla delar av 

detta direktiv, och särskild vikt ska läggas 

vid i vilken utsträckning garantierna för 

uppgiftsskydd tillämpas, 

bevarandeperiodens längd och kvaliteten 

på riskbedömningarna. Den ska också 

innehålla den statistik som samlats in enligt 

artikel 18. 

När kommissionen gör sin översyn ska 

den lägga särskild vikt vid i vilken 

utsträckning garantierna för uppgiftsskydd 

tillämpas samt nödvändigheten och 

proportionaliteten i insamlingen och 

behandlingen av PNR-uppgifter för vart 

och ett av de angivna syftena, 

bevarandeperiodens längd, kvaliteten på 

riskbedömningarna, ändamålsenligheten i 

uppgiftsutbytet mellan medlemsstaterna 

och kvaliteten på bedömningen, även med 

hänsyn till den statistik som samlats in 

enligt artikel 18. Den ska också innehålla 

den statistik som samlats in enligt 

artikel 18. 

 Efter att ha samrått med relevanta 

unionsorgan ska kommissionen senast 

den …* [två år från den dag för 

införlivande av detta direktiv som avses i 

artikel 15.1] lägga fram en inledande 

utvärderingsrapport för 

Europaparlamentet och rådet. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 

Artikel 18 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 18 Artikel 18 

Statistik Statistik 

1. Medlemsstaterna ska sammanställa 1. Medlemsstaterna ska sammanställa 
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statistik om PNR-uppgifter som lämnats till 

enheterna för passagerarinformation. 

Denna statistik ska åtminstone omfatta 

antalet identifieringar av personer som kan 

vara inblandade i terroristbrott eller grov 

brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet 

efterföljande brottsbekämpande åtgärder 

som inneburit användning av PNR-

uppgifter, fördelade på lufttrafikföretag och 

destination. 

statistik om PNR-uppgifter som lämnats till 

enheterna för passagerarinformation. 

Denna statistik ska åtminstone omfatta 

antalet identifieringar av personer som kan 

vara inblandade i terroristbrott eller grov 

gränsöverskridande brottslighet enligt 

artikel 4.2, och antalet efterföljande 

brottsbekämpande åtgärder som inneburit 

användning av PNR-uppgifter, fördelade 

på lufttrafikföretag och destination, samt 

antalet utredningar och fällande domar 

till följd av insamling av PNR-uppgifter i 

varje medlemsstat. 

2. Sådan statistik får inte omfatta några 

personuppgifter. Statistiken ska 

överlämnas till kommissionen på årsbasis. 

2. Sådan statistik får inte omfatta några 

personuppgifter. Statistiken ska 

överlämnas till Europaparlamentet, rådet 

och kommissionen vartannat år. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 19 Artikel 19 

Förhållandet till andra instrument Förhållandet till andra instrument 

1. Medlemsstaterna får fortsätta att 

tillämpa de bilaterala och multilaterala 

avtal och ordningar som är i kraft när detta 

direktiv antas på utbytet av uppgifter 

mellan behöriga myndigheter, förutsatt att 

dessa avtal och ordningar är förenliga med 

direktivet. 

1. Medlemsstaterna får fortsätta att 

sinsemellan tillämpa de bilaterala och 

multilaterala avtal och ordningar som är i 

kraft när detta direktiv antas på utbytet av 

uppgifter mellan behöriga myndigheter, 

förutsatt att dessa avtal och ordningar är 

förenliga med direktivet.  

 1a. Detta direktiv ska tillämpas utan att 

det påverkar tillämpningen av 

rambeslut 2008/977/RIF. 

2. Detta direktiv påverkar inte unionens 

eventuella skyldigheter och åtaganden 

enligt bilaterala och/eller multilaterala 

avtal med tredjeländer. 

2. Detta direktiv påverkar inte unionens 

eventuella skyldigheter och åtaganden 

enligt bilaterala och/eller multilaterala 

avtal med tredjeländer. 

 

 

 


