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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 

medlemsstaterne indfører bestemmelser om 

de forpligtelser, der påhviler 

luftfartsselskaber, der foretager 

internationale flyvninger til og fra EU-

medlemsstaternes område. 

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 

medlemsstaterne indfører bestemmelser om 

de forpligtelser, der påhviler 

luftfartsselskaber, der foretager 

internationale flyvninger uden for EU, til 

at overføre eventuelle indsamlede PNR- 

og API-oplysninger. De pågældende 

bestemmelser bør ikke berøre Rådets 

direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004 om 

transportvirksomheders forpligtelse til at 

fremsende oplysninger om passagerer. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Særligt er direktivets 

anvendelsesområde så begrænset som 

muligt; det tillader opbevaring af PNR-

oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 

oplysningerne skal slettes, oplysningerne 

skal anonymiseres efter meget kort tid, og 

det er forbudt at indsamle og anvende 

følsomme oplysninger. For at sikre, at 

databeskyttelsen er effektiv og har et højt 

niveau, kræves det, at medlemsstaterne 

sikrer, at en uafhængig national 

tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 

rådgive om og overvåge, hvordan PNR-

oplysninger behandles. Al behandling af 

PNR-oplysninger skal registreres eller 

dokumenteres med henblik på kontrol af 

databehandlingens lovlighed og 

egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 

integritet og sikkerhed i forbindelse med 

databehandlingen. Medlemsstaterne skal 

desuden sikre, at passagererne er klart og 

præcist informeret om indsamlingen af 

PNR-oplysninger og deres rettigheder. 

(32) Særligt er direktivets 

anvendelsesområde så begrænset som 

muligt; det tillader opbevaring af PNR-

oplysninger i op til højst 12 måneder, 

hvorefter oplysningerne skal slettes, 

oplysningerne skal anonymiseres efter 

meget kort tid, og det er forbudt at 

indsamle og anvende følsomme 

oplysninger. For at sikre, at 

databeskyttelsen er effektiv og har et højt 

niveau, kræves det, at medlemsstaterne 

sikrer, at en uafhængig national 

tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 

rådgive om og overvåge, hvordan PNR-

oplysninger behandles. Al behandling af 

PNR-oplysninger skal registreres eller 

dokumenteres med henblik på kontrol af 

databehandlingens lovlighed og 

egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 

integritet og sikkerhed i forbindelse med 

databehandlingen. Medlemsstaterne skal 

desuden sikre, at passagererne er klart og 

præcist informeret om indsamlingen af 

PNR-oplysninger og deres rettigheder. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) "grov international kriminalitet": de 

former for lovovertrædelser i henhold til 

national lovgivning, der er omhandlet i 

artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 

2002/584/RIA, hvis de kan straffes med 

frihedsstraf eller en anden 

frihedsberøvende foranstaltning af en 

maksimal varighed på mindst tre år i 

henhold til en medlemsstats nationale ret, 

og 

i) "grov international kriminalitet": 

følgende lovovertrædelser i henhold til 

national lovgivning: menneskehandel som 

defineret i artikel 2 i direktiv 2011/36/EU 

af 5. april 2011 om forebyggelse og 

bekæmpelse af menneskehandel og 

beskyttelse af ofrene herfor, ulovlig 

handel med narkotika som defineret i 

artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 

2004/757/RIA af 25. oktober 2004 om 

fastsættelse af mindsteregler for 

gerningsindholdet i strafbare handlinger i 

forbindelse med ulovlig narkotikahandel 

og straffene herfor, og ulovlig handel med 

våben, ammunition og sprængstoffer som 

defineret i artikel 2b i Rådets direktiv 

2008/51/EF af 21. maj 2008 om 

erhvervelse og besiddelse af våben, hvis de 

kan straffes med frihedsstraf eller en anden 

frihedsberøvende foranstaltning af en 

maksimal varighed på mindst tre år i 

henhold til en medlemsstats nationale ret, 

og 

i) de begås i mere end én stat i) de begås i mere end én stat 

ii) de begås i én stat, men en væsentlig del 

af forberedelsen, planlægningen, styringen 

eller kontrollen har fundet sted i en anden 

stat 

ii) de begås i én stat, men en væsentlig del 

af forberedelsen, planlægningen, styringen 

eller kontrollen har fundet sted i en anden 

stat 

iii) de begås i én stat, men involverer en iii) de begås i én stat, men involverer en 



 

AM\1091931DA.doc  PE579.755v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

organiseret kriminel gruppe, som udfører 

kriminelle aktiviteter i mere end én stat, 

eller 

organiseret kriminel gruppe, som udfører 

kriminelle aktiviteter i mere end én stat, 

eller 

iv) de begås i én stat, men har betydelige 

konsekvenser i en anden stat. 

iv) de begås i én stat, men har betydelige 

konsekvenser i en anden stat. 

Or. en 

 


