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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 

videregiver i medfør af artikel 6 i 

forbindelse med internationale flyvninger 

med landing på eller afrejse fra 

medlemsstaternes område, indsamles af 

PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 

Hvis de PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 

andre oplysninger end dem, der er anført i 

bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 

dem ved modtagelsen. 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 

videregiver i medfør af artikel 6 i 

forbindelse med internationale flyvninger 

med landing på eller afrejse fra 

medlemsstaternes område, indsamles af 

PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 

Medlemsstaterne vedtager de nødvendige 

foranstaltninger med henblik på at sikre, 

at deres PNR-kontor i overensstemmelse 

med artikel 6 kan anmode 

luftfartsselskaberne om at: 

 a) videregive ("push") samtlige PNR-

oplysninger om alle passagerer, der 

ankommer til eller afrejser fra denne 

medlemsstat, i et anonymiseret format 

 b) videregive ("push") specifikke PNR-

oplysninger om en person, som er knyttet 

til et navn, kontaktoplysninger eller 

betalingsmetode, i forbindelse med en 

konkret sag om forebyggelse, opdagelse, 

efterforskning eller retsforfølgning af en 

terrorhandling eller en specifik grov 

international forbrydelse 

 c) videregive ("push") PNR-oplysninger 

om alle passagerer på specifikke 

flyvninger, hvor en risikovurdering 

foretaget af PNR-kontoret har påvist en 

høj konkret risiko for, at personer med 

forbindelse til en konkret sag om 

forebyggelse, opdagelse, efterforskning 
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eller retsforfølgning af en terrorhandling 

eller en specifik grov international 

forbrydelse rejser på disse flyvninger. 

 Behandlingen af PNR-oplysninger kan 

kun tillades ved en kendelse fra en 

kompetent domstol i en medlemsstat efter 

anmodning fra PNR-kontoret. Kun hvis 

PNR-kontoret konstaterer, at der er fare 

ved udsættelse ("periculum in mora"), 

navnlig et presserende behov for at 

afværge alvorlige konsekvenser for en 

persons liv, frihed eller fysiske integritet, 

kan det selv tillade en sådan behandling, 

under forudsætning af at tilladelsen 

prøves af en domstol inden for 48 timer. 

 Hvis de PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 

andre oplysninger end dem, der er anført i 

bilag I, skal PNR-kontoret straks slette 

dem permanent ved modtagelsen. 

Or. en 

 

 


