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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dataopbevaringsperiode Dataopbevaringsperiode og anonymisering 

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-

oplysninger, som luftfartsselskaberne 

videregiver til en 

passageroplysningsenhed, opbevares i en 

database hos PNR-kontoret i 30 dage efter 

videregivelsen til den første medlemsstats 

passageroplysningsenhed, på hvis område 

den internationale flyvning har landing 

eller afgang. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-

oplysninger, som luftfartsselskaberne 

videregiver til en 

passageroplysningsenhed, opbevares i en 

database hos PNR-kontoret i fem år efter 

videregivelsen til 

passageroplysningsenheden i den 

medlemsstat, på hvis område flyvningen 

har landing eller afgang. 

2. Ved udløbet af de 30 dage fra 

videregivelsen af PNR-oplysningerne til 

PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 

oplysningerne i yderligere fem år hos 

PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle 

dataelementer, der kan tjene til 

identifikationen af de passagerer, som 

PNR-oplysningerne vedrører. Disse 

anonymiserede PNR-oplysninger må kun 

være tilgængelige for et begrænset antal 

af PNR-kontorets medarbejdere, som har 

særlig tilladelse til at foretage analyser af 

PNR-oplysninger og fastlægge 

vurderingskriterier i henhold til artikel 4, 

stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang 

til de fuldstændige PNR-oplysninger 

meddeles af PNR-kontorets leder, og 

tilladelsen kan kun meddeles med henblik 

på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er 

rimelig grund til at tro, at det er 

2. Ved udløbet af en periode på 30 dage 

fra videregivelsen af PNR-oplysningerne, 

jf. stk. 1, anonymiseres alle PNR-

oplysningerne ved hjælp af maskering af 

de dataelementer, der kan tjene til direkte 

at identificere de passagerer, som PNR-

oplysningerne vedrører. 
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nødvendigt i forbindelse med en 

efterforskning og som reaktion på en 

konkret og reel trussel eller risiko eller en 

konkret efterforskning eller 

retsforfølgning. 

Med henblik på dette direktiv er det 

følgende dataelementer, der kan tjene til at 

identificere de passagerer, som PNR-

oplysningerne vedrører, og som bør 

filtreres fra og maskeres: 

Med henblik på dette direktiv er det 

følgende dataelementer, der kan tjene til at 

identificere de passagerer, som PNR-

oplysningerne vedrører, og som bør 

maskeres: 

– navn(e), herunder andre passagerers 

navne i PNR-oplysningerne og antal 

rejsende, der rejser sammen, i PNR-

oplysningerne 

navn(e), herunder andre passagerers navne 

i PNR-oplysningerne og antal rejsende, der 

rejser sammen, i PNR-oplysningerne 

– adresse og kontaktoplysninger – adresse og kontaktoplysninger 

 – alle former for betalingsoplysninger, 

herunder faktureringsadresse, for så vidt 

som de indeholder oplysninger, der kan 

tjene til direkte at identificere de 

passagerer, som PNR-oplysningerne 

vedrører, eller andre personer 

 – "frequent flyer"-oplysninger 

– generelle bemærkninger, for så vidt som 

de indeholder oplysninger, der kan tjene til 

at identificere de passagerer, som PNR-

oplysningerne vedrører, og  

– generelle bemærkninger, for så vidt som 

de indeholder oplysninger, der kan tjene til 

at identificere de passagerer, som PNR-

oplysningerne vedrører, og 

– alle indsamlede forhåndsoplysninger om 

passagerer (API-oplysninger). 

– alle indsamlede forhåndsoplysninger om 

passagerer (API-oplysninger). 

3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-

oplysningerne slettes efter udløbet af det i 

stk. 2 omhandlede tidsrum. Denne 

forpligtelse gælder ikke tilfælde, hvor der 

er videregivet konkrete PNR-oplysninger 

til en kompetent myndighed, og de 

anvendes i forbindelse med konkrete 

strafferetlige efterforskninger eller 

retsforfølgninger, idet de kompetente 

myndigheders opbevaring af sådanne 

oplysninger da reguleres i medlemsstatens 

nationale ret. 

3. Ved udløbet af den frist på 30 dage, der 

er omhandlet i stk. 2, tillades videregivelse 

af de fuldstændige PNR-oplysninger kun, 

når: 

 a) når der er rimelig grund til at tro, at det 

er nødvendigt med henblik på artikel 6, 

stk. 2, litra b), 
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 og 

 b) adgangen er godkendt af: 

 i) en retlig myndighed eller 

 ii) en anden national myndighed, der i 

henhold til national lovgivning er 

kompetent til at kontrollere, om 

betingelserne for videregivelse er opfyldt, 

under forudsætning af at den 

databeskyttelsesansvarlige i 

passageroplysningsenheden underrettes, 

og at denne databeskyttelsesansvarlige 

foretager en efterfølgende kontrol. 

4. Resultatet af den samkøring, der er 

omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a) og b), 

må kun opbevares af PNR-kontoret i den 

tid, det er nødvendigt for at informere de 

kompetente myndigheder om, at der er et 

positivt match. Hvis resultatet af en 

automatisk samkøring efter en individuel 

ikke-automatisk gennemgang har vist sig 

ikke at give noget match, gemmes det dog 

for at undgå fremtidige "falske" positive 

matches i højst tre år, medmindre de 

bagvedliggende oplysninger endnu ikke er 

blevet slettet i overensstemmelse med 

stk. 3 efter udløbet af de fem år; i så fald 

opbevares registreringen, indtil de bagved 

liggende oplysninger er slettet. 

4. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-

oplysningerne slettes permanent efter 

udløbet af det i stk. 1 omhandlede 

tidsrum. Denne forpligtelse gælder ikke 

tilfælde, hvor der er videregivet konkrete 

PNR-oplysninger til en kompetent 

myndighed, og de anvendes i forbindelse 

med en konkret sag med henblik på at 

forebygge, opdage, efterforske eller 

retsforfølge terrorhandlinger eller grov 

kriminalitet, idet de kompetente 

myndigheders opbevaring af sådanne 

oplysninger da reguleres af den nationale 

lovgivning. 

Or. en 

 

 


