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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Bevarandeperiod Bevarandeperiod och avidentifiering 

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 

till enheten för passagerarinformation 

bevaras i en databas vid enheten under en 

period på 12 månader efter överföringen 

till enheten för passagerarinformation i den 

medlemsstat på vars territorium 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 

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 

2. Vid utgången av en 30-dagarsperiod 

efter överföringen av de PNR-uppgifter 

som avses i punkt 1 ska samtliga PNR-

uppgifter avidentifieras genom maskering 

av uppgifter som kan användas för att 

direkt identifiera de passagerare som 

berörs av PNR-uppgifterna. 
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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. 

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 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. 

 – Alla former av betalningsinformation, 

inbegripet faktureringsadress, om denna 

innehåller uppgifter som kan användas 

för att direkt identifiera de passagerare 

som berörs av uppgifterna eller andra 

personer. 

 – Uppgifter om bonusprogram. 

–Allmänna påpekanden, om dessa 

innehåller uppgifter som kan användas för 

att identifiera den passagerare som PNR-

uppgifterna avser. och 

–Allmänna påpekanden, om dessa 

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. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 

som avses i punkt 2 ska utlämnande av de 

fullständiga PNR-uppgifterna vara tillåtet 

endast om 

 a) det rimligen kan antas att det är 

nödvändigt för de ändamål som avses i 

 artikel 6.2 b och 

 b) det godkänts av 
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 i) en rättslig myndighet eller 

 ii) någon annan nationell myndighet som 

enligt nationell lagstiftning är behörig att 

kontrollera huruvida villkoren för 

utlämnande är uppfyllda, under 

förutsättning att uppgiftsskyddsombudet 

vid enheten för passagerarinformation 

underrättas och att nämnda 

uppgiftsskyddsombud gör en 

efterhandskontroll. 

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. Medlemsstaterna ska se till att PNR-

uppgifterna raderas slutgiltigt vid 

utgången av den period som avses i punkt 

1. Denna skyldighet gäller dock inte om 

specifika PNR-uppgifter har överförts till 
en behörig myndighet och används i 

samband med särskilda åtgärder för att 

förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 

terroristbrott eller grov brottslighet; i 

sådana fall ska den behöriga 

myndighetens lagring av uppgifterna 

regleras av den nationella lagstiftningen. 

Or. en 

 

 


