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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/67925 finder 

anvendelse på medlemsstaternes 

behandling af personoplysninger i 

forbindelse med gennemførelsen af dette 

direktiv. EU-nødpassystemet kræver 

behandling af de personoplysninger, der er 

nødvendige for at verificere ansøgerens 

identitet, trykke EU-nødpasmærkaten og 

gøre det lettere for den registrerede at rejse. 

Det er nødvendigt at præcisere de 

sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for 

de behandlede personoplysninger, såsom 

den maksimale opbevaringsperiode for 

indsamlede personoplysninger. Det er 

nødvendigt at have en maksimal 

opbevaringsperiode på tre år for at 

forhindre muligt misbrug. Sletningen af 

ansøgeres personoplysninger bør ikke 

berøre medlemsstaternes mulighed for at 

overvåge anvendelsen af dette direktiv. 

(20) Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/67925 finder 

anvendelse på medlemsstaternes 

behandling af personoplysninger i 

forbindelse med gennemførelsen af dette 

direktiv. EU-nødpassystemet kræver 

behandling af de personoplysninger, der er 

nødvendige for at verificere ansøgerens 

identitet, trykke EU-nødpasmærkaten og 

gøre det lettere for den registrerede at rejse. 

Det er nødvendigt at præcisere de 

sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for 

de behandlede personoplysninger, såsom 

den maksimale opbevaringsperiode for 

indsamlede personoplysninger. Det er 

nødvendigt at have en maksimal 

opbevaringsperiode for at forhindre muligt 

misbrug. Denne periode bør være 

forholdsmæssig og bør ikke overstige 90 

dage efter udløbet af gyldighedsperioden 

for det udstedte EU-nødpas. 

Anonymiseringen eller sletningen af 

ansøgeres personoplysninger bør ikke 

berøre medlemsstaternes mulighed for at 

overvåge anvendelsen af dette direktiv. 

__________________ __________________ 

25 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 

25 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i 
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forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

forbindelse med behandling af 

personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af 

direktiv 95/46/EF (generel forordning om 

databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 

s. 1). 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) supplerende sikkerhedselementer 

og -krav, herunder bedre standarder til 

sikring mod efterligning og forfalskning 

b) supplerende ikkebiometriske 

sikkerhedselementer og -krav, herunder 

bedre standarder til sikring mod 

efterligning og forfalskning 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis Kommissionen ønsker at tilføje biometriske elementer, bør dette ske i henhold til en 

delegeret retsakt. 
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4. Den bistandsydende medlemsstat 

og den medlemsstat, hvor borgeren er 

statsborger, må højst opbevare ansøgerens 

personoplysninger i tre år. Ved 

opbevaringsperiodens udløb skal 

ansøgerens personoplysninger slettes. 

4. Den bistandsydende medlemsstat 

og den medlemsstat, hvor borgeren er 

statsborger, må højst opbevare ansøgerens 

personoplysninger i 90 dage efter udløbet 

af gyldighedsperioden for det udstedte 

EU-nødpas. Ved opbevaringsperiodens 

udløb skal ansøgerens personoplysninger 

slettes. Anonymiserede data kan om 

nødvendigt opbevares i forbindelse med 

overvågningen og evalueringen af denne 

forordning. 

Or. en 

 

 


