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KORT BEGRUNDELSE

Passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) forelægges af passagerer og indsamles af 
luftfartsselskaber, der anvender dem til deres billetterings-, reservations- og check-in-
systemer. Som følge af deres forretningsmæssige karakter indeholder PNR-oplysninger 
adskillige typer oplysninger lige fra oplysninger om navne, adresser, pasnumre og kreditkort 
til oplysninger om andre passagerer, rejseruter og rejsebureauer.

Selv om Parlamentet har bekræftet, at det er fast besluttet på at bekæmpe terrorisme som et 
centralt element i EU's optræden udadtil og på at forfølge en proaktiv forebyggende politik, 
har det også givet udtryk for behovet for at beskytte de grundlæggende rettigheder og for at 
sikre respekten for EU-borgernes privatliv i overensstemmelse med relevante EU-standarder 
og -normer for databeskyttelse.

Indgåelsen af aftaler med USA, Canada og Australien om udveksling af PNR-oplysninger har 
givet anledning til bekymringer med hensyn til afgrænsning af formål, udarbejdelse af 
profiler, længden af dataopbevaringsperioder og nødvendighed og forholdsmæssighed, selv 
om der dog er fundet tilfredsstillende løsninger på disse bekymringer for Australiens 
vedkommende.

Europa-Parlamentet har i en række beslutninger fremhævet behovet for at sikre, at aftaler med 
tredjelande er forenelige med en specifik ramme for beskyttelsen af denne type 
personoplysninger og disses behandling i organer, der er ansvarlige for at forhindre 
terrorangreb og organiseret kriminalitet, for på denne måde at sikre, at borgernes 
grundlæggende ret til privatlivets fred ikke krænkes, og at PNR-oplysninger udelukkende 
anvendes til retshåndhævelse og sikkerhedsformål i tilfælde af terrorhandlinger og 
grænseoverskridende kriminalitet og under ingen omstændigheder til dataminering og 
udarbejdelse af profiler.

Selv om der kan konstateres en række mangler i direktivforslaget for så vidt angår disse 
grundlæggende mål, som Europa-Parlamentet ønsker forfulgt, har ordføreren foretrukket at 
koncentrere sine ændringsforslag om de aspekter, der har direkte tilknytning til 
Udenrigsudvalgets kompetenceområde, for på denne måde at bidrage til det korresponderende 
udvalgs arbejde og undgå overlapning.

Navnlig har ordføreren forsøgt at sikre, at målene med direktivet ikke undergraves af 
internationale aftaler, der kunne tænkes at tolerere lavere standarder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Under henvisning til udtalelse fra 
Den Tilsynsførende for Databeskyttelse af 
25. marts 2011 og udtalelse 10/2011 fra 
den i henhold til artikel 29 nedsatte 
arbejdsgruppe, som vedtoges den 5. april 
2011, navnlig når der sættes 
spørgsmålstegn ved nødvendigheden, 
proportionaliteten og omfanget af 
Kommissionens forslag,

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger for, at 
luftfartsselskaber kan opfylde deres 
forpligtelser i medfør af dette direktiv.
Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner, herunder 
bødestraf, der har afskrækkende virkning, 
er effektive og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, mod de 
luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser til at videregive PNR-
oplysninger. Hvis der sker gentagne grove 
overtrædelser, der kan underminere dette 
direktivs grundlæggende mål, bør 
sanktionerne i ekstraordinære tilfælde 
kunne omfatte foranstaltninger såsom 
startforbud, beslaglæggelse og konfiskation 
af transportmidler eller midlertidig 
suspendering eller inddragelse af 
selskabets licens.

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger for, at 
luftfartsselskaber kan opfylde deres 
forpligtelser i medfør af dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør fastsætte 
bestemmelser om sanktioner, herunder 
bødestraf, der har afskrækkende virkning, 
er effektive og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, mod de 
luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres 
forpligtelser til at videregive PNR-
oplysninger. Dog bør medlemsstaterne i 
tilfælde af en mangelfuld teknisk struktur 
overveje løsninger, der sikrer en 
gnidningsløs afvikling af den 
internationale lufttrafik og forhindrer 
medlemsstaterne i at anvende 
forskelligartede sanktioner. Hvis der sker 
gentagne grove overtrædelser, der kan 
underminere dette direktivs grundlæggende 
mål, bør sanktionerne i ekstraordinære 
tilfælde kunne omfatte foranstaltninger 
såsom startforbud, beslaglæggelse og 
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konfiskation af transportmidler eller 
midlertidig suspendering eller inddragelse 
af selskabets licens.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse 
af personoplysninger bør de registreredes 
rettigheder i forbindelse med behandlingen 
af deres PNR-oplysninger, herunder retten 
til indsigt, retten til berigtigelse, sletning 
eller blokering samt retten til erstatning og 
klageadgang, være i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA.

(24) Under hensyn til retten til beskyttelse 
af personoplysninger bør de registreredes 
rettigheder i forbindelse med behandlingen 
af deres PNR-oplysninger, herunder retten 
til indsigt, retten til berigtigelse, sletning 
eller blokering samt retten til erstatning og 
klageadgang, være i overensstemmelse 
med rammeafgørelse 2008/977/RIA. 
Sådanne rettigheder bør i lige høj grad 
tilkomme EU-borgere og 
tredjelandsborgere.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Af hensyn til retssikkerheden og en 
gnidningsløs gennemførelse af dette 
direktiv og for at undgå at skade 
Unionens forbindelser med 
tredjelandsluftfartsselskaber og disses 
flagstater, er det særdeles vigtigt, at 
Unionen vedtager gennemførlige 
overgangsbestemmelser for 
fremlæggelsen af PNR-oplysninger. I 
denne sammenhæng kunne medtagelsen 
af interne flyvninger på dette indledende 
stadium føre til en operationel 
overbelastning med en ineffektiv 
gennemførelse af PNR-ordningen til 
følge.
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) Internationale aftaler, der indgås af 
Unionen, bør indeholde bestemmelser om 
sikkerhedsforanstaltninger, der er 
forenelige med kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "grov 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; 
medlemsstaterne kan imidlertid udelukke
mindre lovovertrædelser, i forbindelse med 
hvilke behandlingen af PNR-oplysninger 
under hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet

h) "grov 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 fem år i 
henhold til en medlemsstats nationale ret;
medlemsstaterne skal imidlertid udelukke 
lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 
behandlingen af PNR-oplysninger under 
hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "grov international kriminalitet": de i) "grov international kriminalitet": de 
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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

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 fem år i 
henhold til en medlemsstats nationale ret, 
og

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaternes PNR-kontorer
videregiver PNR-oplysningerne eller 
resultaterne af behandlingen af PNR-
oplysningerne om personer, der er blevet 
identificeret i overensstemmelse med 
stk. 2, litra a) og b), til den pågældende 
medlemsstats relevante kompetente 
myndigheder, som ser nærmere herpå.
Sådan videregivelse af oplysninger må kun 
foretages i konkrete sager.

4. En medlemsstats eller en gruppe 
medlemsstaters PNR-kontor videregiver 
PNR-oplysningerne eller resultaterne af 
behandlingen af PNR-oplysningerne om 
personer, der er blevet identificeret i 
overensstemmelse med stk. 2, litra a) og b), 
til den pågældende medlemsstats relevante 
kompetente myndigheder, som ser 
nærmere herpå. Sådan videregivelse af 
oplysninger må kun foretages i konkrete 
sager.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En medlemsstats 
passageroplysningsenhed har ret til om 
nødvendigt at anmode en hvilken som helst 
anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger, der opbevares i sidstnævntes 
database, jf. artikel 9, stk. 2, og om 
nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. Kun 
under ekstraordinære omstændigheder kan 
PNR-kontoret anmode om at få adgang til 
de konkrete PNR-oplysninger i deres fulde 

3. En medlemsstats eller en gruppe 
medlemsstaters passageroplysningsenhed 
har ret til om nødvendigt at anmode en 
hvilken som helst anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 2, og om nødvendigt også 
om resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger. Kun under ekstraordinære 
omstændigheder kan PNR-kontoret 
anmode om at få adgang til de konkrete 
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omfang uden maskering, som en anden 
medlemsstats PNR-kontor opbevarer, som 
reaktion på en konkret trussel eller en 
konkret efterforskning eller retsforfølgning 
i forbindelse med terrorhandlinger eller 
grov kriminalitet.

PNR-oplysninger i deres fulde omfang 
uden maskering, som en anden 
medlemsstats PNR-kontor opbevarer, som 
reaktion på en konkret trussel eller en 
konkret efterforskning eller retsforfølgning 
i forbindelse med terrorhandlinger eller 
grov kriminalitet.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En medlemsstat kan kun videregive PNR-
oplysninger og resultaterne af 
behandlingen af PNR-oplysninger til et 
tredjeland, når det sker i forbindelse med 
en konkret sag, og

En medlemsstat kan kun videregive PNR-
oplysninger og resultaterne af 
behandlingen af PNR-oplysninger til et 
tredjeland, når det sker i forbindelse med 
en konkret sag, og

-a) Unionen har indgået en international 
aftale med det pågældende tredjeland eller 
sammen med dette tredjeland er 
kontraherende part i en international 
konvention indeholdende bestemmelser 
om sikkerhedsforanstaltninger, der er 
forenelige med kravene i dette direktiv
-b) en sådan international aftale 
indeholder bestemmelser om, eller 
tredjelandet specifikt accepterer, 
videregivelsen af oplysninger til et andet 
tredjeland, hvis:
i) tredjelandet har begrundet 
nødvendigheden af en sådan videregivelse 
med henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, 
stk. 2 
ii) de sikkerhedsforanstaltninger, 
modtagerlandet har truffet, er forenelige 
med kravene i dette direktiv 
iii) medlemsstaten på forhånd har givet sit 
udtrykkelige samtykke hertil

a) betingelserne i artikel 13 i Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA er opfyldt

a) betingelserne i artikel 13 i Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA er opfyldt.
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b) videregivelsen er nødvendig med 
henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, 
stk. 2, og
c) tredjelandet accepterer kun at 
videregive oplysningerne til et andet 
tredjeland, hvis det er nødvendigt med 
henblik på formålene med dette direktiv, 
jf. artikel 1, stk. 2, og udelukkende med 
medlemsstatens udtrykkelige samtykke 
hertil.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 17 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvordan dette direktiv fungerer, og 
fremlægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet inden fire år efter 
datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede 
vurdering skal omfatte alle elementer af 
dette direktiv med særlig fokus på 
overholdelsen af standarden for beskyttelse 
af personoplysninger, længden af 
dataopbevaringsperioden og kvaliteten af 
vurderingerne. Den skal desuden indeholde 
de statistiske oplysninger, der indsamles i 
medfør af artikel 18.

b) hvordan dette direktiv fungerer, og 
fremlægger en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet inden fire år efter 
datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede 
vurdering skal omfatte alle elementer af 
dette direktiv med særlig fokus på 
overholdelsen af standarden for beskyttelse 
af personoplysninger, herunder i tilfælde 
af videregivelser af oplysninger til 
tredjelande, længden af 
dataopbevaringsperioden og kvaliteten af 
vurderingerne. Den skal desuden indeholde
en vurdering af overgangsbestemmelserne 
i artikel 16 og rådgivning vedrørende 
eventuelle problemer med hensyn til 
luftfartsselskabers fremlæggelse af PNR-
oplysninger i henhold til push-metoden, 
herunder indvirkningen på 
tredjelandsluftfartsselskaber og disses 
flagstater, samt de statistiske oplysninger, 
der indsamles i medfør af artikel 18.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt 
statistiske data om de PNR-oplysninger, 
der er sendt til 
passageroplysningsenhederne. 
Statistikkerne skal som minimum 
indeholde antallet af identifikationer af 
personer, der kan være involveret i 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, 
jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af 
retshåndhævelsesforanstaltninger, der 
efterfølgende er truffet på grundlag af 
PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og 
destination.

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt 
statistiske data om de PNR-oplysninger, 
der er sendt til 
passageroplysningsenhederne. 
Statistikkerne skal som minimum 
indeholde antallet af identifikationer af 
personer, der kan være involveret i 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, 
jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af 
retshåndhævelsesforanstaltninger, der 
efterfølgende er truffet på grundlag af 
PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og 
destination, og antallet af tilfælde pr. land 
og pr. formål, jf. artikel 1, stk. 2, af 
videregivelse af oplysninger til tredjelande 
i overensstemmelse med artikel 8.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Ved indgåelsen af bilaterale aftaler 
med tredjelande eller undertegnelsen af
multilaterale konventioner indeholdende 
forpligtelser og tilsagn sikrer Unionen, at 
disse aftaler og konventioner indeholder 
bestemmelser om 
sikkerhedsforanstaltninger, der er 
forenelige med kravene i dette direktiv.
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