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KORTFATTAD MOTIVERING

Passageraruppgifter (PNR-uppgifter) tillhandahålls av passagerarna, samlas in av 
lufttrafikföretagen och används för deras biljettförsäljnings-, reservations- och 
incheckningssystem. På grund av sin kommersiella natur innehåller PNR flera olika typer av 
information – allt ifrån namn, adresser, passnummer och kreditkortsinformation till uppgifter 
om andra passagerare, resvägar och resebyråer.

Europaparlamentet har visserligen med bestämdhet slagit fast att bekämpning av terrorism är 
en central del av EU:s yttre åtgärder, precis som en proaktiv, förebyggande politik, men har 
också framhållit behovet av att slå vakt om de grundläggande rättigheterna och garantera 
respekten för EU-medborgarnas personliga integritet, i enlighet med EU-standarder och 
EU-normer för uppgiftsskydd.

De avtal som slutits med Förenta staterna, Kanada och Australien när det gäller utbytet av 
PNR-uppgifter har skapat oro i fråga om ändamålsbegränsning, profilering, 
bevarandeperioder, nödvändighet och proportionalitet, även om man har hittat 
tillfredställande lösningar på denna oro när det gäller Australien.

Europaparlamentet har i flera resolutioner betonat att det är nödvändigt att se till att avtal med 
tredjeländer följer en särskild ram när det gäller skyddet av denna typ av personuppgifter och 
behandlingen av dessa uppgifter av de organ som ansvarar för att förebygga terroristattacker 
och organiserad brottslighet, så att man kan garantera att medborgarnas grundläggande rätt till 
integritet inte kränks och att PNR-uppgifter endast används för brottsbekämpning och 
säkerhet vid terroristbrott och gränsöverskridande brottslighet. Likaså ska all användning av 
PNR-uppgifter för datautvinning och profilering vara förbjuden.

En rad brister har visserligen konstaterats i förslaget till direktiv när det gäller dessa 
grundläggande mål som Europaparlamentet begärt, men föredraganden har valt att fokusera 
sina ändringsförslag på de aspekter som har en direkt anknytning till AFET-utskottets 
ansvarsområden för att bidra till det ansvariga utskottets arbete snarare än att riskera 
dubbelarbete.

Föredraganden har i synnerhet försökt se till att direktivets mål inte undergrävs av 
internationella avtal som godtar lägre standarder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av yttrandet från 
Europeiska datatillsynsmannen av 
den 25 mars 2011 och artikel 29-gruppens 
yttrande 10/2011 av den 5 april 2011, 
särskilt där nödvändigheten, 
proportionaliteten och 
tillämpningsområdet i kommissionens 
förslag ifrågasätts,

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för 
lufttrafikföretagen att efterleva sina 
skyldigheter enligt detta direktiv.
Medlemsstaterna bör fastställa 
avskräckande, effektiva och proportionella 
sanktioner, även ekonomiska sanktioner, 
för de lufttrafikföretag som inte uppfyller 
sina skyldigheter med avseende på 
överföring av PNR-uppgifter. Vid 
upprepade allvarliga överträdelser som 
skulle kunna undergräva de grundläggande 
målen i detta direktiv, bör sanktionerna i 
undantagsfall kunna omfatta åtgärder 
såsom startförbud för och beslag och 
förverkande av transportmedel, eller 
tillfällig indragning eller återkallande av 
den operativa licensen.

(17) Medlemsstaterna bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att möjliggöra för 
lufttrafikföretagen att efterleva sina 
skyldigheter enligt detta direktiv.
Medlemsstaterna bör fastställa 
avskräckande, effektiva och proportionella 
sanktioner, även ekonomiska sanktioner, 
för de lufttrafikföretag som inte uppfyller 
sina skyldigheter med avseende på 
överföring av PNR-uppgifter. När den 
tekniska strukturen är bristfällig bör 
kommissionen emellertid överväga 
alternativ som garanterar att den 
internationella flygtrafiken fungerar 
smidigt och förhindrar att de enskilda 
medlemsstaterna inför olika sanktioner.
Vid upprepade allvarliga överträdelser som 
skulle kunna undergräva de grundläggande 
målen i detta direktiv, bör sanktionerna i 
undantagsfall kunna omfatta åtgärder 
såsom startförbud för och beslag och 
förverkande av transportmedel, eller 
tillfällig indragning eller återkallande av 
den operativa licensen.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) När det gäller rätten till skydd för 
personuppgifter, är det viktigt att de 
registrerades rättigheter i samband med 
behandling av PNR-uppgifter som rör dem, 
till exempel rätten till åtkomst, rättelse, 
radering och blockering, samt rätten till 
ersättning och tillgång till rättsmedel 
överensstämmer med rambeslut 
2008/977/RIF.

(24) När det gäller rätten till skydd för 
personuppgifter, är det viktigt att de 
registrerades rättigheter i samband med 
behandling av PNR-uppgifter som rör dem, 
till exempel rätten till åtkomst, rättelse, 
radering och blockering, samt rätten till 
ersättning och tillgång till rättsmedel 
överensstämmer med rambeslut 
2008/977/RIF. Dessa rättigheter bör gälla 
både unionsmedborgare och 
tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) För att skapa klarhet angående 
rättsläget, säkerställa ett smidigt 
genomförande av detta direktiv och 
undvika att skada unionens förbindelser 
med lufttrafikföretag från tredjeländer 
och deras flaggstater är det av största vikt 
att unionen antar genomförbara 
övergångsbestämmelser för överföringen 
av PNR-uppgifter. I detta sammanhang 
skulle inkluderandet av flygningar inom 
EU i detta första skede kunna leda till en 
operativ överbelastning med ett ineffektivt 
genomförande av PNR-systemet som 
följd.
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Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) De internationella avtal som 
unionen ingår bör tillhandahålla 
skyddsåtgärder som är förenliga med 
kraven i detta direktiv.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) grov brottslighet: sådana brott enligt 
nationell lagstiftning som avses i artikel 2.2 
i rådets rambeslut 2002/584/RIF, om de 
kan bestraffas med fängelse eller annan 
frihetsberövande åtgärd i minst tre år
enligt en medlemsstats nationella 
lagstiftning; medlemsstaterna får dock 
undanta sådana mindre grova brott för 
vilka, med hänsyn till deras respektive 
straffrättsliga system, behandling av PNR-
uppgifter i enlighet med detta direktiv inte 
skulle vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen.

h) grov brottslighet: sådana brott enligt 
nationell lagstiftning som avses i artikel 2.2 
i rådets rambeslut 2002/584/RIF, om de 
kan bestraffas med fängelse eller annan 
frihetsberövande åtgärd i minst fem år
enligt en medlemsstats nationella 
lagstiftning; medlemsstaterna ska dock 
undanta sådana brott för vilka, med hänsyn 
till deras respektive straffrättsliga system, 
behandling av PNR-uppgifter i enlighet 
med detta direktiv inte skulle vara förenlig 
med proportionalitetsprincipen.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) grov gränsöverskridande brottslighet: 
sådana brott enligt nationell lagstiftning 
som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF, om de kan bestraffas med 
fängelse eller annan frihetsberövande 
åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats 

i) grov gränsöverskridande brottslighet: 
sådana brott enligt nationell lagstiftning 
som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF, om de kan bestraffas med 
fängelse eller annan frihetsberövande 
åtgärd i minst fem år enligt en 
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nationella lagstiftning, och om de medlemsstats nationella lagstiftning, och 
om de 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska överföra PNR-uppgifterna 
eller resultaten av behandlingen av PNR-
uppgifter om personer som har identifierats 
i enlighet med punkt 2 a–b till de behöriga 
myndigheterna i samma medlemsstat, för 
vidare granskning. Sådana överföringar får 
endast ske om det är befogat i det enskilda 
fallet.

4. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat eller en grupp av 
medlemsstater ska överföra 
PNR-uppgifterna eller resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifter om 
personer som har identifierats i enlighet 
med punkt 2 a–b till de behöriga 
myndigheterna i samma medlemsstat, för 
vidare granskning. Sådana överföringar får 
endast ske om det är befogat i det enskilda 
fallet.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 7– punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. 3. Enheten för passagerarinformation i 
en medlemsstat ska ha rätt att om 
nödvändigt anmoda enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. Enheten för 
passagerarinformation kan i särskilda 
undantagsfall begära att få tillgång till 
särskilda PNR-uppgifter som bevaras av 
enheten för passagerarinformation i en 
annan medlemsstat, i fullständig och 
omaskerad form, i syfte att använda dessa 
med avseende på ett specifikt hot eller en 
viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd 

3. 3. Enheten för passagerarinformation i 
en medlemsstat eller en grupp av 
medlemsstater ska ha rätt att om 
nödvändigt anmoda enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. Enheten för 
passagerarinformation kan i särskilda 
undantagsfall begära att få tillgång till 
särskilda PNR-uppgifter som bevaras av 
enheten för passagerarinformation i en 
annan medlemsstat, i fullständig och 
omaskerad form, i syfte att använda dessa 
med avseende på ett specifikt hot eller en 
viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd 
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med anknytning till terroristbrott. med anknytning till terroristbrott.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av PNR-uppgifter och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
till från en medlemsstat till ett tredjeland 
får endast ske efter bedömning i det 
enskilda fallet och under förutsättning att

Överföring av PNR-uppgifter och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
från en medlemsstat till ett tredjeland får 
endast ske efter bedömning i det enskilda 
fallet och under förutsättning att

-a) unionen har ingått ett internationellt 
avtal med det aktuella tredjelandet eller är 
part, tillsammans med det aktuella 
tredjelandet, i en internationell 
konvention som tillhandahåller 
skyddsåtgärder som är förenliga med 
kraven i detta direktiv,
-b) ett sådant internationellt avtal 
föreskriver, eller tredjelandet uttryckligen 
samtycker till, överföringen av uppgifter 
till ett annat tredjeland, under 
förutsättning att
i) tredjelandet har motiverat att en sådan 
överföring är nödvändig för de ändamål 
som anges i artikel 1.2 i detta direktiv,
ii) de skyddsåtgärder som tillhandahålls 
av destinationslandet är förenliga med 
kraven i detta direktiv,
iii) medlemsstaten i förväg uttryckligen 
har samtyckt till detta,

a) villkoren i artikel 13 i rådets rambeslut 
2008/977/RIF är uppfyllda,

a) villkoren i artikel 13 i rådets rambeslut 
2008/977/RIF är uppfyllda.

b) överföringen är nödvändig för de 
ändamål som anges i artikel 1.2, och
c) det berörda tredjelandet godtar att 
överföra uppgifterna till ett tredjeland 
endast om det är nödvändigt för de 
ändamål som anges i artikel 1.2 och 
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under förutsättning att medlemsstaten i 
fråga lämnat uttryckligt samtycke till 
detta.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet inom fyra år 
från den dag som anges i artikel 15.1;
denna översyn ska omfatta alla delar av 
detta direktiv, och särskild vikt ska läggas 
vid i vilken utsträckning garantierna för 
uppgiftsskydd tillämpas, 
bevarandeperiodens längd och kvaliteten 
på riskbedömningarna. Den ska också 
innehålla den statistik som samlats in enligt 
artikel 18.

b) lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet inom fyra år 
från den dag som anges i artikel 15.1;
denna översyn ska omfatta alla delar av 
detta direktiv, och särskild vikt ska läggas 
vid i vilken utsträckning garantierna för 
uppgiftsskydd tillämpas, inklusive vid 
överföring av uppgifter till tredjeländer, 
bevarandeperiodens längd och kvaliteten 
på riskbedömningarna. Den ska också 
innehålla en översyn av 
övergångsbestämmelserna i artikel 16 och 
råd vid eventuella problem gällande 
lufttrafikföretagens överföring av 
PNR-uppgifter i enlighet med 
sändmetoden, bland annat inverkan på 
lufttrafikföretag från tredjeländer och 
deras flaggstater, samt den statistik som 
samlats in enligt artikel 18.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sammanställa 
statistik om PNR-uppgifter som lämnats till 
enheterna för passagerarinformation.
Denna statistik ska åtminstone omfatta 
antalet identifieringar av personer som kan 
vara inblandade i terroristbrott eller grov 
brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet 
efterföljande brottsbekämpande åtgärder 

1. Medlemsstaterna ska sammanställa 
statistik om PNR-uppgifter som lämnats till 
enheterna för passagerarinformation.
Denna statistik ska åtminstone omfatta 
antalet identifieringar av personer som kan 
vara inblandade i terroristbrott eller grov 
brottslighet enligt artikel 4.2, antalet 
efterföljande brottsbekämpande åtgärder 
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som inneburit användning av 
PNR-uppgifter, fördelade på 
lufttrafikföretag och destination.

som inneburit användning av 
PNR-uppgifter, fördelade på 
lufttrafikföretag och destination, samt 
antalet fall per land och ändamål, enligt 
artikel 1.2, av överföring av uppgifter till 
tredjeland i enlighet med artikel 8.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. När unionen ingår bilaterala avtal 
med tredjeländer eller multilaterala 
konventioner som medför skyldigheter 
och åtaganden, ska unionen se till att 
dessa avtal tillhandahåller skyddsåtgärder 
som är förenliga med kraven i detta 
direktiv.
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