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Ændringsforslag 204
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2
udgår

Definitioner
I dette direktiv forstås ved:

a) "luftfartsselskab": en 
lufttransportvirksomhed med en gyldig 
licens eller lignende, der tillader det at 
udføre luftbefordring af passagerer
b) "international flyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med 
afgang fra et tredjeland og planlagt 
landing på en EU-medlemsstats område 
eller med planlagt afgang fra en EU-
medlemsstats område og med endeligt 
bestemmelsessted i et tredjeland, herunder 
i begge tilfælde også transfer- eller 
transitflyvninger
d) "passager": enhver person, der med 
luftfartsselskabets samtykke befordres 
eller skal befordres i et fly, undtagen 
besætningsmedlemmerne
e) "reservationssystemer": 
luftfartsselskabets interne 
registreringssystem, hvori PNR-
oplysninger indsamles med henblik på 
behandling af reservationer
f) "push-metoden": den metode, hvorved 
luftfartsselskaber videregiver de krævede 
PNR-oplysninger til den anmodende 
myndigheds database
g) "terrorhandlinger": de 
lovovertrædelser i henhold til national 
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lovgivning, der er omhandlet i artikel 1-4 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA
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
i) "grov international 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, 
og
i) de begås i mere end én stat
ii) de begås i én stat, men en væsentlig del 
af forberedelsen, planlægningen, 
styringen eller kontrollen har fundet sted i 
en anden stat
iii) de begås i én stat, men involverer en 
organiseret kriminel gruppe, som udfører 
kriminelle aktiviteter i mere end én stat, 
eller
iv) de begås i én stat, men har betydelige 
konsekvenser i en anden stat.

Or. en
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Ændringsforslag 205
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "international flyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med afgang 
fra et tredjeland og planlagt landing på en 
EU-medlemsstats område eller med 
planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 
område og med endeligt bestemmelsessted 
i et tredjeland, herunder i begge tilfælde 
også transfer- eller transitflyvninger

b) "udset international flyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning med 
høj risiko, som foretages af et 
luftfartsselskab, med afgang fra et 
tredjeland og planlagt landing på en EU-
medlemsstats område eller med planlagt 
afgang fra en EU-medlemsstats område og 
med endeligt bestemmelsessted i et 
tredjeland, med undtagelse af transfer-
eller transitflyvninger

Or. en

Ændringsforslag 206
Hubert Pirker, Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "international flyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med afgang 
fra et tredjeland og planlagt landing på en 
EU-medlemsstats område eller med 
planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 
område og med endeligt bestemmelsessted 
i et tredjeland, herunder i begge tilfælde 
også transfer- eller transitflyvninger

b) "international flyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med afgang 
fra et tredjeland og planlagt landing på en 
EU-medlemsstats område eller med 
planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 
område og med endeligt bestemmelsessted 
i et tredjeland, herunder i begge tilfælde 
også transfer- eller transitflyvninger, 
undtagen ambulanceflyvninger til patient-
og organtransporter

Or. de
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Ændringsforslag 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "international flyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med afgang 
fra et tredjeland og planlagt landing på en 
EU-medlemsstats område eller med 
planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 
område og med endeligt bestemmelsessted 
i et tredjeland, herunder i begge tilfælde 
også transfer- eller transitflyvninger

b) "international flyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med afgang 
fra et tredjeland og planlagt landing på en 
EU-medlemsstats område eller med 
planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 
område og med endeligt bestemmelsessted 
i et tredjeland

Or. en

Ændringsforslag 208
Véronique Mathieu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "international flyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med afgang 
fra et tredjeland og planlagt landing på en 
EU-medlemsstats område eller med 
planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 
område og med endeligt bestemmelsessted 
i et tredjeland, herunder i begge tilfælde 
også transfer- eller transitflyvninger

b) "flyvning uden for EU": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med afgang 
fra et tredjeland og planlagt landing på en 
EU-medlemsstats område eller med 
planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 
område og med endeligt bestemmelsessted 
i et tredjeland, herunder i begge tilfælde 
også transfer- eller transitflyvninger

ba) "flyvning inden for EU": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med 
afgang fra en EU-medlemsstat og med 
endeligt bestemmelsessted i en anden 
medlemsstat

Or. fr
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Begrundelse

Når flyvninger inden for EU er omfattet, kræves der en definition af disse for at undgå 
misforståelser.

Ændringsforslag 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "indenrigsflyvning": enhver 
ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 
foretages af et luftfartsselskab, med 
planlagt landing på en EU-medlemsstats 
område og afgang fra enhver anden EU-
medlemsstat og med endeligt 
bestemmelsessted i en EU-medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) "udset flyvning": enhver 
international flyvning, hvor de 
kompetente nationale myndigheder har 
konstateret, at den med sandsynlighed vil 
blive anvendt af passagerer, der er 
involveret i terrorhandlinger eller grov 
international kriminalitet

Or. en
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Ændringsforslag 211
Sophia in 't Veld

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "passagerlisteoplysninger" (herefter 
"PNR-oplysninger"): oplysninger om den 
enkelte passagers rejse omfattende alle 
nødvendige oplysninger til, at reservationer 
kan behandles og kontrolleres af de 
luftfartsselskaber, der deltager og foretager 
reservationen, for alle rejser, der reserveres 
af eller på vegne af en person, uanset om 
oplysningerne findes i 
reservationssystemerne, 
afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende 
systemer, der omfatter de samme 
funktionaliteter

c) "passagerlisteoplysninger" (herefter 
"PNR-oplysninger"): oplysninger om den 
enkelte passagers rejse, som 
luftfartsselskaberne indsamler og 
opbevarer elektronisk som led i deres 
normale forretningsaktiviteter, omfattende
alle nødvendige oplysninger til, at 
reservationer kan behandles og kontrolleres 
af de luftfartsselskaber, der deltager og 
foretager reservationen, for alle rejser, der 
reserveres af eller på vegne af en person, 
uanset om oplysningerne findes i 
reservationssystemerne, 
afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende 
systemer, der omfatter de samme 
funktionaliteter

Or. en

Ændringsforslag 212
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "push-metoden": den metode, hvorved 
luftfartsselskaber videregiver de krævede 
PNR-oplysninger til den anmodende 
myndigheds database

f) "push-metoden": den metode, hvorved 
luftfartsselskaber videregiver sine 
eksisterende PNR-oplysninger som 
omhandlet i bilaget til dette direktiv til den 
anmodende myndigheds database

Or. de



AM\897635DA.doc 9/172 PE486.159v01-00

DA

Ændringsforslag 213
Martin Ehrenhauser

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "push-metoden": den metode, hvorved 
luftfartsselskaber videregiver de krævede
PNR-oplysninger til den anmodende 
myndigheds database

f) "push-metoden": den metode, hvorved 
luftfartsselskaber videregiver de 
indsamlede PNR-oplysninger, der er 
anført i bilaget til den anmodende 
myndigheds database

Or. en

Ændringsforslag 214
Sophia in 't Veld

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

udgår

Or. en

Begrundelse

PNR-oplysninger bør kun behandles med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning og 
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retsforfølgning af terrorangreb og grov international kriminalitet. PNR-oplysninger anvendes 
ikke til andre formål.

Ændringsforslag 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 216
Jan Philipp Albrecht

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 

udgår
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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

Or. en

Ændringsforslag 217
Martin Ehrenhauser

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
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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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 219
Frank Engel

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 

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 i en
minimumsperiode på mindst fem år i 
henhold til en medlemsstats nationale ret
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proportionalitetsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

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 tre år i 
henhold til en medlemsstats nationale ret; 
medlemsstaterne udelukker imidlertid 
mindre lovovertrædelser, i forbindelse med 
hvilke behandlingen af PNR-oplysninger 
under hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet og 
nødvendighedsprincippet

Or. en

Ændringsforslag 221
Axel Voss

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 

h) "grov kriminalitet": de former for 
lovovertrædelser i henhold til national 
lovgivning, der er omhandlet i artikel 2, 
stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 
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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 proportionalitets-
princippet

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; 
mindre lovovertrædelser, i forbindelse med 
hvilke behandlingen af PNR-oplysninger 
under hensyntagen til deres respektive 
strafferetssystemer ikke ville være i 
overensstemmelse med proportionalitets-
princippet, kan udelukkes

Or. de

Ændringsforslag 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "grov international 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, 
og

udgår

i) de begås i mere end én stat
ii) de begås i én stat, men en væsentlig del 
af forberedelsen, planlægningen, 
styringen eller kontrollen har fundet sted i 
en anden stat
iii) de begås i én stat, men involverer en 
organiseret kriminel gruppe, som udfører 
kriminelle aktiviteter i mere end én stat, 
eller
iv) de begås i én stat, men har betydelige 
konsekvenser i en anden stat.
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Or. en

Ændringsforslag 223
Frank Engel

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "grov international 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, 
og

i) "grov international 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, 
og

Or. en

Ændringsforslag 224
Jan Philipp Albrecht

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "grov international 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, 
og

i) "grov international kriminalitet": 
følgende former for lovovertrædelser i 
henhold til national lovgivning, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2, i Rådets 
rammeafgørelse 2002/584/RIA: 
menneskehandel, ulovlig handel med 
narkotika og ulovlig handel med våben, 
ammunition og sprængstof, 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
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Or. en

Ændringsforslag 225
Axel Voss

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "grov international 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, 
og

i) "grov international 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 som hovedregel 
kan straffes med en betydelig frihedsstraf 
eller en anden betydelig 
sikringsforanstaltning, og

Or. de

Ændringsforslag 226
Martin Ehrenhauser

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "grov international 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, 
og

i) "grov international kriminalitet": de 
former for lovovertrædelser i henhold til 
national lovgivning, der er omhandlet i 
artikel 2, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 
2002/584/RIA, der har et væsentligt 
internationalt element og 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

Or. en
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Ændringsforslag 227
Cornelia Ernst

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "grov international 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, 
og

i) "grov international 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 kan imidlertid udelukke 
mindre lovovertrædelser, i forbindelse 
hvormed behandlingen af PNR-
oplysninger under hensyntagen til det
respektive strafferetssystem ikke ville være 
i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, og

Or. en

Ændringsforslag 228
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "følsomme oplysninger": personlige 
oplysninger, der afslører en persons køn, 
race, farve, etniske oprindelse eller sociale
baggrund, genetiske anlæg, sprog, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, tilhørsforhold til et nationalt 
mindretal, sundhed eller seksuelle 
orientering, som fastsat i artikel 21 i Den 
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Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, samt andre 
oplysninger, der defineres som følsomme i 
henhold til national ret

Or. en

Ændringsforslag 229
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "anonymisering": defineres i 
overensstemmelse med direktivet som den 
registeransvarliges eller enhver anden 
persons uoprettelige manipulation af
personlige oplysninger som defineret i 
direktiv 1995/46/EF, således at 
oplysningerne ikke kan forbindes med en 
registreret person eller en lille gruppe af 
registrerede personer, idet der tages højde 
for alle de midler, som det med rimelighed 
er sandsynligt, at der vil blive taget i brug 
af den registeransvarlige eller en anden 
person med henblik på at identificere den 
pågældende person, navnlig ved 
henvisning til identifikationsnummer, 
lokaliseringsdata, onlineidentifikation 
eller til et eller flere elementer, der er 
karakteristiske for denne persons fysiske, 
fysiologiske, psykiske, økonomiske, 
kulturelle eller sociale identitet

Or. en

Ændringsforslag 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – litra i a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "profilering": proces, der skal påvise
mønstre ud fra et sæt af oplysninger ved 
hjælp af automatiske eller 
semiautomatiske metoder, med henblik på 
at opdage uregelmæssigheder i det 
respektive sæt af oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 231
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
PNR-kontorer

1. Hver medlemsstat opretter eller 
udpeger en myndighed med kompetence 
til at forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet, eller en gren af en sådan 
myndighed, der skal fungere som "PNR-
kontor" med ansvar for at indsamle PNR-
oplysninger fra luftfartsselskaber, 
opbevare dem, analysere dem og 
fremsende resultatet af analysen til de 
kompetente myndigheder i artikel 5. 
Enhedens personale kan være 
udstationeret fra kompetente offentlige 
myndigheder. 
2. To eller flere medlemsstater kan oprette 
eller udpege en enkelt myndighed til at 
fungere som PNR-kontor. PNR-kontoret 
oprettes i en af de deltagende 
medlemsstater og anses for at være det 
nationale PNR-kontor for alle de 
deltagende medlemsstater. De deltagende 
medlemsstater enes om de nærmere regler 



PE486.159v01-00 20/172 AM\897635DA.doc

DA

for driften af PNR-kontoret og overholder 
de krav, der er fastsat i dette direktiv.
3. Hver medlemsstat giver Kommissionen 
meddelelse herom inden én måned fra 
oprettelsen af PNR-kontoret og kan på et 
hvilket som helst tidspunkt ajourføre 
denne erklæring. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger samt 
eventuelle ajourføringer i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 232
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter eller 
udpeger en myndighed med kompetence 
til at forebygge, opdage, efterforske og
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet, eller en gren af en sådan 
myndighed, der skal fungere som "PNR-
kontor" med ansvar for at indsamle PNR-
oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare 
dem, analysere dem og fremsende 
resultatet af analysen til de kompetente 
myndigheder i artikel 5. Enhedens 
personale kan være udstationeret fra 
kompetente offentlige myndigheder. 

1. Til at forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet oprettes der en europæisk 
myndighed, der skal fungere som "PNR-
kontor" med ansvar for at indsamle PNR-
oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare 
dem, analysere dem og fremsende 
resultatet af analysen til de kompetente 
myndigheder i artikel 5. 

Or. de

Begrundelse

Myndigheden skal ikke have egen jurisdiktion, som er uafhængig af de nationale 
politimyndigheders efterforskningsaktiviteter. Disse er udelukkende omfattet af 
medlemsstaternes beføjelser.
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Ændringsforslag 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger
en myndighed med kompetence til at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet, eller en gren af en sådan 
myndighed, der skal fungere som "PNR-
kontor" med ansvar for at indsamle PNR-
oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare 
dem, analysere dem og fremsende 
resultatet af analysen til de kompetente 
myndigheder i artikel 5. Enhedens 
personale kan være udstationeret fra 
kompetente offentlige myndigheder. 

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 
en myndighed med kompetence til at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger, eller en gren 
af en sådan myndighed, der skal fungere 
som "PNR-kontor" med ansvar for at 
indsamle PNR-oplysninger fra 
luftfartsselskaber, opbevare dem, analysere 
dem og fremsende resultatet af analysen til 
de kompetente myndigheder i artikel 5. 
Enhedens personale kan være udstationeret 
fra kompetente offentlige myndigheder. 

Or. en

Ændringsforslag 234
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 
en myndighed med kompetence til at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet, eller en gren af en sådan 
myndighed, der skal fungere som "PNR-
kontor" med ansvar for at indsamle PNR-
oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare 
dem, analysere dem og fremsende 
resultatet af analysen til de kompetente 
myndigheder i artikel 5. Enhedens 
personale kan være udstationeret fra 
kompetente offentlige myndigheder. 

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 
en myndighed med kompetence til at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge terrorhandlinger og grov
international kriminalitet, eller en gren af 
en sådan myndighed, der skal fungere som 
"PNR-kontor" med ansvar for at indsamle 
PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber, 
opbevare dem, analysere dem og 
fremsende resultatet af analysen til de 
kompetente myndigheder i artikel 5. 
Enhedens personale kan være udstationeret 
fra kompetente offentlige myndigheder. 
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Or. en

Ændringsforslag 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Personale, der ansættes på PNR-kontorer,
skal sikkerhedsgodkendes, så de har alle 
garantier med hensyn til kompetence og 
integritet i forhold til behandlingen af 
PNR-oplysninger, der indsamles i 
overensstemmelse med dette direktiv, og 
kan underlægges sanktioner, jf. 
artikel 10a.

Or. en

Ændringsforslag 236
Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. To eller flere medlemsstater kan oprette 
eller udpege en enkelt myndighed til at 
fungere som PNR-kontor. PNR-kontoret 
oprettes i en af de deltagende 
medlemsstater og anses for at være det 
nationale PNR-kontor for alle de 
deltagende medlemsstater. De deltagende 
medlemsstater enes om de nærmere regler 
for driften af PNR-kontoret og overholder 
de krav, der er fastsat i dette direktiv.

2. To eller flere medlemsstater kan oprette 
eller udpege en enkelt myndighed som 
f.eks. Europol til at fungere som PNR-
kontor. PNR-kontoret oprettes i en af de 
deltagende medlemsstater eller hos 
Europol og anses for at være det nationale 
PNR-kontor for alle de deltagende 
medlemsstater. De deltagende 
medlemsstater enes om de nærmere regler 
for driften af PNR-kontoret og overholder 
de krav, der er fastsat i dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. To eller flere medlemsstater kan oprette 
eller udpege en enkelt myndighed til at 
fungere som PNR-kontor. PNR-kontoret 
oprettes i en af de deltagende 
medlemsstater og anses for at være det 
nationale PNR-kontor for alle de 
deltagende medlemsstater. De deltagende
medlemsstater enes om de nærmere regler 
for driften af PNR-kontoret og overholder 
de krav, der er fastsat i dette direktiv.

2. PNR-kontoret oprettes i en EU-
medlemsstats område. Medlemsstaterne
enes om de nærmere regler for driften af 
PNR-kontoret og overholder de krav, der er 
fastsat i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 238
Hubert Pirker

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. To eller flere medlemsstater kan oprette 
eller udpege en enkelt myndighed til at 
fungere som PNR-kontor. PNR-kontoret 
oprettes i en af de deltagende 
medlemsstater og anses for at være det 
nationale PNR-kontor for alle de 
deltagende medlemsstater. De deltagende 
medlemsstater enes om de nærmere regler 
for driften af PNR-kontoret og overholder 
de krav, der er fastsat i dette direktiv.

2. To eller flere medlemsstater kan oprette 
eller udpege en enhed, eksempelvis 
Europol, til at fungere som PNR-kontor. 
PNR-kontoret oprettes i en af de 
deltagende medlemsstater eller på 
hjemstedet for det overordnede organ, 
eksempelvis Europol, og anses for at være
det nationale PNR-kontor for alle de 
deltagende medlemsstater. De deltagende 
medlemsstater enes om de nærmere regler 
for driften af PNR-kontoret og overholder 
de krav, der er fastsat i dette direktiv.

Or. de
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Ændringsforslag 239
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kontrollen med PNR-kontorets
aktiviteter udføres af en bestyrelse. 
Bestyrelsen er sammensat af en 
repræsentant for hver af de kompetente 
nationale myndigheder, Europol, den 
europæiske databeskyttelsesmyndighed og 
Kommissionen. Bestyrelsen vedtager en 
forretningsorden og vælger en formand 
og en næstformand blandt sine 
medlemmer.

Or. de

Begrundelse

En bestyrelse skal træffe afgørelser om vigtige anliggender, som ligger uden for den daglige 
praksis. Direktøren varetager den daglige ledelse, personaleforvaltning og tilrettelægger 
udførelsen af de beslutninger, bestyrelsen har truffet.

Ændringsforslag 240
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat giver Kommissionen 
meddelelse herom inden én måned fra 
oprettelsen af PNR-kontoret og kan på et 
hvilket som helst tidspunkt ajourføre 
denne erklæring. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger samt 
eventuelle ajourføringer i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 241
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Passageroplysningsenhederne
udpeger en databeskyttelsesanvarlig hver

Or. en

Ændringsforslag 242
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Opbevaring, behandling og analyse af 
PNR-oplysninger om passagerer på 
internationale flyvninger må kun ske på 
EU's territorium. Den lovgivning, der 
finder anvendelse på disse procedurer, er 
EU-lovgivningen om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 243
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne sikrer, at der 
fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, 
der har afskrækkende virkning, er 
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effektive og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, over for 
personer, der arbejder på PNR-kontorer, i 
tilfælde af misbrug eller udnyttelse af 
PNR-oplysninger eller andre 
overtrædelser af de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i 
overensstemmelse med dette direktiv, og
som de har ansvaret for.

Or. en

Ændringsforslag 244
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Opbevaring, behandling og analyse af 
PNR-oplysninger om passagerer på 
internationale flyvninger må kun ske på 
EU's territorium. Den lovgivning, der 
finder anvendelse på disse procedurer, er 
EU-lovgivningen om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 245
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 udgår

Behandling af PNR-oplysninger

1. PNR-oplysninger, som 
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luftfartsselskaber videregiver i medfør af 
artikel 6 i forbindelse med internationale 
flyvninger med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret i den relevante 
medlemsstat. Hvis de PNR-oplysninger, 
som luftfartsselskaberne videregiver, 
indeholder andre oplysninger end dem, 
der er anført i bilaget, skal PNR-kontoret 
straks slette dem ved modtagelsen.
2. PNR-kontoret kan kun behandle PNR-
oplysninger med henblik på følgende:
a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at 
identificere personer, der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
international kriminalitet, og som det er 
nødvendigt, at de kompetente 
myndigheder i artikel 5 undersøger 
nærmere. Når der foretages en sådan 
vurdering, kan PNR-kontoret behandle 
PNR-oplysninger efter forud fastsatte 
kriterier. Medlemsstaterne sikrer, at hvert 
enkelt positive match som følge af denne 
automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger
b) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at 
identificere personer, der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
kriminalitet, og som det kræves, at de 
kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages 
en sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
samkøre PNR-oplysninger med 
oplysninger i relevante databaser, 
herunder internationale eller nationale 
databaser eller nationale kopier af EU-
databaser, når der på grundlag af EU-
retten er oprettet sådanne vedrørende 
personer eller genstande, der eftersøges 
eller er indberettet i henhold til EU-
reglerne eller internationale eller
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nationale regler, der finder anvendelse 
herpå. Medlemsstaterne sikrer, at hvert 
enkelt positive match som følge af denne 
automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de i 
artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger
c) på ad hoc-basis at besvare behørigt 
begrundede anmodninger fra kompetente 
myndigheder om at videregive PNR-
oplysninger og behandle PNR-
oplysninger i konkrete sager med henblik 
på at forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge en terrorhandling eller grov 
kriminalitet og forelægge resultaterne af 
denne behandling for de kompetente 
myndigheder
d) at analysere PNR-oplysninger med 
henblik på at ajourføre eller fastsætte nye 
kriterier for at foretage vurderinger med 
henblik på at identificere personer, der 
kan være involveret i en terrorhandling 
eller grov international kriminalitet i 
medfør af litra a).
3. Vurderingen af passagererne forud for 
deres planlagte ankomst til eller afrejse 
fra medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 
udføres på en ikke-diskriminerende måde 
på grundlag af de vurderingskriterier, 
dens PNR-kontor har fastsat. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
vurderingskriterierne fastsættes af PNR-
kontoret i samarbejde med de kompetente 
myndigheder i artikel 5. 
Vurderingskriterierne må under ingen 
omstændigheder baseres på en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed eller seksualitet.
4. Medlemsstaternes PNR-kontorer 
videregiver PNR-oplysningerne eller 
resultaterne af behandlingen af PNR-
oplysningerne om personer, der er blevet 
identificeret i overensstemmelse med 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 246
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med internationale flyvninger 
med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 
Hvis de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 
andre oplysninger end dem, der er anført i 
bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 
dem ved modtagelsen.

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med udsete internationale 
flyvninger med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 
Hvis de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 
andre oplysninger end dem, der er anført i 
bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 
dem permanent ved modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 247
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med internationale flyvninger 
med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med internationale flyvninger 
med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret. Hvis de PNR-oplysninger, 
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Hvis de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 
andre oplysninger end dem, der er anført i 
bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 
dem ved modtagelsen.

som luftfartsselskaberne videregiver, 
indeholder andre oplysninger end dem, der 
er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks 
slette dem ved modtagelsen.

Or. de

Ændringsforslag 248
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med internationale flyvninger 
med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 
Hvis de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 
andre oplysninger end dem, der er anført i 
bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 
dem ved modtagelsen.

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med internationale flyvninger 
med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret i den relevante medlemsstat,
der sikrer så høj en grad af sikkerhed som 
muligt. Hvis de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 
andre oplysninger end dem, der er anført i 
bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 
dem ved modtagelsen.

Or. ro

Ændringsforslag 249
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med internationale flyvninger 
med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med internationale flyvninger 
med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
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PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 
Hvis de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 
andre oplysninger end dem, der er anført i 
bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 
dem ved modtagelsen.

PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 
Luftfartsselskaber afholder sig fra at 
overføre følsomme data. Hvis de PNR-
oplysninger, som luftfartsselskaberne 
videregiver, indeholder andre oplysninger 
end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-
kontoret straks slette dem ved 
modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 250
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med internationale flyvninger 
med landing på eller afrejse fra 
medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 
Hvis de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 
andre oplysninger end dem, der er anført i 
bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 
dem ved modtagelsen.

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 
videregiver i medfør af artikel 6 i 
forbindelse med flyvninger inden for og 
uden for EU med landing på eller afrejse 
fra medlemsstaternes område, indsamles af 
PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 
Hvis de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 
andre oplysninger end dem, der er anført i 
bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 
dem ved modtagelsen.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at drage konsekvensen af, at alle flyvninger inden for EU 
omfattes af direktivets anvendelsesområde. Terminologien flyvninger inden for og uden for 
EU er at foretrække frem for internationale flyvninger/interne flyvninger inden for 
Schengenområdet, da denne ordlyd ikke er tilpasset et direktiv, som finder anvendelse på hele 
EU's område.

Ændringsforslag 251
Jan Philipp Albrecht



PE486.159v01-00 32/172 AM\897635DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udgifterne til indsamling, behandling 
og videregivelse af PNR-oplysninger 
afholdes af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 252
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Udgifterne til indsamling, behandling 
og videregivelse af PNR-oplysninger 
afholdes af medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Profilering af PNR-oplysninger er 
forbudt i henhold til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 254
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at 
identificere personer, der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
international kriminalitet, og som det er 
nødvendigt, at de kompetente 
myndigheder i artikel 5 undersøger 
nærmere. Når der foretages en sådan 
vurdering, kan PNR-kontoret behandle 
PNR-oplysninger efter forud fastsatte 
kriterier. Medlemsstaterne sikrer, at hvert 
enkelt positive match som følge af denne 
automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

udgår

Or. en

Begrundelse

Profilering eller behandling af PNR-oplysninger efter forud fastsatte vurderingskriterier må 
ikke finde sted uden en juridisk definition på EU-plan.

Ændringsforslag 255
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at 
identificere personer, der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
international kriminalitet, og som det er 
nødvendigt, at de kompetente 
myndigheder i artikel 5 undersøger 
nærmere. Når der foretages en sådan 

udgår
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vurdering, kan PNR-kontoret behandle 
PNR-oplysninger efter forud fastsatte 
kriterier. Medlemsstaterne sikrer, at hvert 
enkelt positive match som følge af denne 
automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 256
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at 
identificere personer, der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
international kriminalitet, og som det er 
nødvendigt, at de kompetente 
myndigheder i artikel 5 undersøger 
nærmere. Når der foretages en sådan 
vurdering, kan PNR-kontoret behandle 
PNR-oplysninger efter forud fastsatte 
kriterier. Medlemsstaterne sikrer, at hvert 
enkelt positive match som følge af denne 
automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv



AM\897635DA.doc 35/172 PE486.159v01-00

DA

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 
de kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
behandle PNR-oplysninger efter forud 
fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, 
at hvert enkelt positive match som følge af 
denne automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 
de kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
behandle PNR-oplysninger efter forud 
fastsatte kriterier, som defineres af de 
kompetente myndigheder, der henvises til 
i artikel 5. Medlemsstaterne sikrer, at hvert 
enkelt positive match som følge af denne 
automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 258
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 
de kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
behandle PNR-oplysninger efter forud 
fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, 
at hvert enkelt positive match som følge af 
denne automatiske behandling gennemgås 

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 
de kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, behandler PNR-kontoret 
PNR-oplysninger efter forud fastsatte 
objektive kriterier. Medlemsstaterne sikrer, 
at hvert enkelt positive match som følge af 
denne automatiske behandling gennemgås 
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manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

Or. ro

Ændringsforslag 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 
de kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
behandle PNR-oplysninger efter forud 
fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, 
at hvert enkelt positive match som følge af 
denne automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 
de kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, må PNR-kontoret ikke
behandle PNR-oplysninger efter forud 
fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, 
at hvert enkelt positive match som følge af 
enhver automatisk behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 260
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 

a) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
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personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 
de kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
behandle PNR-oplysninger efter forud 
fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, 
at hvert enkelt positive match som følge af 
denne automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 
de kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
behandle PNR-oplysninger efter forud 
fastsatte kriterier. PNR-kontoret sikrer, at 
hvert enkelt positive match som følge af 
denne automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de 
kompetente myndigheder i artikel 5 skal 
træffe foranstaltninger

Or. de

Ændringsforslag 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at 
identificere personer, der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
kriminalitet, og som det kræves, at de 
kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages 
en sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
samkøre PNR-oplysninger med 
oplysninger i relevante databaser, 
herunder internationale eller nationale 
databaser eller nationale kopier af EU-
databaser, når der på grundlag af EU-
retten er oprettet sådanne vedrørende 
personer eller genstande, der eftersøges 
eller er indberettet i henhold til EU-
reglerne eller internationale eller 
nationale regler, der finder anvendelse 
herpå. Medlemsstaterne sikrer, at hvert 
enkelt positive match som følge af denne 
automatiske behandling gennemgås 

udgår
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manuelt for at kontrollere, om de i 
artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 262
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage en vurdering af passagerer
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov kriminalitet, og 
som det kræves, at de kompetente 
myndigheder i artikel 5 undersøger 
nærmere. Når der foretages en sådan 
vurdering, kan PNR-kontoret samkøre 
PNR-oplysninger med oplysninger i 
relevante databaser, herunder 
internationale eller nationale databaser 
eller nationale kopier af EU-databaser, når 
der på grundlag af EU-retten er oprettet 
sådanne vedrørende personer eller 
genstande, der eftersøges eller er 
indberettet i henhold til EU-reglerne eller 
internationale eller nationale regler, der 
finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 
sikrer, at hvert enkelt positive match som 
følge af denne automatiske behandling 
gennemgås manuelt for at kontrollere, om 
de i artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger

b) at kontrollere passagerernes identitet
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international
kriminalitet, og som det kræves, at de 
kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan kontrol, kan PNR-kontoret samkøre 
PNR-oplysninger med oplysninger i 
databaser, der er designet specifikt med 
henblik på at forebygge, opdage, 
efterforske og retsforfølge
terrorhandlinger og grov international 
kriminalitet, herunder internationale eller 
nationale databaser eller nationale kopier af 
EU-databaser, når der på grundlag af EU-
retten er oprettet sådanne vedrørende 
personer eller genstande, der eftersøges 
eller er indberettet i henhold til EU-
reglerne eller internationale eller nationale 
regler, der finder anvendelse herpå. 
Medlemsstaterne sikrer, at hvert enkelt 
positive match som følge af denne 
automatiske behandling gennemgås 
manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 
omhandlede kompetente myndigheder skal 
træffe foranstaltninger

Or. en
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Ændringsforslag 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov kriminalitet, og 
som det kræves, at de kompetente 
myndigheder i artikel 5 undersøger 
nærmere. Når der foretages en sådan 
vurdering, kan PNR-kontoret samkøre 
PNR-oplysninger med oplysninger i 
relevante databaser, herunder 
internationale eller nationale databaser 
eller nationale kopier af EU-databaser, når 
der på grundlag af EU-retten er oprettet 
sådanne vedrørende personer eller 
genstande, der eftersøges eller er 
indberettet i henhold til EU-reglerne eller 
internationale eller nationale regler, der 
finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 
sikrer, at hvert enkelt positive match som 
følge af denne automatiske behandling 
gennemgås manuelt for at kontrollere, om 
de i artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger

b) at foretage en vurdering af passagerer 
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at identificere 
personer, der kan være involveret i en 
terrorhandling, og som det kræves, at de 
kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
samkøre PNR-oplysninger med 
oplysninger i relevante databaser, herunder 
internationale eller nationale databaser 
eller nationale kopier af EU-databaser, når 
der på grundlag af EU-retten er oprettet 
sådanne vedrørende personer eller 
genstande, der eftersøges eller er 
indberettet i henhold til EU-reglerne eller 
internationale eller nationale regler, der 
finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 
sikrer, at hvert enkelt positive match som 
følge af denne automatiske behandling 
gennemgås manuelt for at kontrollere, om 
de i artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 264
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage en vurdering af passagerer
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at 

b) yderligere vurdering, som kan foretages
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten af de kompetente 
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identificere personer, der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
kriminalitet, og som det kræves, at de 
kompetente myndigheder i artikel 5
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
samkøre PNR-oplysninger med 
oplysninger i relevante databaser, herunder 
internationale eller nationale databaser 
eller nationale kopier af EU-databaser, når 
der på grundlag af EU-retten er oprettet 
sådanne vedrørende personer eller 
genstande, der eftersøges eller er 
indberettet i henhold til EU-reglerne eller 
internationale eller nationale regler, der 
finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 
sikrer, at hvert enkelt positive match som 
følge af denne automatiske behandling 
gennemgås manuelt for at kontrollere, om 
de i artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger

myndigheder i artikel 5, af passagerer, 
hvor der er et sagligt grundlag for en 
mistanke om, at de der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
international kriminalitet. Når der 
foretages en sådan vurdering, kan PNR-
kontoret samkøre PNR-oplysninger med 
oplysninger i relevante databaser, herunder 
internationale eller nationale databaser 
eller nationale kopier af EU-databaser, når 
der på grundlag af EU-retten er oprettet 
sådanne vedrørende personer eller 
genstande, der eftersøges eller er 
indberettet i henhold til EU-reglerne eller 
internationale eller nationale regler, der 
finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 
sikrer, at hvert enkelt positive match som 
følge af denne automatiske behandling 
gennemgås manuelt for at kontrollere, om 
de i artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 265
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at foretage en vurdering af passagerer
forud for deres planlagte ankomst til eller 
afrejse fra medlemsstaten for at 
identificere personer, der kan være 
involveret i en terrorhandling eller grov 
kriminalitet, og som det kræves, at de 
kompetente myndigheder i artikel 5 
undersøger nærmere. Når der foretages en 
sådan vurdering, kan PNR-kontoret 
samkøre PNR-oplysninger med 
oplysninger i relevante databaser, herunder 
internationale eller nationale databaser 
eller nationale kopier af EU-databaser, når 
der på grundlag af EU-retten er oprettet 

b) yderligere vurdering, som kan 
foretages forud for deres planlagte 
ankomst til eller afrejse fra medlemsstaten 
af de kompetente myndigheder i artikel 5, 
hvor der er vægtige grunde til mistanke 
om, at de kan være involveret i en 
terrorhandling eller grov international 
kriminalitet. Når der foretages en sådan 
vurdering, kan PNR-kontoret samkøre 
PNR-oplysninger med oplysninger i 
relevante databaser, herunder 
internationale eller nationale databaser 
eller nationale kopier af EU-databaser, når 
der på grundlag af EU-retten er oprettet 
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sådanne vedrørende personer eller 
genstande, der eftersøges eller er 
indberettet i henhold til EU-reglerne eller 
internationale eller nationale regler, der 
finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 
sikrer, at hvert enkelt positive match som 
følge af denne automatiske behandling 
gennemgås manuelt for at kontrollere, om 
de i artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger

sådanne vedrørende personer eller 
genstande, der eftersøges eller er 
indberettet i henhold til EU-reglerne eller 
internationale eller nationale regler, der 
finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 
sikrer, at hvert enkelt positive match som 
følge af denne automatiske behandling 
gennemgås manuelt for at kontrollere, om 
de i artikel 5 omhandlede kompetente 
myndigheder skal træffe foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 266
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på ad hoc-basis at besvare behørigt 
begrundede anmodninger fra kompetente 
myndigheder om at videregive PNR-
oplysninger og behandle PNR-oplysninger 
i konkrete sager med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og
retsforfølge en terrorhandling eller grov 
kriminalitet og forelægge resultaterne af 
denne behandling for de kompetente 
myndigheder

c) på ad hoc-basis at besvare behørigt 
begrundede anmodninger fra kompetente 
myndigheder om at videregive PNR-
oplysninger og behandle PNR-oplysninger 
i konkrete sager med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge en terrorhandling eller grov 
international kriminalitet og forelægge 
resultaterne af denne behandling for de 
kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på ad hoc-basis at besvare behørigt 
begrundede anmodninger fra kompetente 

c) på ad hoc-basis at besvare behørigt 
begrundede anmodninger fra kompetente 
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myndigheder om at videregive PNR-
oplysninger og behandle PNR-oplysninger 
i konkrete sager med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge en terrorhandling eller grov 
kriminalitet og forelægge resultaterne af 
denne behandling for de kompetente 
myndigheder

myndigheder om at videregive PNR-
oplysninger og behandle PNR-oplysninger 
i konkrete sager med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge en terrorhandling og forelægge 
resultaterne af denne behandling for de 
kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 268
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) på ad hoc-basis at besvare behørigt 
begrundede anmodninger fra kompetente 
myndigheder om at videregive PNR-
oplysninger og behandle PNR-oplysninger 
i konkrete sager med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge en terrorhandling eller grov 
kriminalitet og forelægge resultaterne af 
denne behandling for de kompetente 
myndigheder

c) på ad hoc-basis at besvare behørigt 
begrundede anmodninger fra kompetente 
myndigheder om at videregive PNR-
oplysninger og behandle PNR-oplysninger 
i konkrete sager med henblik på at 
forebygge, opdage, efterforske og 
retsforfølge en terrorhandling eller grov 
international kriminalitet og forelægge 
resultaterne af denne behandling for de 
kompetente myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 269
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at analysere PNR-oplysninger med 
henblik på at ajourføre eller fastsætte nye 
kriterier for at foretage vurderinger med 
henblik på at identificere personer, der 

udgår
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kan være involveret i en terrorhandling 
eller grov international kriminalitet i 
medfør af litra a).

Or. en

Ændringsforslag 270
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at analysere PNR-oplysninger med 
henblik på at ajourføre eller fastsætte nye 
kriterier for at foretage vurderinger med 
henblik på at identificere personer, der 
kan være involveret i en terrorhandling 
eller grov international kriminalitet i 
medfør af litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at analysere PNR-oplysninger med 
henblik på at ajourføre eller fastsætte nye 
kriterier for at foretage vurderinger med 
henblik på at identificere personer, der 
kan være involveret i en terrorhandling 
eller grov international kriminalitet i 
medfør af litra a).

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 272
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at analysere PNR-oplysninger med 
henblik på at ajourføre eller fastsætte nye 
kriterier for at foretage vurderinger med 
henblik på at identificere personer, der 
kan være involveret i en terrorhandling 
eller grov international kriminalitet i 
medfør af litra a).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at analysere PNR-oplysninger med 
henblik på at ajourføre eller fastsætte nye 
kriterier for at foretage vurderinger med 
henblik på at identificere personer, der kan 
være involveret i en terrorhandling eller 
grov international kriminalitet i medfør af 
litra a).

d) at analysere PNR-oplysninger med 
henblik på at ajourføre eller fastsætte nye 
kriterier for at foretage vurderinger med 
henblik på at identificere personer, der kan 
være involveret i en terrorhandling i 
medfør af litra a).

Or. en

Ændringsforslag 274
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Vurderingen af passagererne forud for 
deres planlagte ankomst til eller afrejse 
fra medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 
udføres på en ikke-diskriminerende måde 
på grundlag af de vurderingskriterier, 
dens PNR-kontor har fastsat. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
vurderingskriterierne fastsættes af PNR-
kontoret i samarbejde med de kompetente 
myndigheder i artikel 5. 
Vurderingskriterierne må under ingen 
omstændigheder baseres på en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed eller seksualitet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Profilering eller behandling af PNR-oplysninger efter forud fastsatte vurderingskriterier må 
ikke finde sted uden en juridisk definition på EU-plan.

Ændringsforslag 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Vurderingen af passagererne forud for 
deres planlagte ankomst til eller afrejse fra 
medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 
udføres på en ikke-diskriminerende måde 
på grundlag af de vurderingskriterier, dens 
PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne 
sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af 
PNR-kontoret i samarbejde med de
kompetente myndigheder i artikel 5. 

3. Vurderingen af passagererne forud for 
deres planlagte ankomst til eller afrejse fra 
medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 
udføres på en ikke-diskriminerende måde 
på grundlag af vurderingskriterier. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
vurderingskriterierne fastsættes af de 
kompetente myndigheder i artikel 5. 
Vurderingskriterierne må under ingen 
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Vurderingskriterierne må under ingen 
omstændigheder baseres på en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed eller seksualitet.

omstændigheder baseres på en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed eller seksualitet.

Or. en

Ændringsforslag 276
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Vurderingen af passagererne forud for 
deres planlagte ankomst til eller afrejse fra 
medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 
udføres på en ikke-diskriminerende måde 
på grundlag af de vurderingskriterier, dens 
PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne 
sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af 
PNR-kontoret i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i artikel 5. 
Vurderingskriterierne må under ingen 
omstændigheder baseres på en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed eller seksualitet.

3. Vurderingen af passagererne forud for 
deres planlagte ankomst til eller afrejse fra 
medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 
udføres på en ikke-diskriminerende måde 
på grundlag af de vurderingskriterier, dens 
PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne 
sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af 
PNR-kontoret i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i artikel 5. 
Vurderingskriterierne må under ingen 
omstændigheder baseres på en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed, handikap eller seksuelle 
orientering.

Or. en

Ændringsforslag 277
Tanja Fajon

Forslag til direktiv
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Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Vurderingen af passagererne forud for 
deres planlagte ankomst til eller afrejse fra 
medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 
udføres på en ikke-diskriminerende måde 
på grundlag af de vurderingskriterier, dens 
PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne 
sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes 
af PNR-kontoret i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i artikel 5. 
Vurderingskriterierne må under ingen 
omstændigheder baseres på en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed eller seksualitet.

3. Vurderingen af passagererne forud for 
deres planlagte ankomst til eller afrejse fra 
medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 
udføres på en ikke-diskriminerende måde 
på grundlag af fælles vurderingskriterier i 
samarbejde med de kompetente 
myndigheder i artikel 5. 
Vurderingskriterierne må under ingen 
omstændigheder baseres på en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed eller seksualitet.

Or. en

Ændringsforslag 278
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Behandlingen af PNR-oplysninger 
kan kun tillades med en kendelse fra en 
kompetent domstol eller institution i en 
medlemsstat efter anmodning fra PNR-
kontoret. Kun hvis PNR-kontoret 
identificerer en overhængende fare 
("periculum in mora") kan det også selv 
vedtage anordningen.

Or. en

Ændringsforslag 279
Martin Ehrenhauser
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Overførslen af PNR-oplysninger 
tillades kun med en kendelse fra en 
kompetent domstol eller institution i en 
medlemsstat efter anmodning fra PNR-
kontoret. Kun hvis PNR-kontoret 
identificerer en overhængende fare 
("periculum in mora") kan det også selv 
vedtage anordningen.

Or. en

Ændringsforslag 280
Jan Philipp Albrecht

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. 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 b), til den pågældende 
medlemsstats relevante kompetente 
myndigheder, som ser nærmere herpå. 
Sådan videregivelse af oplysninger må kun 
foretages i konkrete sager.

Or. en

Ændringsforslag 281
Axel Voss
Forslag til direktiv
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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. PNR-kontoret 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.

Or. de

Ændringsforslag 282
Ágnes Hankiss

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. 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. 
Afhængigt af resultatet af denne 
undersøgelse gemmes resultaterne 
vedrørende den identificerede person, og 
der tages højde herfor, når det besluttes, 
hvor længe oplysningerne skal gemmes.
Sådan videregivelse af oplysninger må kun 
foretages i konkrete sager.

Or. hu
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Ændringsforslag 283
Tanja Fajon

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. PNR-kontoret for en medlemsstat eller 
en gruppe af medlemsstater 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.

Or. en

Ændringsforslag 284
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Kompetente myndigheder

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller 
modtage PNR-oplysninger eller resultatet 
af behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet.
2. De kompetente myndigheder skal bestå 
af de myndigheder, der har kompetence til 
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at forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet.
3. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen listen over sine 
kompetente myndigheder senest tolv 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden 
og kan på et hvilket som helst tidspunkt 
ajourføre sin erklæring. Kommissionen 
offentliggør disse oplysninger samt 
eventuelle ajourføringer i Den 
Europæiske Unions Tidende.
4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kun behandle PNR-
oplysninger vedrørende passagerer og 
resultatet af behandlingen af de 
oplysninger, som PNR-kontoret modtager, 
yderligere med henblik på at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.
5. Stk. 4 påvirker ikke de nationale 
retshåndhævende eller retlige 
myndigheders beføjelser, når der under 
en retshåndhævende aktion foranlediget 
af en sådan databehandling opdages
andre lovovertrædelser eller tegn herpå.
6. De kompetente myndigheder træffer 
ingen afgørelser, der har byrdefulde 
retsvirkninger for en person, eller som i 
betydelig grad påvirker en person, 
udelukkende på grundlag af automatisk 
behandlede PNR-oplysninger. Sådanne 
afgørelser træffes ikke på grundlag af en 
persons racemæssige eller etniske 
oprindelse, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening, eller den 
pågældendes sundhed eller seksualitet.

Or. en

Ændringsforslag 285
Sophia in 't Veld
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
konkrete sager i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 286
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i PNR-
kontoret for at se nærmere på disse 
oplysninger eller træffe passende 
foranstaltninger for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

Or. de

Ændringsforslag 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 288
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

1. Hver medlemsstat vedtager under 
hensynstagen til 
proportionalitetsprincippet og 
nødvendighedsprincippet en liste over
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

Or. ro

Ændringsforslag 289
Martin Ehrenhauser
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

1. Hver medlemsstat vedtager en liste over 
kompetente myndigheder, der er 
berettigede til at anmode om eller modtage 
PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger i 
passageroplysningsenhederne for at se 
nærmere på disse oplysninger eller træffe 
passende foranstaltninger for at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov international
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 290
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal bestå 
af de myndigheder, der har kompetence til 
at forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet.

2. De kompetente myndigheder skal være
de myndigheder, der har kompetence til at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
international kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal bestå 
af de myndigheder, der har kompetence til 
at forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet.

2. De kompetente myndigheder skal bestå 
af de myndigheder, der har kompetence til 
at forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 292
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De kompetente myndigheder skal bestå 
af de myndigheder, der har kompetence til 
at forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
kriminalitet.

2. De kompetente myndigheder skal bestå 
af de myndigheder, der har kompetence til 
at forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger og grov 
international kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 293
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen listen over sine kompetente 
myndigheder senest tolv måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden og kan på et 
hvilket som helst tidspunkt ajourføre sin 
erklæring. Kommissionen offentliggør 
disse oplysninger samt eventuelle 
ajourføringer i Den Europæiske Unions 

3. Hver medlemsstat meddeler 
Kommissionen listen over sine kompetente 
myndigheder senest tolv måneder efter 
dette direktivs ikrafttræden eller 12 
måneder efter den første anvendelse PNR-
oplysninger til de i dette direktiv 
omhandlede formål og kan på et hvilket 
som helst tidspunkt ajourføre sin erklæring. 
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Tidende. Kommissionen offentliggør disse 
oplysninger samt eventuelle ajourføringer i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Or. de

Ændringsforslag 294
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kun behandle PNR-
oplysninger vedrørende passagerer og 
resultatet af behandlingen af de 
oplysninger, som PNR-kontoret modtager, 
yderligere med henblik på at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kun behandle PNR-
oplysninger vedrørende passagerer og 
resultatet af behandlingen af de 
oplysninger, som PNR-kontoret modtager, 
yderligere med henblik på at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kun behandle PNR-
oplysninger vedrørende passagerer og 
resultatet af behandlingen af de
oplysninger, som PNR-kontoret modtager, 
yderligere med henblik på at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kun behandle PNR-
oplysninger vedrørende passagerer og 
resultatet af behandlingen af de 
oplysninger, som PNR-kontoret modtager, 
yderligere med henblik på at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger.

Or. en
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Ændringsforslag 296
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kun behandle PNR-
oplysninger vedrørende passagerer og 
resultatet af behandlingen af de 
oplysninger, som PNR-kontoret modtager, 
yderligere med henblik på at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

4. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder kan kun behandle PNR-
oplysninger vedrørende passagerer og 
resultatet af behandlingen af de 
oplysninger, som PNR-kontoret modtager, 
yderligere med henblik på at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 297
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Stk. 4 påvirker ikke de nationale 
retshåndhævende eller retlige 
myndigheders beføjelser, når der under 
en retshåndhævende aktion foranlediget 
af en sådan databehandling opdages
andre lovovertrædelser eller tegn herpå.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 298
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder træffer 
ingen afgørelser, der har byrdefulde 
retsvirkninger for en person, eller som i 
betydelig grad påvirker en person, 
udelukkende på grundlag af automatisk 
behandlede PNR-oplysninger. Sådanne 
afgørelser træffes ikke på grundlag af en 
persons racemæssige eller etniske 
oprindelse, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening, eller den 
pågældendes sundhed eller seksualitet.

6. De kompetente myndigheder træffer 
ingen afgørelser, der har byrdefulde 
retsvirkninger for en person, eller som i 
betydelig grad påvirker en person, 
udelukkende på grundlag af automatisk 
behandlede PNR-oplysninger. Sådanne 
afgørelser træffes ikke på grundlag af en 
persons køn, race, farve, etniske 
oprindelse, sociale baggrund, genetiske 
anlæg, sprog, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, handicap, alder, sundhed 
eller seksuelle orientering, som fastsat i 
artikel 21 i EU's charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder træffer 
ingen afgørelser, der har byrdefulde 
retsvirkninger for en person, eller som i 
betydelig grad påvirker en person, 
udelukkende på grundlag af automatisk 
behandlede PNR-oplysninger. Sådanne 
afgørelser træffes ikke på grundlag af en 
persons racemæssige eller etniske 
oprindelse, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening, eller den 
pågældendes sundhed eller seksualitet.

6. De kompetente myndigheder træffer 
ingen afgørelser, der har byrdefulde 
retsvirkninger for en person, eller som i 
betydelig grad påvirker en person, 
udelukkende på grundlag af automatisk 
behandlede PNR-oplysninger, behandling 
i forhold til forud fastlagte kriterier eller 
alle andre former for profilering. Sådanne 
afgørelser træffes ikke på grundlag af en 
persons racemæssige eller etniske 
oprindelse, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening, eller den 
pågældendes sundhed eller seksualitet.
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Or. en

Ændringsforslag 300
Tanja Fajon

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De kompetente myndigheder træffer 
ingen afgørelser, der har byrdefulde 
retsvirkninger for en person, eller som i 
betydelig grad påvirker en person, 
udelukkende på grundlag af automatisk 
behandlede PNR-oplysninger. Sådanne 
afgørelser træffes ikke på grundlag af en 
persons racemæssige eller etniske 
oprindelse, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening, eller den 
pågældendes sundhed eller seksualitet.

6. De kompetente myndigheder træffer 
ingen afgørelser, der har byrdefulde 
retsvirkninger for en person, eller som i 
betydelig grad påvirker en person, 
udelukkende på grundlag af automatisk 
behandlede PNR-oplysninger. Sådanne 
afgørelser træffes ikke på grundlag af en 
persons racemæssige eller etniske 
oprindelse, religiøse overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller den pågældendes 
sundhed eller seksualitet.

Or. en

Ændringsforslag 301
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 udgår
Luftfartsselskabernes forpligtelser
1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger 
som defineret i artikel 2, litra c), og 
specificeret i bilaget, for så vidt som de 
allerede har indsamlet disse oplysninger, 
til den nationale 
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passageroplysningsenheds database i den 
medlemsstat, på eller fra hvis område den 
internationale flyvning har landing eller 
afgang. Hvis der for en flyvning er code-
sharing mellem et eller flere 
luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, 
der er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater.
2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
dataformater, der vedtages efter 
proceduren i artikel 13 og 14, eller i 
tilfælde af tekniske problemer ved brug af 
et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt 
middel, der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:
a) 24-48 timer før den planlagte flyafgang 
og
b) straks efter, at flyets døre er blevet 
lukket, dvs. når passagerne er gået om 
bord i flyet med henblik på afrejse, og det 
ikke længere er muligt for andre 
passagerer at gå om bord.
3. Medlemsstaterne kan tillade, at 
luftfartsselskaberne kun videregiver 
oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), 
når den i stk. 2, litra a), omhandlede 
videregivelse skal ajourføres.
4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og 
reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet.
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Or. en

Ændringsforslag 302
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område den internationale flyvning 
har landing eller afgang. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater.

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger som led i deres 
normale forretningsaktiviteter, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område den internationale flyvning 
har landing eller afgang. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle 1. Medlemsstaterne vedtager alle 
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nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område den internationale flyvning 
har landing eller afgang. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater.

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område den internationale flyvning 
har landing eller afgang. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater. Der må ikke 
videregives oplysninger om en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, sundhed eller seksualitet.

Or. en

Begrundelse

Det er meget sikrere at forpligte luftfartsselskaberne til kun at videregive visse data, frem for 
at skulle bede det nationale PNR-kontor om at slette data.

Ændringsforslag 304
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
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i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område den internationale flyvning 
har landing eller afgang. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater.

i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til PNR-
kontorets database. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. 

Or. de

Ændringsforslag 305
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område den internationale flyvning 
har landing eller afgang. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber, som allerede indsamler 
PNR-oplysninger fra deres passagerer, 
ved hjælp af push-metoden videregiver 
PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, 
litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt 
som de har indsamlet disse oplysninger 
som led i deres normale 
forretningsaktiviteter, til den nationale 
passageroplysningsenheds database i den 
medlemsstat, på eller fra hvis område den 
internationale flyvning har landing eller 
afgang. Hvis der for en flyvning er code-
sharing mellem et eller flere 
luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
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oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater.

under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet kun PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i den 
medlemsstat, der udgør det endelige 
bestemmelsessted.

Or. en

Ændringsforslag 306
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område den internationale flyvning 
har landing eller afgang. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater.

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber, som allerede indsamler 
PNR-oplysninger fra deres passagerer,
ved hjælp af push-metoden videregiver 
PNR-oplysninger som defineret i artikel 2, 
litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt 
som de har indsamlet disse oplysninger
som led i deres normale 
forretningsaktiviteter, til den nationale 
passageroplysningsenheds database i den 
medlemsstat, på eller fra hvis område den 
internationale flyvning har landing eller 
afgang. Hvis der for en flyvning er code-
sharing mellem et eller flere 
luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 
er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
kun overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i den 
medlemsstat, der udgør det endelige 
bestemmelsessted.

Or. en
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Ændringsforslag 307
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område den internationale flyvning
har landing eller afgang. Hvis der for en 
flyvning er code-sharing mellem et eller 
flere luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, 
der er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under flyvningen mellemlandes en eller 
flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 
overfører luftfartsselskabet PNR-
oplysninger til PNR-kontoret i alle de 
berørte medlemsstater.

1. Medlemsstaterne vedtager alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
luftfartsselskaber ved hjælp af push-
metoden videregiver PNR-oplysninger som 
defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 
i bilaget, for så vidt som de allerede har 
indsamlet disse oplysninger, til den 
nationale passageroplysningsenheds 
database i den medlemsstat, på eller fra 
hvis område flyvningen inden for eller 
uden for EU har landing eller afgang.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at drage konsekvensen af, at alle flyvninger inden for EU 
omfattes af direktivets anvendelsesområde. Terminologien flyvninger inden for og uden for 
EU er at foretrække frem for internationale flyvninger/interne flyvninger inden for 
Schengenområdet, da denne ordlyd ikke er tilpasset et direktiv, som finder anvendelse på hele 
EU's område.

Ændringsforslag 308
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne må ikke kræve, at 
luftfartsselskaber skal indsamle PNR-
oplysninger, som de ikke allerede 
indsamler. Luftfartselskaber må ikke 
overføre andre PNR-oplysninger end dem, 
som er defineret i artikel 2, litra c), og 
præciseret i bilaget. Luftfartsselskaber 
skal ikke holdes ansvarlige for 
nøjagtigheden og fuldstændigheden af 
oplysninger, som er oplyst af passagerer, 
undtagen, når de ikke træffer passende 
foranstaltninger til at sikre, at de 
oplysninger om passagererne, der er 
indsamlet, er præcise og korrekte.

Or. en

Ændringsforslag 309
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne må ikke kræve, at 
luftfartsselskaber indsamler PNR-
oplysninger, som luftfartsselskaberne ikke 
allerede indsamler. Luftfartselskaber må 
ikke overføre andre PNR-oplysninger end 
dem, der er defineret i artikel 2, litra c), 
og præciseret i bilaget. 
Luftfartsselskaberne skal træffe alle 
passende forholdsregler for at sikre, at de 
oplysninger, der indsamles fra 
passagerne, er præcise og korrekte. Hvis 
dette ikke er tilfældet, kan 
luftfartsselskabet holdes ansvarligt.

Or. en
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Ændringsforslag 310
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis der for en flyvning er code-
sharing mellem et eller flere 
luftfartsselskaber, er det det 
luftfartsselskab, der står for flyvningen, 
der er forpligtet til at videregive PNR-
oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
under en EU-flyvning med 
bestemmelsessted uden for EU 
mellemlandes en eller flere gange i 
medlemsstaters lufthavne, videregiver 
luftfartsselskaberne PNR-oplysninger om 
alle passagerer til 
passageroplysningsenhederne i de berørte 
medlemsstater. Det samme er tilfældet, 
når der under en flyvning inden for EU 
mellemlandes en eller flere gange i 
medlemsstaters lufthavne.

Or. fr

Begrundelse

I dette ændringsforslag fastsættes regler for overførelse af PNR-oplysninger i tilfælde af flere 
luftfartsselskaber, eller når der mellemlandes under flyvningen.

Ændringsforslag 311
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
dataformater, der vedtages efter proceduren 
i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
dataformater, der vedtages efter proceduren 
i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 
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tekniske problemer ved brug af et hvilket 
som helst andet hensigtsmæssigt middel, 
der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:

tekniske problemer fra 
luftfartsselskabernes side ved brug af et 
hvilket som helst andet hensigtsmæssigt 
middel, der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:

Or. en

Ændringsforslag 312
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
dataformater, der vedtages efter proceduren 
i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 
tekniske problemer ved brug af et hvilket 
som helst andet hensigtsmæssigt middel, 
der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk på sikker vis ved 
brug af de fælles protokoller og 
understøttede dataformater, der vedtages 
efter proceduren i artikel 13 og 14, eller i 
tilfælde af tekniske problemer ved brug af 
et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt 
middel, der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:

Or. ro

Ændringsforslag 313
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
dataformater, der vedtages efter proceduren 
i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 
tekniske problemer ved brug af et hvilket 
som helst andet hensigtsmæssigt middel, 
der sikrer et passende 

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
dataformater, der vedtages efter proceduren 
i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 
tekniske problemer fra 
luftfartsselskabernes side ved brug af et 
hvilket som helst andet hensigtsmæssigt 



AM\897635DA.doc 69/172 PE486.159v01-00

DA

datasikkerhedsniveau: middel, der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:

Or. en

Ændringsforslag 314
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
dataformater, der vedtages efter proceduren 
i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 
tekniske problemer ved brug af et hvilket 
som helst andet hensigtsmæssigt middel, 
der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede
dataformater, der vedtages efter proceduren 
i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 
tekniske problemer ved brug af et hvilket 
som helst andet hensigtsmæssigt middel, 
der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau, under hensyntagen 
til retningslinjerne fra ICAO:

Or. fr

Begrundelse

For at sikre en vis grad af overensstemmelse med internationale standarder er det vigtigt at 
gøre opmærksom på, at der i de protokoller og formater, som skal anvendes, tages hensyn til 
internationalt anerkendte anbefalinger.

Ændringsforslag 315
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
dataformater, der vedtages efter proceduren 

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-
oplysninger fra udsete internationale 
flyvninger elektronisk ved brug af de 
fælles protokoller og understøttede 
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i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 
tekniske problemer ved brug af et hvilket 
som helst andet hensigtsmæssigt middel, 
der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:

dataformater, der vedtages efter proceduren 
i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 
tekniske problemer ved brug af et hvilket 
som helst andet hensigtsmæssigt middel, 
der sikrer et passende 
datasikkerhedsniveau:

Or. en

Ændringsforslag 316
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) 24-48 timer før den planlagte flyafgang 
og

a) én gang 24-48 timer før den planlagte 
flyafgang og

Or. en

Ændringsforslag 317
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) straks efter, at flyets døre er blevet 
lukket, dvs. når passagerne er gået om bord 
i flyet med henblik på afrejse, og det ikke 
længere er muligt for andre passagerer at 
gå om bord.

b) én gang straks efter, at flyets døre er 
blevet lukket, dvs. når passagerne er gået 
om bord i flyet med henblik på afrejse, og 
det ikke længere er muligt for andre 
passagerer at gå om bord.

Or. en

Ændringsforslag 318
Tanja Fajon

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis flyet ikke letter på grund af force 
majeure, og rejsen annulleres, skal de 
PNR-oplysninger, som er blevet 
videregivet til PNR-kontoret, slettes 
omgående. 

Or. en

Ændringsforslag 319
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at 
luftfartsselskaberne kun videregiver 
oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når 
den i stk. 2, litra a), omhandlede 
videregivelse skal ajourføres.

3. Medlemsstaterne tillader, at 
luftfartsselskaberne kun videregiver 
oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når 
den i stk. 2, litra a), omhandlede 
videregivelse skal ajourføres.

Or. en

Ændringsforslag 320
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at 
luftfartsselskaberne kun videregiver 
oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når 
den i stk. 2, litra a), omhandlede 
videregivelse skal ajourføres.

3. PNR-kontoret kan tillade, at 
luftfartsselskaberne kun videregiver 
oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når 
den i stk. 2, litra a), omhandlede 
videregivelse skal ajourføres.

Or. de
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Ændringsforslag 321
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan tillade, at 
luftfartsselskaberne kun videregiver 
oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når 
den i stk. 2, litra a), omhandlede 
videregivelse skal ajourføres.

3. Medlemsstaterne tillader, at 
luftfartsselskaberne kun videregiver 
oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når 
den i stk. 2, litra a), omhandlede 
videregivelse skal ajourføres.

Or. en

Ændringsforslag 322
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger 
eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning og efter forudgående retlig 
tilladelse PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik, reel 
og overhængende trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 323
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger 
eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af de
kompetente myndigheder i en medlemsstat
i henhold til national lovgivning PNR-
oplysninger til PNR-kontoret, hvis det 
efter en medlemsstats vurdering er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger 
eller grov kriminalitet.

Or. de

Ændringsforslag 324
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger 
eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger.

Or. en

Ændringsforslag 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger 
eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger 
eller grov international kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 326
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger 
eller grov kriminalitet.

4. I konkrete sager videregiver 
luftfartsselskaberne på anmodning af et 
PNR-kontor i henhold til national 
lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
nødvendigt at få adgang til dem på et 
tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 
nævnte for at reagere på en specifik og reel 
trussel i forbindelse med terrorhandlinger 
eller grov international kriminalitet.

Or. en

Ændringsforslag 327
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
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Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7
udgår

Udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), at resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne 
videregives af dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. 
De modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder. 
2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger 
kan baseres på et dataelement eller en 
kombination af dataelementer afhængigt 
af, hvad det anmodende PNR-kontor 
anser for nødvendigt i den konkrete sag 
for at forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. 
Passageroplysningsenhederne fremlægger 
de oplysninger, der anmodes om, hurtigst 
muligt og fremlægger desuden resultatet 
af behandlingen af PNR-oplysninger, hvis 
det allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra a) og b).
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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 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.
4. Kun i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt for at forebygge en 
umiddelbar og alvorlig trussel mod den 
offentlige sikkerhed kan en medlemsstats 
kompetente myndigheder direkte anmode 
en anden medlemsstats PNR-kontor om 
PNR-oplysninger, der opbevares i 
sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1 
og 2. Sådanne anmodninger skal vedrøre 
en konkret efterforskning eller 
retsforfølgning af terrorhandlinger eller 
grov kriminalitet og være begrundet. 
Passageroplysningsenhederne skal 
besvare sådanne anmodninger forud for 
andre. I alle andre tilfælde skal de 
kompetente myndigheder lade deres 
anmodninger gå via deres egen 
medlemsstats passageroplysningsenhed.
5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, 
har en medlemsstats PNR-kontor 
undtagelsesvis ret til at anmode en anden 
medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.
6. Udvekslingen af oplysninger inden for 
rammerne af denne artikel kan finde sted 
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ved brug af alle eksisterende kanaler til 
brug for det internationale samarbejde om 
retshåndhævelse. Det sprog, der anvendes 
i anmodningen eller ved udvekslingen af 
oplysninger, skal være det, der kræves på 
den anvendte kanal. Når medlemsstaterne 
giver Kommissionen meddelelse, jf. 
artikel 3, stk. 3, informerer de den også 
nærmere om de kontaktpunkter, hvortil 
der kan sendes anmodninger i 
hastetilfælde. Kommissionen informerer 
medlemsstaterne om de meddelelser, den 
modtager.

Or. en

Ændringsforslag 328
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), at resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne 
videregives af dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De 
modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, at resultatet af behandlingen af 
PNR-oplysningerne videregives af dette 
PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet. De modtagende 
medlemsstaters passageroplysningsenheder 
fremsender disse PNR-oplysninger eller 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysningerne til deres relevante 
kompetente myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 329
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), at resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne
videregives af dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De 
modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

1. Hvad angår personer, der identificeres af 
PNR-kontoret, jf. artikel 4, stk. 2, litra a) 
og b), videregives resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne af 
PNR-kontoret til de relevante kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, hvis 
PNR-kontoret konkluderer, at en sådan 
videregivelse er nødvendig for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. 

Or. de

Ændringsforslag 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), at resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne 
videregives af dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), at resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne 
videregives af dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
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efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De 
modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger. De modtagende 
medlemsstaters passageroplysningsenheder 
fremsender disse PNR-oplysninger eller 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysningerne til deres relevante 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 331
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), at resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne 
videregives af dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De 
modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, at resultatet af behandlingen af 
PNR-oplysningerne videregives af dette 
PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet. Sådanne videregivelser skal 
være strengt begrænset til kun at omfatte 
de nødvendige oplysninger i en konkret 
sag med henblik på forebyggelse, 
opdagelse, efterforskning eller 
retsforfølgning af en terrorhandling eller 
grov international kriminalitet og 
begrundes skriftligt.
De modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

Or. en



PE486.159v01-00 80/172 AM\897635DA.doc

DA

Begrundelse

Personlige oplysninger om flypassagerer bør ikke udveksles rutinemæssigt. Udveksling af 
oplysninger bør være strengt begrænset til kun at omfatte de nødvendige oplysninger i en 
konkret sag med henblik på forebyggelse, opdagelse, efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger, og en anmodning herom bør være skriftligt begrundet med henblik på 
verificering.

Ændringsforslag 332
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), at resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne 
videregives af dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De 
modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, at resultatet af behandlingen af 
PNR-oplysningerne videregives af dette 
PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger grov international 
kriminalitet. Sådanne videregivelser skal 
være strengt begrænset til kun at omfatte 
de nødvendige oplysninger i en konkret 
sag med henblik på forebyggelse, 
opdagelse, efterforskning eller 
retsforfølgning af en terrorhandling eller 
grov international kriminalitet og 
begrundes skriftligt.
De modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 333
Hubert Pirker, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, hvad angår 
personer, der identificeres af en 
passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), at resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne
videregives af dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater, hvis førstnævnte PNR-
kontor anser en sådan videregivelse for
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De 
modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

1. Hvad angår personer, der identificeres af 
en passageroplysningsenhed, jf. artikel 4, 
stk. 2, litra a) og b), videregives resultatet 
af behandlingen af PNR-oplysningerne af 
dette PNR-kontor til 
passageroplysningsenhederne i de andre 
medlemsstater samt Europol, hvis de i 
Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 
2009 omhandlede forudsætninger er 
opfyldt, og uafhængigt af, om Europol 
fungerer som PNR-kontor i henhold til 
artikel 3, hvis førstnævnte PNR-kontor 
konkluderer, at en sådan videregivelse er 
nødvendig for at forebygge, opdage, 
efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet. De 
modtagende medlemsstaters 
passageroplysningsenheder fremsender 
disse PNR-oplysninger eller resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysningerne til 
deres relevante kompetente myndigheder.

Or. de

Begrundelse

Europol hat zum Ziel, die Mitgliedstaaten bei der Prävention und Bekämpfung von 
organisierter Kriminalität, Terrorismus und anderer Formen schwerer Kriminalität zu 
unterstützen. Um diesem Ziel im Rahmen seiner Zuständigkeiten gemäß dem Beschlusses des 
Rates 2009/371/JI zur Errichtung des Europäischen Polizeiamts nachkommen zu können, 
sollte auch Europol die Ergebnisse der Verarbeitung von PNR-Daten im Sinne dieser 
Richtlinie von der jeweiligen PNR-Zentralstelle zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Agentur Zentralstelle im Sinne des Art. 3 ist oder nicht.

Ændringsforslag 334
Sophia in 't Veld
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 
kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad det anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Passageroplysningsenhederne 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, hurtigst muligt og fremlægger desuden 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger, hvis det allerede foreligger, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 
kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad det anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag vedrørende 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet. Passageroplysningsenhederne 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, hurtigst muligt og fremlægger desuden 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger, hvis det allerede foreligger, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

Or. en

Ændringsforslag 335
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 

2. En medlemsstats kompetente 
myndigheder har ret til om nødvendigt at 
anmode PNR-kontoret eller en hvilken 
som helst anden medlemsstats kompetente 
myndighed, som har fået PNR-oplysninger 
fra PNR-kontoret, jf. stk. 1, om resultatet 
af behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 
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kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad det anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. 
Passageroplysningsenhederne fremlægger 
de oplysninger, der anmodes om, hurtigst 
muligt og fremlægger desuden resultatet 
af behandlingen af PNR-oplysninger, hvis 
det allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra a) og b).

kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad den anmodende myndighed anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Udvekslingen af oplysninger
sker straks. Dette gælder også for
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger, hvis det allerede foreligger, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

Or. de

Ændringsforslag 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 
kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad det anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Passageroplysningsenhederne 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, hurtigst muligt og fremlægger desuden 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger, hvis det allerede foreligger, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 
kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad det anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger. 
Passageroplysningsenhederne fremlægger 
de oplysninger, der anmodes om, hurtigst 
muligt og fremlægger desuden resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger, hvis det 
allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra a) og b).

Or. en
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Ændringsforslag 337
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 
kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad det anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Passageroplysningsenhederne 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, hurtigst muligt og fremlægger desuden 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger, hvis det allerede foreligger, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger 
skal være strengt begrænset til kun at 
omfatte de nødvendige oplysninger i en 
konkret sag. Den kan baseres på et 
dataelement eller en kombination af 
dataelementer afhængigt af, hvad det 
anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
international kriminalitet og skal 
begrundes skriftligt. 
Passageroplysningsenhederne fremlægger 
de oplysninger, der anmodes om, hurtigst 
muligt og fremlægger desuden resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger, hvis det 
allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, litra 
b).

Or. en

Ændringsforslag 338
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 
kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad det anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Passageroplysningsenhederne 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, hurtigst muligt og fremlægger desuden 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger, hvis det allerede foreligger, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger 
skal være strengt begrænset til kun at 
omfatte de nødvendige oplysninger i en 
konkret sag. Den kan baseres på et 
dataelement eller en kombination af 
dataelementer afhængigt af, hvad det 
anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
international kriminalitet og skal 
begrundes skriftligt.
Passageroplysningsenhederne fremlægger 
de oplysninger, der anmodes om, hurtigst 
muligt og fremlægger desuden resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger, hvis det 
allerede foreligger, jf. artikel 4, stk. 2, 
litra b).

Or. en

Ændringsforslag 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En medlemsstats PNR-kontor 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. 1, 
og om nødvendigt også om resultatet af 

2. En medlemsstats PNR-kontor samt 
Europol, hvis de i Rådets afgørelse 
2009/371/RIA af 6. april 2009 
omhandlede forudsætninger er opfyldt, 
har ret til om nødvendigt at anmode en 
hvilken som helst anden medlemsstats 
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behandlingen af PNR-oplysninger. 
Anmodningen om sådanne oplysninger kan 
baseres på et dataelement eller en 
kombination af dataelementer afhængigt af, 
hvad det anmodende PNR-kontor anser for 
nødvendigt i den konkrete sag for at 
forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Passageroplysningsenhederne 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, hurtigst muligt og fremlægger desuden 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger, hvis det allerede foreligger, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1, og om nødvendigt også 
om resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger. Anmodningen om sådanne 
oplysninger kan baseres på et dataelement 
eller en kombination af dataelementer 
afhængigt af, hvad den anmodende enhed
anser for nødvendigt i den konkrete sag for 
at forebygge, opdage, efterforske eller 
retsforfølge terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. Passageroplysningsenhederne 
fremlægger de oplysninger, der anmodes 
om, hurtigst muligt og fremlægger desuden 
resultatet af behandlingen af PNR-
oplysninger, hvis det allerede foreligger, 
jf. artikel 4, stk. 2, litra a) og b).

Or. de

Ændringsforslag 340
Sophia in 't Veld

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 
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. 

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 
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 international kriminalitet. 
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Or. en

Ændringsforslag 341
Axel Voss

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 
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. 

3. En medlemsstats kompetente 
myndigheder har ret til om nødvendigt at 
anmode en hvilken som helst anden 
medlemsstats kompetente myndigheder, 
jf. artikel 9, stk. 2, om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger, der er 
videregivet af PNR-kontoret. Kun under 
ekstraordinære omstændigheder kan de 
kompetente myndigheder anmode om at få 
adgang til de konkrete PNR-oplysninger i 
deres fulde omfang uden maskering, som 
PNR-kontoret opbevarer, som reaktion på 
en konkret trussel eller en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning i 
forbindelse med terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet. 

Or. de

Ændringsforslag 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

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 

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 
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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 
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. 

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 
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. 

Or. en

Ændringsforslag 343
Jan Philipp Albrecht

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 
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. 

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 
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 international kriminalitet. En sådan 
anmodning skal begrundes skriftligt.

Or. en
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Ændringsforslag 344
Martin Ehrenhauser

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 
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. 

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 
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 international kriminalitet. En sådan 
anmodning skal begrundes skriftligt. 

Or. en

Ændringsforslag 345
Hubert Pirker, Frank Engel

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 

3. En medlemsstats 
passageroplysningsenhed samt Europol, 
hvis de i Rådets afgørelse 2009/371/RIA 
af 6. april 2009 omhandlede 
forudsætninger er opfyldt, 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 
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PNR-kontoret anmode om at få adgang til 
de konkrete 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. 

nødvendigt også om resultatet af 
behandlingen af PNR-oplysninger. Kun 
under ekstraordinære omstændigheder kan 
den anmodende enhed anmode om at få 
adgang til de konkrete 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. 

Or. de

Ændringsforslag 346
Tanja Fajon

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 
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. 

3. En medlemsstats eller en gruppe af 
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 
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. 

Or. en
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Ændringsforslag 347
Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kun i de tilfælde, hvor det er 
nødvendigt for at forebygge en 
umiddelbar og alvorlig trussel mod den 
offentlige sikkerhed kan en medlemsstats 
kompetente myndigheder direkte anmode 
en anden medlemsstats PNR-kontor om 
PNR-oplysninger, der opbevares i 
sidstnævntes database, jf. artikel 9, stk. 1 
og 2. Sådanne anmodninger skal vedrøre 
en konkret efterforskning eller 
retsforfølgning af terrorhandlinger eller 
grov kriminalitet og være begrundet. 
Passageroplysningsenhederne skal 
besvare sådanne anmodninger forud for 
andre. I alle andre tilfælde skal de 
kompetente myndigheder lade deres 
anmodninger gå via deres egen 
medlemsstats passageroplysningsenhed.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 348
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode en anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en konkret, reel og
overhængende trussel mod den offentlige 
sikkerhed kan en medlemsstats kompetente 
myndigheder direkte anmode en anden 
medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger, der opbevares i sidstnævntes 
database, jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
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efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet og 
være begrundet. Passageroplysnings-
enhederne skal besvare sådanne 
anmodninger forud for andre. I alle andre 
tilfælde skal de kompetente myndigheder 
lade deres anmodninger gå via deres egen 
medlemsstats passageroplysningsenhed.

efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet og 
være begrundet. Passageroplysnings-
enhederne skal besvare sådanne 
anmodninger forud for andre. I alle andre 
tilfælde skal de kompetente myndigheder 
lade deres anmodninger gå via deres egen 
medlemsstats passageroplysningsenhed.

Or. en

Ændringsforslag 349
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode en anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet og 
være begrundet. Passageroplysnings-
enhederne skal besvare sådanne 
anmodninger forud for andre. I alle andre 
tilfælde skal de kompetente myndigheder 
lade deres anmodninger gå via deres egen 
medlemsstats passageroplysningsenhed.

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode PNR-kontoret om PNR-
oplysninger, der opbevares i sidstnævntes 
database, jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet og 
være begrundet. PNR-kontoret skal 
besvare sådanne anmodninger forud for 
andre. 

Or. de

Ændringsforslag 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode en anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet og 
være begrundet. Passageroplysnings-
enhederne skal besvare sådanne 
anmodninger forud for andre. I alle andre 
tilfælde skal de kompetente myndigheder 
lade deres anmodninger gå via deres egen 
medlemsstats passageroplysningsenhed.

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode en anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger og være begrundet. 
Passageroplysningsenhederne skal besvare 
sådanne anmodninger forud for andre. I 
alle andre tilfælde skal de kompetente 
myndigheder lade deres anmodninger gå 
via deres egen medlemsstats 
passageroplysningsenhed.

Or. en

Ændringsforslag 351
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode en anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet og 
være begrundet. Passageroplysnings-
enhederne skal besvare sådanne 
anmodninger forud for andre. I alle andre 

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode en anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov international
kriminalitet og være begrundet. 
Passageroplysningsenhederne skal besvare 
sådanne anmodninger forud for andre. I 



PE486.159v01-00 94/172 AM\897635DA.doc

DA

tilfælde skal de kompetente myndigheder 
lade deres anmodninger gå via deres egen 
medlemsstats passageroplysningsenhed.

alle andre tilfælde skal de kompetente 
myndigheder lade deres anmodninger gå 
via deres egen medlemsstats 
passageroplysningsenhed.

Or. en

Ændringsforslag 352
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode en anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet og 
være begrundet. Passageroplysnings-
enhederne skal besvare sådanne 
anmodninger forud for andre. I alle andre 
tilfælde skal de kompetente myndigheder 
lade deres anmodninger gå via deres egen 
medlemsstats passageroplysningsenhed.

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 
for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 
trussel mod den offentlige sikkerhed kan 
en medlemsstats kompetente myndigheder 
direkte anmode en anden medlemsstats 
PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 
opbevares i sidstnævntes database, 
jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 
anmodninger skal vedrøre en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning af 
terrorhandlinger eller grov international
kriminalitet og være begrundet. 
Passageroplysningsenhederne skal besvare 
sådanne anmodninger forud for andre. I 
alle andre tilfælde skal de kompetente 
myndigheder lade deres anmodninger gå 
via deres egen medlemsstats 
passageroplysningsenhed.

Or. en

Ændringsforslag 353
Axel Voss

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, 
har en medlemsstats PNR-kontor 
undtagelsesvis ret til at anmode en anden 
medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 354
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, har 
en medlemsstats PNR-kontor 
undtagelsesvis ret til at anmode en anden 
medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret, reel og overhængende trussel i 
forbindelse med terrorhandlinger eller grov 
kriminalitet, har en medlemsstats PNR-
kontor undtagelsesvis ret til at anmode en 
anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, 
har en medlemsstats PNR-kontor 
undtagelsesvis ret til at anmode en anden 
medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger, har en medlemsstats 
PNR-kontor undtagelsesvis ret til at 
anmode en anden medlemsstats PNR-
kontor om PNR-oplysninger vedrørende 
flyvninger med landing eller afgang fra 
sidstnævntes område på et hvilket som 
helst tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 356
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, har 
en medlemsstats PNR-kontor 
undtagelsesvis ret til at anmode en anden 
medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet, har en medlemsstats PNR-
kontor undtagelsesvis ret til at anmode en 
anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.
Sådanne anmodninger skal være strengt 
begrænset til kun at omfatte de 
nødvendige oplysninger i den konkrete 
sag med henblik på forebyggelse, 
opdagelse, efterforskning eller 
retsforfølgning af en terrorhandling eller 
grov international kriminalitet og 
begrundes skriftligt.

Or. en



AM\897635DA.doc 97/172 PE486.159v01-00

DA

Ændringsforslag 357
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, har 
en medlemsstats PNR-kontor 
undtagelsesvis ret til at anmode en anden 
medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.

5. Når det er nødvendigt at få adgang til 
oplysninger tidligt for at reagere på en 
konkret og reel trussel i forbindelse med 
terrorhandlinger eller grov international 
kriminalitet, har en medlemsstats PNR-
kontor undtagelsesvis ret til at anmode en 
anden medlemsstats PNR-kontor om PNR-
oplysninger vedrørende flyvninger med 
landing eller afgang fra sidstnævntes 
område på et hvilket som helst tidspunkt.
Sådanne anmodninger skal være strengt 
begrænset til kun at omfatte de 
nødvendige oplysninger i den konkrete 
sag med henblik på forebyggelse, 
opdagelse, efterforskning eller 
retsforfølgning af en terrorhandling eller 
grov international kriminalitet og 
begrundes skriftligt.

Or. en

Ændringsforslag 358
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udvekslingen af oplysninger inden for 
rammerne af denne artikel kan finde sted 
ved brug af alle eksisterende kanaler til
brug for det internationale samarbejde om 
retshåndhævelse. Det sprog, der anvendes i 
anmodningen eller ved udvekslingen af 
oplysninger, skal være det, der kræves på 

6. Udvekslingen af oplysninger inden for 
rammerne af denne artikel kan finde sted 
ved brug af alle eksisterende kanaler til 
brug for det internationale samarbejde om 
retshåndhævelse. Det sprog, der anvendes i 
anmodningen eller ved udvekslingen af 
oplysninger, skal være det, der kræves på 
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den anvendte kanal. Når medlemsstaterne 
giver Kommissionen meddelelse, jf. 
artikel 3, stk. 3, informerer de den også 
nærmere om de kontaktpunkter, hvortil der 
kan sendes anmodninger i hastetilfælde. 
Kommissionen informerer 
medlemsstaterne om de meddelelser, den 
modtager.

den anvendte kanal. Når medlemsstaterne 
giver Kommissionen meddelelse, jf. 
artikel 3, stk. 3, informerer de den også 
nærmere om de kontaktpunkter, hvortil der 
kan sendes anmodninger i hastetilfælde. 
Kommissionen informerer PNR-kontoret
om de meddelelser, den modtager.

Or. de

Ændringsforslag 359
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udvekslingen af oplysninger inden for 
rammerne af denne artikel kan finde sted 
ved brug af alle eksisterende kanaler til 
brug for det internationale samarbejde om 
retshåndhævelse. Det sprog, der anvendes i 
anmodningen eller ved udvekslingen af 
oplysninger, skal være det, der kræves på 
den anvendte kanal. Når medlemsstaterne 
giver Kommissionen meddelelse, jf. 
artikel 3, stk. 3, informerer de den også 
nærmere om de kontaktpunkter, hvortil der 
kan sendes anmodninger i hastetilfælde. 
Kommissionen informerer 
medlemsstaterne om de meddelelser, den 
modtager.

6. Udvekslingen af oplysninger inden for 
rammerne af denne artikel kan finde sted 
ved brug af alle eksisterende kanaler til 
brug for det europæiske og internationale 
samarbejde om retshåndhævelse, navnlig 
Europol og nationale enheder i henhold 
til artikel 8 i Rådets beslutning 
2009/371/RIA af 6. april 2009. Det sprog, 
der anvendes i anmodningen eller ved 
udvekslingen af oplysninger, skal være det, 
der kræves på den anvendte kanal. Når 
medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse, jf. artikel 3, stk. 3, informerer 
de den også nærmere om de 
kontaktpunkter, hvortil der kan sendes 
anmodninger i hastetilfælde. 
Kommissionen informerer 
medlemsstaterne om de meddelelser, den 
modtager.

Or. en

Ændringsforslag 360
Martin Ehrenhauser
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Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Udvekslingen af oplysninger inden for 
rammerne af denne artikel kan finde sted 
ved brug af alle eksisterende kanaler til 
brug for det internationale samarbejde om 
retshåndhævelse. Det sprog, der anvendes i 
anmodningen eller ved udvekslingen af 
oplysninger, skal være det, der kræves på 
den anvendte kanal. Når medlemsstaterne 
giver Kommissionen meddelelse, jf. 
artikel 3, stk. 3, informerer de den også 
nærmere om de kontaktpunkter, hvortil der 
kan sendes anmodninger i hastetilfælde. 
Kommissionen informerer 
medlemsstaterne om de meddelelser, den 
modtager.

6. Udvekslingen af oplysninger inden for 
rammerne af denne artikel kan finde sted 
ved brug af alle eksisterende kanaler til 
brug for det europæiske og internationale 
samarbejde om retshåndhævelse, navnlig 
Europol og nationale enheder i henhold 
til artikel 8 i Rådets beslutning 
2009/371/RIA af 6. april 2009. Det sprog, 
der anvendes i anmodningen eller ved 
udvekslingen af oplysninger, skal være det, 
der kræves på den anvendte kanal. Når 
medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse, jf. artikel 3, stk. 3, informerer 
de den også nærmere om de 
kontaktpunkter, hvortil der kan sendes 
anmodninger i hastetilfælde. 
Kommissionen informerer 
medlemsstaterne om de meddelelser, den 
modtager.

Or. en

Ændringsforslag 361
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8
udgår

Videregivelse af oplysninger til 
tredjelande

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

Or. en

Ændringsforslag 362
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

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

PNR-kontoret og medlemsstaterne 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

Or. de

Ændringsforslag 363
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

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 medlemsstat kan kun videregive PNR-
oplysninger og resultaterne af 
behandlingen af PNR-oplysninger til et 
tredjeland, når det sker på grundlag af en 
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en konkret sag, og international aftale mellem EU og det 
pågældende tredjeland, når det sker i 
forbindelse med en konkret sag og

Or. en

Ændringsforslag 364
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

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 kun med 
medlemsstatens udtrykkelige samtykke 
hertil, og

Or. en

Ændringsforslag 365
Ágnes Hankiss

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

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, betinget af garantier og

Or. hu

Ændringsforslag 366
Sophia in 't Veld
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) betingelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv af xx/xx/201x om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på
forebyggelse, efterforskning, afsløring 
eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner og den frie 
udveksling af sådanne oplysninger, Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, Europarådets 
konvention 108 om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med 
elektronisk databehandling af 
personoplysninger og den europæiske 
konvention om beskyttelse af 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder er opfyldt

Or. en

Begrundelse

Direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner og 
den frie bevægelse af sådanne oplysninger bør vedtages inden EU's PNR-direktiv.

Ændringsforslag 367
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) videregivelsen er nødvendig med 
henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, 
stk. 2, og

b) videregivelsen er nødvendig og skal stå 
i rimeligt forhold til forebyggelse, 
opdagelse, efterforskning og 
retsforfølgning af terrorhandlinger og
grov international kriminalitet, og

Or. en

Ændringsforslag 368
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) videregivelsen skal være underlagt en 
forudgående retlig tilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 369
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 370
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

c) det tredjeland, som modtager PNR-
oplysningerne, er bindende forpligtet til 
ikke at videregive de modtagne 
oplysninger til et andet tredjeland.

Or. de

Begrundelse

Der ses ikke noget behov for at give et tredjeland mulighed for at videregive oplysninger til et 
andet tredjeland. Om nødvendigt har tredjelandet mulighed for at henvende sig direkte til 
PNR-kontoret.

Ændringsforslag 371
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

c) tredjelandet garanterer, at det kun vil 
anvende oplysningerne, hvis det er 
nødvendigt med henblik på formålene med 
dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2. Det er 
forbudt for det pågældende tredjeland at 
videregive oplysningerne til et andet 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 372
Martin Ehrenhauser



AM\897635DA.doc 105/172 PE486.159v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

c) tredjelandet garanterer, at det kun vil 
anvende oplysningerne, hvis det er 
nødvendigt med henblik på formålene med 
dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 2, og slette 
oplysningerne, så snart det ikke længere 
at strengt nødvendigt at gennem dem. Det 
er forbudt for det pågældende tredjeland 
at videregive oplysningerne til et andet 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

c) tredjelandet accepterer ikke at 
videregive oplysningerne til et andet 
tredjeland.

Or. en

Ændringsforslag 374
Ágnes Hankiss

Forslag til direktiv
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Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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.

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, under samtidig overholdelse af 
bestemmelserne i artikel 3 i Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA i forhold 
til det andet tredjeland.

Or. hu

Ændringsforslag 375
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tredjelandet giver EU-borgere samme 
ret til at få indsigt i oplysningerne, 
berigtige og slette oplysningerne og 
samme ret til erstatning i forbindelse med 
PNR-oplysninger som gælder i EU, uden 
større ventetid eller større udgifter,

Or. en

Ændringsforslag 376
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tredjelandet giver EU-borgere samme 
niveau af beskyttelse af 
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personoplysningerne og samme ret til at 
få indsigt i oplysningerne, berigtige og 
slette oplysningerne og samme ret til 
erstatning i forbindelse med PNR-
oplysninger som gælder i EU, uden større 
ventetid eller større udgifter,

Or. en

Ændringsforslag 377
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) det pågældende tredjeland sikrer et 
tilstrækkeligt og lignende 
beskyttelsesniveau for PNR-oplysningerne

Or. en

Ændringsforslag 378
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) alle betingelserne fastsat i artikel 7 
overholdes tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 379
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
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Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 udgår
Dataopbevaringsperiode

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.
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 
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:
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– navn(e), herunder andre passagerers 
navne i PNR-oplysningerne og antal 
rejsende, der rejser sammen, i PNR-
oplysningerne
– adresse og kontaktoplysninger
– 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).
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.
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.

Or. en

Ændringsforslag 380
Axel Voss
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. PNR-kontoret sikrer, at de PNR-
oplysninger, som luftfartsselskaberne har 
videregivet, opbevares i dets database i 
30 dage efter videregivelsen.

Or. de

Ændringsforslag 381
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 et år efter 
videregivelsen til den første medlemsstats 
passageroplysningsenhed, på hvis område 
flyvningen inden for eller uden for EU har 
landing eller afgang.

Or. fr

Begrundelse

Hvis dataene opbevares i for kort tid, vil det give store operationelle vanskeligheder navnlig i 
hastesituationer, når der mangler tid til at følge proceduren for adgang uden maskering. 
Desuden ville det forhindre efterforskerne i at få adgang til disse oplysninger på afgørende 
tidspunkter i efterforskningen. I begyndelsen af efterforskningen råder de ikke nødvendigvis 
over alle de elementer, som sætter dem i stand til at erklære, at de behøver dataene.
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Ændringsforslag 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 3 dage efter 
videregivelsen til den første medlemsstats 
passageroplysningsenhed, på hvis område 
den internationale flyvning har landing 
eller afgang.

Or. en

Ændringsforslag 383
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

udgår
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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 
nødvendigt i forbindelse med en 
efterforskning og som reaktion på en 
konkret og reel trussel eller risiko eller en 
konkret efterforskning eller 
retsforfølgning.

Or. en

Begrundelse

Opbevaring af alle PNR-oplysninger i længere perioder selv uden oprindelig mistanke er 
uhensigtsmæssig. Nationale forfatningsdomstole har i adskillige domme om opbevaring af 
telekommunikationsoplysninger, der er baseret på direktiv 2006/24/EF, såvel som ECHR i sin 
dom om opbevaring af DNA-prøver (S. og Marper vs. Det Forenede Kongerige) præciseret 
dette og har også advaret mod, at kumulative følger af at opbevare flere typer af oplysninger 
kan være tæt på den absolutte forfatningsmæssige grænse. Hverken Rådets Juridiske Tjeneste 
eller Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder har været overbevist 
om nødvendigheden og rimeligheden af at opbevare oplysninger om alle passagerer.

Ændringsforslag 384
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

udgår
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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 
nødvendigt i forbindelse med en 
efterforskning og som reaktion på en 
konkret og reel trussel eller risiko eller en 
konkret efterforskning eller 
retsforfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 385
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
nødvendigt i forbindelse med en 
efterforskning og som reaktion på en 
konkret og reel trussel eller risiko eller en 
konkret efterforskning eller 

Ved udløbet af de 30 dage fra 
videregivelsen af PNR-oplysningerne til 
PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 
oplysningerne i yderligere tre måneder, 
hos PNR-kontoret, hvorefter de slettes 
permanent. I det tidsrum maskeres alle 
dataelementer, der kan tjene til 
identifikationen af de passagerer, som 
PNR-oplysningerne vedrører. Disse 
depersonaliserede PNR-oplysninger må 
kun være tilgængelige for et begrænset 
antal af PNR-kontorets 
seniormedarbejdere, som har særlig 
tilladelse til at foretage analyser af PNR-
oplysninger. 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 det er 
nødvendigt i forbindelse med en 
efterforskning og som reaktion på en 
konkret, reel og overhængende trussel 
eller i forbindelse med en konkret 
efterforskning eller retsforfølgning.
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retsforfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 nødvendigt 
i forbindelse med en efterforskning og som 
reaktion på en konkret og reel trussel eller 
risiko eller en konkret efterforskning eller 
retsforfølgning.

Ved udløbet af de 30 dage fra 
videregivelsen af PNR-oplysningerne til 
PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 
oplysningerne i yderligere tre 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 nødvendigt 
i forbindelse med en efterforskning og som 
reaktion på en konkret og reel trussel eller 
risiko eller en konkret efterforskning eller 
retsforfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 387
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 nødvendigt 
i forbindelse med en efterforskning og som 
reaktion på en konkret og reel trussel eller 
risiko eller en konkret efterforskning eller 
retsforfølgning.

Ved udløbet af fristen på et år fra 
videregivelsen af PNR-oplysningerne til 
PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 
oplysningerne i yderligere fem år hos 
PNR-kontoret. I det tidsrum anonymiseres
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 kun af et begrænset antal af 
PNR-kontorets ledere, som udpeges 
individuelt og har speciel godkendelse, 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 nødvendigt 
i forbindelse med en efterforskning og som 
reaktion på en konkret og reel trussel eller 
risiko eller en konkret efterforskning eller 
retsforfølgning.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt atter at fremhæve, at maskering er anonymisering af oplysningerne, for at 
undgå misforståelser. Af hensyn til passageroplysningsenhedernes uafbrudte virke (alle ugens 
7 dage og alle døgnets 24 timer) er det nødvendigt at udvide muligheden for adgang til 
samtlige maskerede PNR-oplysninger til at omfatte nogle andre personer, da PNR-kontorets 
leder kan være fraværende (sygdom, ferie, orlov m.v.).

Ændringsforslag 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 
nødvendigt i forbindelse med en 
efterforskning og som reaktion på en 
konkret og reel trussel eller risiko eller en 
konkret efterforskning eller 
retsforfølgning.

Ved udløbet af de tre dage fra 
videregivelsen af PNR-oplysningerne til 
PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 
oplysningerne kun hos PNR-kontoret, hvis 
der er rimelig grund til at tro, at det er 
nødvendigt i forbindelse med en 
efterforskning og som reaktion på en 
konkret og reel trussel eller risiko eller en 
konkret efterforskning eller 
retsforfølgning. I det tidsrum, der ikke må 
overstige det tidsrum, der er nødvendigt 
for at gennemføre efterforskningen, 
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. 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 c).

Or. en

Begrundelse

Generel lagring af data bør undgås.

Ændringsforslag 389
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– adresse og kontaktoplysninger – Kontaktoplysninger, herunder 
faktureringsadresse
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Or. ro

Ændringsforslag 390
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– adresse og kontaktoplysninger – adresse og kontaktoplysninger, herunder 
faktureringsadresse

Or. en

Ændringsforslag 391
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– "frequent-flyer"-oplysninger

Or. en

Ændringsforslag 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– generelle bemærkninger, for så vidt som 
de indeholder oplysninger, der kan tjene 
til at identificere de passagerer, som PNR-
oplysningerne vedrører, og

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 393
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– generelle bemærkninger, for så vidt som 
de indeholder oplysninger, der kan tjene til 
at identificere de passagerer, som PNR-
oplysningerne vedrører, og

– "frequent-flyer"-profil og generelle 
bemærkninger, for så vidt som de 
indeholder oplysninger, der kan tjene til at 
identificere de passagerer, som PNR-
oplysningerne vedrører, og

Or. ro

Ændringsforslag 394
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-
oplysningerne slettes 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 konkrete 
strafferetlige efterforskninger eller 
retsforfølgningsforanstaltninger, der er 
rettet mod en bestemt person eller en 
bestemt gruppe af personer, idet de 
kompetente myndigheders opbevaring af 
sådanne oplysninger da reguleres i 
medlemsstatens nationale ret.

Or. en
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Ændringsforslag 395
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. PNR-kontoret 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.

Or. de

Ændringsforslag 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-
oplysningerne slettes permanent 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.

Or. en
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Ændringsforslag 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 slette

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 et år, medmindre de 
bagvedliggende oplysninger endnu ikke er 
blevet slettet i overensstemmelse med 
stk. 3 efter udløbet af de tre år; i så fald 
opbevares registreringen, indtil de bagved 
liggende oplysninger er slette

Or. en

Ændringsforslag 398
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

4. Resultatet af den samkøring, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra 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, berigtiges eller 
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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 slette

slettes de bagvedliggende oplysninger i 
den relevante database

Or. en

Ændringsforslag 399
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 slette

4. Resultatet af den samkøring, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra 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, berettiges eller 
slettes oplysninger fra databasen senest 
ved slutningen af lagringsperioden på tre 
måneder

Or. en

Ændringsforslag 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
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Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 slette

4. Resultatet af den samkøring, der er 
omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra a), 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 slettede

Or. en

Ændringsforslag 401
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 udgår
Sanktioner over for luftfartsselskaber

Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning, at der fastsættes sanktioner, 
herunder bødestraf, der har afskrækkende 
virkning, er effektive og står i et rimeligt 
forhold til overtrædelsernes grovhed, over 
for luftfartsselskaber, som ikke 
videregiver de oplysninger, der kræves i 
medfør af dette direktiv, i det omfang de 
allerede har indsamlet dem, eller ikke gør 
det i det krævede format, eller som på 
anden måde overtræder de nationale 
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bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 402
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse 
med deres nationale lovgivning, at der 
fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, 
der har afskrækkende virkning, er effektive 
og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, over for 
luftfartsselskaber, som ikke videregiver de 
oplysninger, der kræves i medfør af dette 
direktiv, i det omfang de allerede har 
indsamlet dem, eller ikke gør det i det 
krævede format, eller som på anden måde 
overtræder de nationale bestemmelser, der 
vedtages i medfør af dette direktiv.

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse 
med deres nationale lovgivning, at der 
fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, 
der har afskrækkende virkning, er effektive 
og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, over for 
luftfartsselskaber, som ikke videregiver de 
oplysninger, der kræves i medfør af dette 
direktiv, i det omfang de allerede har 
indsamlet dem, eller ikke gør det i det 
krævede format, der foreskrives i ICAO-
retningslinjerne vedrørende PNR, eller 
som på anden måde overtræder de 
nationale bestemmelser, der vedtages i 
medfør af dette direktiv. Luftfartsselskaber 
kan ikke pålægges sanktioner, hvis 
myndighederne i et tredjeland ikke tillader 
dem at videregive PNR-oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 a
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Sanktioner mod PNR-kontorer
Medlemsstaterne sikrer i 
overensstemmelse med deres nationale 
lovgivning, at der fastsættes sanktioner, 
der har en afskrækkende virkning, er 
effektive og står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsernes grovhed, over for PNR-
kontorer, som ikke indsamler, anvender 
eller videregiver data i overensstemmelse 
med bestemmelserne i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 404
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11 udgår
Beskyttelse af personoplysninger

1. Hvad angår al behandling af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv, sørger hver medlemsstat for, at 
alle passagerer har samme ret til at få 
indsigt i oplysningerne, ret til at berigtige, 
slette eller blokere dem samt ret til 
erstatning og klageadgang som den, der 
er vedtaget i national lovgivning som led i 
gennemførelsen af artikel 17, 18, 19 og 20 
i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA. 
Bestemmelserne i artikel 17, 18, 19 og 20 i 
Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA 
finder derfor anvendelse.
2. Hver medlemsstat sørger for, at 
bestemmelserne i national lovgivning, der 
er vedtaget som led i gennemførelsen af 
artikel 21 og 22 i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA, om fortrolighed i 
forbindelse med databehandlingen og 
datasikkerheden også finder anvendelse 
på al behandling af personoplysninger i 
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medfør af dette direktiv.
3. Enhver behandling af PNR-
oplysninger, der viser en persons 
racemæssige eller etniske oprindelse, 
religiøse eller filosofiske overbevisning, 
politiske meninger, medlemskab af en 
fagforening, eller som vedrører den 
pågældende persons sundhed eller 
seksualitet, er forbudt. Såfremt PNR-
kontoret modtager PNR-oplysninger, der 
indeholder informationer herom, skal de 
straks slettes.
4. Al behandling af PNR-oplysninger, 
som luftfartsselskaberne foretager, al 
videregivelse af PNR-oplysninger, som 
passageroplysningsenhederne foretager, 
og alle anmodninger fra de kompetente 
myndigheder eller 
passageroplysningsenheder i andre 
medlemsstater og tredjelande, herunder 
afviste anmodninger, skal registreres eller 
dokumenteres af PNR-kontoret og de 
kompetente myndigheder med henblik på 
navnlig 
databeskyttelsestilsynsmyndighedernes 
kontrol af databehandlingens lovlighed og 
egenkontrollen og for at sikre dataenes 
integritet og sikkerhed. Disse registre 
opbevares i fem år, medmindre de bagved 
liggende oplysninger i henhold til 
artikel 9, stk. 3, endnu ikke er blevet 
slettet ved udløbet af de fem år; i så 
tilfælde opbevares registrene, indtil de 
bagved liggende oplysninger er slettet.
5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger 
om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontoret og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
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terrorhandlinger og grov kriminalitet, 
samt om muligheden for at udveksle og 
dele sådanne oplysninger og om retten til 
databeskyttelse, navnlig retten til at klage 
til en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.
6. Det er forbudt for 
passageroplysningsenhederne og de 
kompetente myndigheder at videregive 
PNR-oplysninger til private parter i 
medlemsstaterne eller i tredjelande.
7. Uden at dette griber ind i artikel 10, 
vedtager medlemsstaterne passende 
foranstaltninger til at sikre, at dette 
direktivs bestemmelser gennemføres fuldt 
ud og fastsætter navnlig de sanktioner for 
overtrædelse af bestemmelserne til 
gennemførelse af dette direktiv, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsernes grovhed og har 
afskrækkende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 405
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår al behandling af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv, sørger hver medlemsstat for, at
alle passagerer har samme ret til at få 
indsigt i oplysningerne, ret til at berigtige, 
slette eller blokere dem samt ret til 
erstatning og klageadgang som den, der er 
vedtaget i national lovgivning som led i 
gennemførelsen af artikel 17, 18, 19 og 20 
i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA. 
Bestemmelserne i artikel 17, 18, 19 og 20 i 

1. Hver medlemsstat sørger for, at 
bestemmelserne i national lovgivning, der 
er vedtaget som led i gennemførelsen af 
artikel 21 og 22 i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA om fortrolighed i 
forbindelse med databehandlingen og 
datasikkerheden også finder anvendelse 
på al behandling af personoplysninger i 
medfør af dette direktiv.
Luftfartsselskaber, der modtager 
passagerers kontaktdata fra et 
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Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA 
finder derfor anvendelse.

rejsebureau, må ikke benytte disse til 
kommercielle formål.

Or. en

Ændringsforslag 406
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår al behandling af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv, sørger hver medlemsstat for, at 
alle passagerer har samme ret til at få 
indsigt i oplysningerne, ret til at berigtige, 
slette eller blokere dem samt ret til 
erstatning og klageadgang som den, der er 
vedtaget i national lovgivning som led i 
gennemførelsen af artikel 17, 18, 19 og 20 
i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA. 
Bestemmelserne i artikel 17, 18, 19 og 20 i 
Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA 
finder derfor anvendelse.

1. Hvad angår al behandling af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv, sørger hver medlemsstat for, at 
alle passagerer har samme ret til at få 
indsigt i oplysningerne, ret til at berigtige, 
slette eller blokere dem samt ret til 
erstatning og klageadgang som den, der er 
vedtaget i national lovgivning som led i 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv af xx/xx/201x om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på 
forebyggelse, efterforskning, afsløring 
eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner og den frie 
udveksling af sådanne oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med de kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med henblik på forebyggelse, efterforskning, afsløring eller 
retsforfølgning af straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner og 
den frie bevægelse af sådanne oplysninger bør vedtages inden EU's PNR-direktiv.

Ændringsforslag 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvad angår al behandling af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv, sørger hver medlemsstat for, at 
alle passagerer har samme ret til at få 
indsigt i oplysningerne, ret til at berigtige, 
slette eller blokere dem samt ret til 
erstatning og klageadgang som den, der er 
vedtaget i national lovgivning som led i 
gennemførelsen af artikel 17, 18, 19 og 20 
i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA. 
Bestemmelserne i artikel 17, 18, 19 og 20 i 
Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA 
finder derfor anvendelse.

1. Hvad angår al behandling af 
personoplysninger i medfør af dette 
direktiv, sørger hver medlemsstat for, at 
alle passagerer har samme ret til at få 
indsigt i oplysningerne, ret til at berigtige, 
slette eller blokere dem samt ret til 
erstatning og klageadgang som den, der er 
vedtaget i national lovgivning som led i 
gennemførelsen af artikel 17, stk. 1,18, 19 
og 20 i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA. Bestemmelserne i 
artikel 17, 18, 19 og 20 i Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA finder 
derfor anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 408
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat sørger for, at 
bestemmelserne i national lovgivning, der 
er vedtaget som led i gennemførelsen af 
artikel 21 og 22 i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA, om fortrolighed i 
forbindelse med databehandlingen og 
datasikkerheden også finder anvendelse 
på al behandling af personoplysninger i 
medfør af dette direktiv.

2. Hver medlemsstat sørger for, at 
bestemmelserne i national lovgivning, der 
er vedtaget som led i gennemførelsen af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
af xx/xx/201x om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med de kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på 
forebyggelse, efterforskning, afsløring 
eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner og den frie 
udveksling af sådanne oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 409
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat sørger for, at 
bestemmelserne i national lovgivning, der 
er vedtaget som led i gennemførelsen af 
artikel 21 og 22 i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA, om fortrolighed i 
forbindelse med databehandlingen og 
datasikkerheden også finder anvendelse på 
al behandling af personoplysninger i 
medfør af dette direktiv.

2. Hver medlemsstat sørger for, at 
bestemmelserne i national lovgivning, der 
er vedtaget som led i gennemførelsen af 
artikel 21 og 22 i Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA, om fortrolighed i 
forbindelse med databehandlingen og 
datasikkerheden også finder anvendelse på 
al behandling af personoplysninger i 
medfør af dette direktiv.
Luftfartsselskaber, som indsamler 
kontaktoplysninger om passagerer, som 
har bestilt deres flyrejse via et rejsebureau 
eller en anden rejsearrangør, må ikke 
anvende disses oplysninger til 
marketingsformål.

Or. de

Ændringsforslag 410
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis bestemmelser, som er vedtaget i 
henhold til national ret til gennemførelse 
af direktiv 95/46/EF, giver passageren 
øgede rettigheder til adgang, berigtigelse, 
sletning og blokering, erstatning, 
domstolsprøvelse og fortrolighed i 
forbindelse med behandlingen og 
datasikkerhed end de i stk. 1 og 2 nævnte 
bestemmelser, skal disse bestemmelser 
finde anvendelse.
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Or. en

Ændringsforslag 411
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis bestemmelser, som er vedtaget i 
henhold til national lovgivning til 
gennemførelse af direktiv 95/46/EF, og 
som giver passageren flere rettigheder til 
adgang, berigtigelse, sletning og 
blokering, erstatning, domstolsprøvelse og
fortrolighed i forbindelse med 
behandlingen og datasikkerhed end de 
nævnte bestemmelser i stk. 1 og 2, skal 
disse bestemmelser finde anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 412
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, 
der viser en persons racemæssige eller 
etniske oprindelse, religiøse eller 
filosofiske overbevisning, politiske 
meninger, medlemskab af en fagforening, 
eller som vedrører den pågældende persons 
sundhed eller seksualitet, er forbudt. 
Såfremt PNR-kontoret modtager PNR-
oplysninger, der indeholder informationer 
herom, skal de straks slettes.

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, 
der viser en persons køn, race, farve, 
etniske eller sociale oprindelse, genetiske 
anlæg, sprog, religiøse eller filosofiske 
overbevisning, politiske meninger, 
medlemskab af en fagforening, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
ejendom, fødsel, handicap, alder eller den 
pågældendes sundhed eller seksuelle 
orientering, eller som vedrører den 
pågældende persons sundhed eller 
seksualitet, er forbudt, som fastsat i artikel 
21 i EU's charter om grundlæggende 
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rettigheder. Såfremt PNR-kontoret 
modtager PNR-oplysninger, der indeholder 
informationer herom, skal de straks slettes 
permanent.

Or. en

Ændringsforslag 413
Kinga Göncz

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, 
der viser en persons racemæssige eller 
etniske oprindelse, religiøse eller 
filosofiske overbevisning, politiske 
meninger, medlemskab af en fagforening, 
eller som vedrører den pågældende persons 
sundhed eller seksualitet, er forbudt. 
Såfremt PNR-kontoret modtager PNR-
oplysninger, der indeholder informationer 
herom, skal de straks slettes.

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, 
der viser en persons racemæssige eller 
etniske oprindelse, religiøse eller 
filosofiske overbevisning, politiske 
meninger, medlemskab af en fagforening, 
eller som vedrører den pågældende persons 
sundhed, handikap eller seksuelle 
orientering, er forbudt. Såfremt PNR-
kontoret modtager PNR-oplysninger, der 
indeholder informationer herom, skal de 
straks slettes; de sanktioner, som er fastsat 
i artikel 10 i dette direktiv, gælder for 
luftfartsselskaber, der behandler sådanne 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 414
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne foretager, al 
videregivelse af PNR-oplysninger, som 
passageroplysningsenhederne foretager, 

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne foretager, al 
videregivelse af PNR-oplysninger, som 
PNR-kontoret foretager, og alle 
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og alle anmodninger fra de kompetente 
myndigheder eller 
passageroplysningsenheder i andre
medlemsstater og tredjelande, herunder 
afviste anmodninger, skal registreres eller 
dokumenteres af PNR-kontoret og de 
kompetente myndigheder med henblik på 
navnlig 
databeskyttelsestilsynsmyndighedernes
kontrol af databehandlingens lovlighed og 
egenkontrollen og for at sikre dataenes 
integritet og sikkerhed. Disse registre 
opbevares i fem år, medmindre de bagved 
liggende oplysninger i henhold til artikel 9, 
stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved 
udløbet af de fem år; i så tilfælde 
opbevares registrene, indtil de bagved 
liggende oplysninger er slettet.

anmodninger fra de kompetente 
myndigheder i medlemsstater og 
tredjelande, herunder afviste anmodninger, 
skal registreres eller dokumenteres af PNR-
kontoret med henblik på en 
databeskyttelsestilsynsmyndigheds kontrol 
af databehandlingens lovlighed og 
egenkontrollen og for at sikre dataenes 
integritet og sikkerhed. Disse registre 
opbevares i fem år, medmindre de bagved 
liggende oplysninger i henhold til artikel 9, 
stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved 
udløbet af de fem år; i så tilfælde 
opbevares registrene, indtil de bagved 
liggende oplysninger er slettet.

Or. de

Ændringsforslag 415
Ágnes Hankiss

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne foretager, al 
videregivelse af PNR-oplysninger, som 
passageroplysningsenhederne foretager, og 
alle anmodninger fra de kompetente 
myndigheder eller 
passageroplysningsenheder i andre 
medlemsstater og tredjelande, herunder 
afviste anmodninger, skal registreres eller 
dokumenteres af PNR-kontoret og de 
kompetente myndigheder med henblik på 
navnlig 
databeskyttelsestilsynsmyndighedernes 
kontrol af databehandlingens lovlighed og 
egenkontrollen og for at sikre dataenes 
integritet og sikkerhed. Disse registre 
opbevares i fem år, medmindre de bagved 

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne foretager, al 
videregivelse af PNR-oplysninger, som 
passageroplysningsenhederne foretager, og 
alle anmodninger fra de kompetente 
myndigheder eller 
passageroplysningsenheder i andre 
medlemsstater og tredjelande, herunder 
afviste anmodninger, skal registreres eller 
dokumenteres af PNR-kontoret og de 
kompetente myndigheder med henblik på 
navnlig 
databeskyttelsestilsynsmyndighedernes 
kontrol af databehandlingens lovlighed og 
egenkontrollen og for at sikre dataenes 
integritet og sikkerhed. Disse registre 
opbevares i fem år, medmindre de bagved 
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liggende oplysninger i henhold til artikel 9, 
stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved 
udløbet af de fem år; i så tilfælde 
opbevares registrene, indtil de bagved 
liggende oplysninger er slettet.

liggende oplysninger i henhold til artikel 9, 
stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved 
udløbet af de fem år; i så tilfælde 
opbevares registrene, indtil de bagved 
liggende oplysninger er slettet. De 
personer, som udfører 
sikkerhedskontroller og har adgang til og 
analyserer PNR-oplysninger samt står for 
registreringerne, skal være i besiddelse af 
den højeste sikkerhedsgodkendelse: de 
skal gennemgå sikkerhedsscreening og 
sikkerhedsuddannelse. Hver person skal 
have en profil, der fastlægger og viser 
begrænsninger for, hvilke data 
vedkommende har adgang til, i 
overensstemmelse med arten af personens 
arbejde, og hans rolle og beføjelser.

Or. hu

Ændringsforslag 416
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Til beskyttelse af alle oplysninger 
anvendes en særlig høj sikkerhedsnorm, 
der baseres på den seneste udvikling i 
drøftelserne blandt fagfolk om
databeskyttelse og løbende inddrager nye 
erfaringer og synsvinkler. Det sikres i 
forbindelse med relevante afgørelser om 
de sikkerhedsnormer, der skal anvendes, 
at økonomiske synspunkter højst spiller 
en sekundær rolle.
Der anvendes navnlig den nyeste 
krypteringsteknik, som
- hindrer, at it-systemerne kan anvendes 
af ubeføjede,
- sikrer, at de personer, der er autoriseret 
til at anvende et it-system, kun har 
adgang til de data, som de har retmæssig 
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adgang til, og at personoplysninger ved 
bearbejdning, anvendelse og efter lagring 
ikke kan læses, kopieres, ændres eller 
fjernes af ubeføjede,
- sikrer, at personoplysninger hverken ved 
elektronisk transmission, under transport 
eller ved lagring på en lagringsenhed kan 
læses, kopieres, ændres eller fjernes af 
uautoriserede personer, og at det kan 
kontrolleres og registreres, til hvilke 
instanser datatransmissionsenheder 
overfører personoplysninger.
Det skal sikres, at det efterfølgende kan 
kontrolleres og fastslås, om og i givet fald 
af hvem personoplysninger i it-systemer er 
blevet registreret, ændret eller fjernet.
Det skal sikres, at personoplysninger, der
behandles på kontrakt, kun kan 
behandles i overensstemmelse med 
kontraktgiverens instruktioner.
Det skal sikres, at personoplysninger er 
beskyttet mod tilfældig destruktion og tab.
Det skal sikres, at oplysninger, der er 
indsamlet til forskellige formål, behandles 
adskilt.

Or. en

Ændringsforslag 417
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Til beskyttelse af alle oplysninger 
anvendes den nyeste teknologi, der tager 
højde for den seneste udvikling i 
drøftelserne blandt fagfolk i 
databeskyttelse og løbende inddrager nye 
erfaringer og synsvinkler.
Der anvendes navnlig den nyeste 
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krypteringsteknik, som
- hindrer, at it-systemerne kan anvendes 
af ubeføjede,
- sikrer, at de personer, der er autoriseret 
til at anvende et it-system, kun har 
adgang til de data, som de har retmæssig 
adgang til, og at personoplysninger ved 
bearbejdning og anvendelse ikke kan 
læses, kopieres, ændres eller fjernes af 
ubeføjede,
- sikrer, at personoplysninger hverken ved 
elektronisk transmission, under transport 
eller ved lagring på en lagringsenhed kan 
læses, kopieres eller ændres af 
uautoriserede personer, og at det kan 
kontrolleres og registreres, til hvilke 
instanser datatransmissionsenheder 
overfører personoplysninger.
Det skal sikres, at det efterfølgende kan 
kontrolleres og fastslås, om og i givet fald 
af hvem personoplysninger i it-systemer er 
blevet registreret, ændret eller fjernet.
Det skal sikres, at personoplysninger, der 
behandles på kontrakt, kun kan 
behandles i overensstemmelse med 
kontraktgiverens instruktioner.

Or. en

Ændringsforslag 418
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger 

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger 
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om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontoret og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet, samt 
om muligheden for at udveksle og dele 
sådanne oplysninger og om retten til 
databeskyttelse, navnlig retten til at klage 
til en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontorer og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov international 
kriminalitet, samt om muligheden for at 
udveksle og dele sådanne oplysninger og 
om retten til databeskyttelse, såsom retten
til at få indsigt i, berigtige, slette og 
blokere oplysninger og retten til at klage til 
en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger 
om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontoret og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet, samt 
om muligheden for at udveksle og dele 
sådanne oplysninger og om retten til 
databeskyttelse, navnlig retten til at klage 
til en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger 
om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontoret og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger, deres behandling efter 
forud fastsatte kriterier defineret af 
kompetente myndigheder som anført i 
artikel 5, samt om muligheden for at 
udveksle og dele sådanne oplysninger og 
om retten til databeskyttelse, navnlig retten 
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Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

til at klage til en national tilsynsmyndighed 
for databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 420
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger
om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontoret og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet, samt
om muligheden for at udveksle og dele 
sådanne oplysninger og om retten til 
databeskyttelse, navnlig retten til at klage 
til en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

5. Medlemsstaterne sikrer, at passagerer
på internationale flyvninger informeres 
ved reservationen og ved købet af billetten 
på en klar og præcis måde om 
videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontorer og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov international 
kriminalitet, samt om muligheden for at 
udveksle og dele sådanne oplysninger og 
om retten til databeskyttelse, såsom retten 
til at få indsigt i, berigtige, slette og 
blokere oplysninger og retten til at klage til 
en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
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Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger 
om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontoret og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet, 
samt om muligheden for at udveksle og 
dele sådanne oplysninger og om retten til 
databeskyttelse, navnlig retten til at klage 
til en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger 
om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontoret og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 
hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet, 
samt om muligheden for at udveksle og 
dele sådanne oplysninger og om retten til 
databeskyttelse, navnlig retten til at klage 
til en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 422
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på internationale flyvninger 
om videregivelsen af PNR-oplysninger til 
PNR-kontoret og formålet med 
behandlingen af disse oplysninger, om, 

5. Medlemsstaterne sikrer, at 
luftfartsselskaberne, deres agenter eller 
andre, der sælger billetter til 
passagertransport med fly, ved 
reservationen og ved købet af billetten på 
en klar og præcis måde informerer 
passagererne på flyvninger inden for og 
uden for EU om videregivelsen af PNR-
oplysninger til PNR-kontoret og formålet 
med behandlingen af disse oplysninger, 
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hvor lang tid de opbevares, og hvordan de 
eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet, samt 
om muligheden for at udveksle og dele 
sådanne oplysninger og om retten til 
databeskyttelse, navnlig retten til at klage 
til en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

om, hvor lang tid de opbevares, og hvordan 
de eventuelt kan anvendes til at forebygge, 
opdage, efterforske eller retsforfølge 
terrorhandlinger og grov kriminalitet, samt 
om muligheden for at udveksle og dele 
sådanne oplysninger og om retten til 
databeskyttelse, navnlig retten til at klage 
til en national tilsynsmyndighed for 
databeskyttelse efter eget valg. 
Medlemsstaterne offentliggør de samme 
oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at drage konsekvensen af, at alle flyvninger inden for EU 
omfattes af direktivets anvendelsesområde. Terminologien flyvninger inden for og uden for 
EU er at foretrække frem for internationale flyvninger/interne flyvninger inden for 
Schengenområdet, da denne ordlyd ikke er tilpasset et direktiv, som finder anvendelse på hele 
EU's område.

Ændringsforslag 423
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det er forbudt for 
passageroplysningsenhederne og de 
kompetente myndigheder at videregive 
PNR-oplysninger til private parter i 
medlemsstaterne eller i tredjelande.

6. Det er forbudt for PNR-kontoret og de 
kompetente myndigheder at videregive 
PNR-oplysninger til private parter i 
medlemsstaterne eller i tredjelande.

Or. de

Ændringsforslag 424
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
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Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Uden at dette griber ind i artikel 10, 
vedtager medlemsstaterne passende 
foranstaltninger til at sikre, at dette 
direktivs bestemmelser gennemføres fuldt 
ud og fastsætter navnlig de sanktioner for 
overtrædelse af bestemmelserne til 
gennemførelse af dette direktiv, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsernes grovhed og har 
afskrækkende virkning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 425
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Den nationale tilsynsmyndighed

Den enkelte medlemsstat sikrer, at den 
nationale tilsynsmyndighed, der er 
oprettet som led i gennemførelsen af 
artikel 25 i rammeafgørelse 
2008/977/RIA, også er ansvarlig for at 
vejlede om og føre tilsyn med anvendelsen 
på dens område af de bestemmelser, som 
medlemsstaten har vedtaget i medfør af 
dette direktiv. De yderligere bestemmelser 
i artikel 25 i rammeafgørelse 
2008/977/RIA finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 426
Sophia in 't Veld



AM\897635DA.doc 141/172 PE486.159v01-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den enkelte medlemsstat sikrer, at den 
nationale tilsynsmyndighed, der er oprettet 
som led i gennemførelsen af artikel 25 i 
rammeafgørelse 2008/977/RIA, også er 
ansvarlig for at vejlede om og føre tilsyn 
med anvendelsen på dens område af de 
bestemmelser, som medlemsstaten har 
vedtaget i medfør af dette direktiv. De 
yderligere bestemmelser i artikel 25 i 
rammeafgørelse 2008/977/RIA finder 
anvendelse.

Den enkelte medlemsstat sikrer, at den 
nationale tilsynsmyndighed, der er oprettet 
som led i gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv [...] om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente 
myndigheders behandling af 
personoplysninger med henblik på 
forebyggelse, efterforskning, afsløring 
eller retsforfølgning af 
straffelovsovertrædelser eller fuldbyrdelse 
af strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger, også 
er ansvarlig for at vejlede om og føre tilsyn 
med anvendelsen på dens område af de 
bestemmelser, som medlemsstaten har 
vedtaget i medfør af dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 427
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet om den 
finansielle virkning af dette Direktiv. 
Rapporten skal især fokusere på de 
omkostninger, der er afholdt af 
passagerer, luftfartsselskaber og 
billetforhandlere. Hvis det er relevant, 
skal rapporten ledsages af et 
lovgivningsmæssigt forslag, som tilsigter 
at harmonisere fordelingen af den 
finansielle byrde mellem de offentlige 
myndigheder og luftfartsselskaberne i 
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hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 428
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om de 
finansielle konsekvenser af nærværende 
direktiv senest den ….* Rapporten skal 
især fokusere på de omkostninger, der er 
afholdt af passagerer, luftfartsselskaber 
og billetforhandlere. Hvis det er relevant, 
skal rapporten ledsages af et 
lovgivningsmæssigt forslag, som tilsigter 
at harmonisere fordelingen af den 
finansielle byrde mellem de offentlige 
myndigheder og luftfartsselskaberne i 
hele Unionen.
_____________
* EUT: indsæt venligst dato: 2 år efter 
nærværende direktivs ikrafttrædelsesdato.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om omkostninger bør løses.

Ændringsforslag 429
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
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Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår
Fælles protokoller og understøttede 

dataformater
1. Flyselskabernes videregivelse af PNR-
oplysninger til 
passageroplysningsenheder med henblik 
på dette direktiv skal i et år efter 
vedtagelsen af de fælles protokoller og 
understøttede dataformater, jf. artikel 14, 
ske ved brug af elektroniske midler eller i 
tilfælde af tekniske problemer ved brug af 
et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt 
middel.
2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de 
fælles protokoller og de understøttede 
dataformater er udløbet, skal al 
videregivelse af PNR-oplysninger fra 
luftfartsselskaberne til 
passageroplysningsenhederne med 
henblik på dette direktiv ske elektronisk 
ved brug af sikre metoder i form af 
accepterede fælles protokoller, som skal 
være fælles for alle overførsler for at sikre 
datasikkerheden under videregivelsen, og 
i et understøttet dataformat for at sikre, at 
alle involverede parter kan læse dem. Alle 
luftfartsselskaber er forpligtede til at 
vælge og over for PNR-kontoret at 
identificere den fælles protokol og det 
fælles dataformat, som de har til hensigt 
at anvende til deres videregivelse af 
oplysninger.
3. Der udarbejdes en liste over 
accepterede fælles protokoller og 
understøttede dataformater, som om 
nødvendigt tilpasses af Kommissionen 
efter proceduren i artikel 14, stk. 2.
4. Så længe de accepterede fælles 
protokoller og understøttede 
dataformater, jf. stk. 2 og 3, ikke 
foreligger, finder stk. 1 fortsat anvendelse.
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5. Hver medlemsstat sikrer, at de 
nødvendige tekniske foranstaltninger 
træffes, så de fælles protokoller og 
understøttede dataformater kan anvendes 
inden et år efter deres vedtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 430
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Flyselskabernes videregivelse af PNR-
oplysninger til passageroplysningsenheder 
med henblik på dette direktiv skal i et år 
efter vedtagelsen af de fælles protokoller 
og understøttede dataformater, 
jf. artikel 14, ske ved brug af elektroniske 
midler eller i tilfælde af tekniske problemer 
ved brug af et hvilket som helst andet 
hensigtsmæssigt middel.

1. Flyselskabernes videregivelse af PNR-
oplysninger til PNR-kontoret med henblik 
på dette direktiv skal i et år efter 
vedtagelsen af de fælles protokoller og 
understøttede dataformater, jf. artikel 14, 
ske ved brug af elektroniske midler eller i 
tilfælde af tekniske problemer ved brug af 
et hvilket som helst andet hensigtsmæssigt 
middel.

Or. de

Ændringsforslag 431
Ioan Enciu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Flyselskabernes videregivelse af PNR-
oplysninger til passageroplysningsenheder 
med henblik på dette direktiv skal i et år 
efter vedtagelsen af de fælles protokoller 
og understøttede dataformater, 
jf. artikel 14, ske ved brug af elektroniske 
midler eller i tilfælde af tekniske problemer 
ved brug af et hvilket som helst andet 

1. Flyselskabernes videregivelse af PNR-
oplysninger til passageroplysningsenheder 
med henblik på dette direktiv skal i et år 
efter vedtagelsen af de fælles protokoller 
og understøttede dataformater, 
jf. artikel 14, ske ved brug af sikre
elektroniske midler eller i tilfælde af 
tekniske problemer ved brug af et hvilket 
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hensigtsmæssigt middel. som helst andet hensigtsmæssigt middel.

Or. ro

Ændringsforslag 432
Axel Voss

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de 
fælles protokoller og de understøttede 
dataformater er udløbet, skal al 
videregivelse af PNR-oplysninger fra 
luftfartsselskaberne til 
passageroplysningsenhederne med 
henblik på dette direktiv ske elektronisk 
ved brug af sikre metoder i form af 
accepterede fælles protokoller, som skal 
være fælles for alle overførsler for at sikre 
datasikkerheden under videregivelsen, og i 
et understøttet dataformat for at sikre, at 
alle involverede parter kan læse dem. Alle 
luftfartsselskaber er forpligtede til at vælge 
og over for PNR-kontoret at identificere 
den fælles protokol og det fælles 
dataformat, som de har til hensigt at 
anvende til deres videregivelse af 
oplysninger.

2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de 
fælles protokoller og de understøttede 
dataformater er udløbet, skal al 
videregivelse af PNR-oplysninger fra 
luftfartsselskaberne til PNR-kontoret med 
henblik på dette direktiv ske elektronisk 
ved brug af sikre metoder i form af 
accepterede fælles protokoller, som skal 
være fælles for alle overførsler for at sikre 
datasikkerheden under videregivelsen, og i 
et understøttet dataformat for at sikre, at 
alle involverede parter kan læse dem. Alle 
luftfartsselskaber er forpligtede til at vælge 
og over for PNR-kontoret at identificere 
den fælles protokol og det fælles 
dataformat, som de har til hensigt at 
anvende til deres videregivelse af 
oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 433
Véronique Mathieu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hver medlemsstat sikrer, at de 
nødvendige tekniske foranstaltninger 

5. Hver medlemsstat sikrer, at de 
nødvendige tekniske foranstaltninger 
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træffes, så de fælles protokoller og 
understøttede dataformater kan anvendes 
inden et år efter deres vedtagelse.

træffes, så de fælles protokoller og 
understøttede dataformater kan anvendes 
inden et år efter deres vedtagelse, under 
hensyntagen til retningslinjerne fra 
ICAO.

Or. fr

Begrundelse

For at sikre en vis grad af overensstemmelse med internationale standarder er det vigtigt at 
gøre opmærksom på, at der i de tekniske foranstaltninger, som skal vedtages, tages hensyn til 
internationalt anerkendte foranstaltninger.

Ændringsforslag 434
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår
Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af et udvalg 
("udvalget"). Dette udvalg er et udvalg i 
betydningen i forordning (EU) nr. 
[…/2011/EU] af 16. februar 2011.
2. Når der henvises til dette stykke, finder 
artikel 4 i forordning (EU) 
nr. […/2011/EU] af 16. februar 2011 
anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 435
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
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Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i 
kraft for at efterkomme dette direktiv 
senest to år efter dets ikrafttræden. De 
tilsender straks Kommissionen disse love 
og bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.
Lovene og bestemmelserne skal ved 
vedtagelsen indeholde en henvisning til 
dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for 
henvisningen fastsættes af 
medlemsstaterne.
2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 436
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest to 
år efter dets ikrafttræden. De tilsender 
straks Kommissionen disse love og 
bestemmelser med en 

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest to 
år efter dets ikrafttræden. Medlemsstater, 
som første gang efter dette tidspunkt 
anvender PNR-oplysninger til de i artikel 
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sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

1, stk. 2, litra a) og b), omhandlede 
formål, sætter de nødvendige love og 
administrative bestemmelser i kraft senest 
på tidspunktet for den første anvendelse. 
Medlemsstaterne tilsender straks 
Kommissionen disse love og bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 437
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16 udgår
Overgangsbestemmelser

På datoen i artikel 15, stk. 1, dvs. to år 
efter dette direktivs ikrafttræden, sikrer 
medlemsstaterne, at der indsamles PNR-
oplysninger for mindst 30 % af alle 
flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Indtil to år 
efter datoen i artikel 15 sikrer 
medlemsstaterne, at der indsamles PNR-
oplysninger for mindst 60 % af alle 
flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. 
Medlemsstaterne sikrer, at der fra fire år 
efter datoen i artikel 15 indsamles PNR-
oplysninger for alle flyvninger, jf. 
artikel 6, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 438
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
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Artikel 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overgangsbestemmelser udgår
På datoen i artikel 15, stk. 1, dvs. to år 
efter dette direktivs ikrafttræden, sikrer 
medlemsstaterne, at der indsamles PNR-
oplysninger for mindst 30 % af alle 
flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Indtil to år 
efter datoen i artikel 15 sikrer 
medlemsstaterne, at der indsamles PNR-
oplysninger for mindst 60 % af alle 
flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. 
Medlemsstaterne sikrer, at der fra fire år 
efter datoen i artikel 15 indsamles PNR-
oplysninger for alle flyvninger, jf. 
artikel 6, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 439
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På datoen i artikel 15, stk. 1, dvs. to år 
efter dette direktivs ikrafttræden, sikrer 
medlemsstaterne, at der indsamles PNR-
oplysninger for mindst 30 % af alle 
flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Indtil to år 
efter datoen i artikel 15 sikrer 
medlemsstaterne, at der indsamles PNR-
oplysninger for mindst 60 % af alle 
flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. 
Medlemsstaterne sikrer, at der fra fire år 
efter datoen i artikel 15 indsamles PNR-
oplysninger for alle flyvninger, jf. artikel 6, 
stk. 1.

På datoerne i artikel 15, stk. 1, sikrer 
medlemsstaterne, at der indsamles PNR-
oplysninger for mindst 30 % af alle 
flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Indtil to år 
efter datoerne i artikel 15 sikrer 
medlemsstaterne, at der indsamles PNR-
oplysninger for mindst 60 % af alle 
flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. 
Medlemsstaterne sikrer, at der fra fire år 
efter datoerne i artikel 15 indsamles PNR-
oplysninger for alle flyvninger, jf. artikel 6, 
stk. 1.

Or. de
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Ændringsforslag 440
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Fornyet vurdering

På grundlag af de oplysninger, 
medlemsstaterne fremlægger, foretager 
Kommissionen en fornyet vurdering af:
a) muligheden og behovet for at medtage 
interne flyvninger under dette direktivs 
anvendelsesområde i lyset af erfaringerne 
i de medlemsstater, der indsamler PNR-
oplysninger om interne flyvninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 
efter datoen i artikel 15, stk. 1
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.

Or. en

Ændringsforslag 441
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) muligheden og behovet for at medtage 
interne flyvninger under dette direktivs 
anvendelsesområde i lyset af erfaringerne 
i de medlemsstater, der indsamler PNR-
oplysninger om interne flyvninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 
efter datoen i artikel 15, stk. 1

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktivets anvendelsesområde bør begrænses til udelukkende at gælde for udsete
internationale flyvninger.

Ændringsforslag 442
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) muligheden og behovet for at medtage 
interne flyvninger under dette direktivs 
anvendelsesområde i lyset af erfaringerne 
i de medlemsstater, der indsamler PNR-
oplysninger om interne flyvninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 
efter datoen i artikel 15, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) muligheden og behovet for at medtage 
interne flyvninger under dette direktivs 
anvendelsesområde i lyset af erfaringerne 
i de medlemsstater, der indsamler PNR-
oplysninger om interne flyvninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 
efter datoen i artikel 15, stk. 1

udgår

Or. en

Ændringsforslag 444
Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) muligheden og behovet for at medtage 
interne flyvninger under dette direktivs 
anvendelsesområde i lyset af erfaringerne i 
de medlemsstater, der indsamler PNR-
oplysninger om interne flyvninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 
efter datoen i artikel 15, stk. 1

a) muligheden og behovet med hensyn til
dette direktivs anvendelsesområde i lyset af 
erfaringerne i de medlemsstater, der 
indsamler PNR-oplysninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 
efter datoen i artikel 15, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 445
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) muligheden og behovet for at medtage 
interne flyvninger under dette direktivs 

a) muligheden og behovet for at udvide 
dette direktivs anvendelsesområde i lyset af 
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anvendelsesområde i lyset af erfaringerne i 
de medlemsstater, der indsamler PNR-
oplysninger om interne flyvninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 
efter datoen i artikel 15, stk. 1

erfaringerne i og resultaterne fra 
medlemsstater, indsamling af PNR-
oplysninger og i lyset af en evaluering af 
andre værktøjer og instrumenter i EU til 
bekæmpelse af terrorisme og organiseret 
kriminalitet. Kommissionen fremlægger en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
inden to år efter datoen i artikel 15, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 446
Manfred Weber

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) muligheden og behovet for at medtage 
interne flyvninger under dette direktivs 
anvendelsesområde i lyset af erfaringerne i 
de medlemsstater, der indsamler PNR-
oplysninger om interne flyvninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 
efter datoen i artikel 15, stk. 1

a) muligheden og behovet for at medtage 
interne flyvninger under dette direktivs 
anvendelsesområde i lyset af erfaringerne i 
de medlemsstater, der indsamler PNR-
oplysninger om interne flyvninger. 
Kommissionen fremlægger en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet senest fire år 
efter dette direktivs ikrafttræden

Or. de

Ændringsforslag 447
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – 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 

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 
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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.

overholdelsen af standarden for beskyttelse 
af personoplysninger, behovet for at 
indsamle og behandle PNR-oplysninger 
for hvert af de anførte formål, længden af 
dataopbevaringsperioden og kvaliteten af 
vurderingerne. Den skal desuden indeholde 
de statistiske oplysninger, der indsamles i 
medfør af artikel 18.

Or. en

Ændringsforslag 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – 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 to 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.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at indsamlingen af PNR-data er en "forstyrrende" foranstaltning, for så vidt
angår de grundlæggende rettigheder, bør evalueringen gennemføres på så tidligt et tidspunkt 
som muligt.

Ændringsforslag 449
Manfred Weber

Forslag til direktiv
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Artikel 17 – stk. 1 – 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 senest seks år efter 
dette direktivs ikrafttræden. 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.

Or. de

Ændringsforslag 450
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18 udgår
Statistiske oplysninger

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.
2. Disse statistikker må ikke indeholde 
personoplysninger. De fremsendes til 
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Kommissionen hvert år.

Or. en

Ændringsforslag 451
Sophia in 't Veld

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 international 
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 effektive domme, 
der følger heraf.

Or. en

Ændringsforslag 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

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 

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 
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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.

terrorhandlinger eller grov kriminalitet, 
jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af 
retshåndhævelsesforanstaltninger,
herunder antallet af domme, der 
efterfølgende er truffet på grundlag af 
PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og 
destination.

Or. en

Ændringsforslag 453
Axel Voss

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. Bestyrelsen udarbejder et sæt statistiske 
data om PNR-oplysningerne. Det skal 
være baseret på de PNR-oplysninger, som 
luftfartsselskaberne har sendt til PNR-
kontoret, og medlemsstaternes 
oplysninger om efterfølgende 
retshåndhævelsesforanstaltninger. 
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.

Or. de

Ændringsforslag 454
Carmen Romero López

Forslag til direktiv
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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 falske positive, 
der er opstået under behandlingen af de 
pågældende PNR-oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 455
Martin Ehrenhauser

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 international 
kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, og antallet 
af retshåndhævelsesforanstaltninger, der 
efterfølgende er truffet på grundlag af 
PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og 
destination, antallet af personer, der er 
blevet identificeret med henblik på 
yderligere kontrol, og antallet af personer, 
der senere har vist sig at være 
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uretmæssigt angivet som mistænkte.

Or. en

Ændringsforslag 456
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Artikel 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 19 udgår
Forhold til andre instrumenter

1. Medlemsstaterne kan fortsat anvende 
bilaterale og multilaterale aftaler samt 
indbyrdes ordninger om udveksling af 
oplysninger mellem kompetente 
myndigheder, der er gældende ved 
direktivets vedtagelse, for så vidt som disse 
aftaler og ordninger er forenelige med 
direktivet.
2. Dette direktiv påvirker ikke Unionens 
forpligtelser og tilsagn i henhold til 
bilaterale og/eller multilaterale aftaler 
med tredjelande.

Or. en

Ændringsforslag 457
Alexander Alvaro

Forslag til direktiv
Bilag 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag udgår
PNR-oplysninger indsamlet af 
luftfartsselskaber
1) PNR-nummer
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2) Dato for reservationen/udstedelsen af 
billetten
3) Planlagt(e) rejsedato(er)
4) Navn(e)
5) Adresse og kontaktoplysninger 
(telefonnummer, e-mailadresse)
6) Alle oplysninger om betaling, herunder 
faktureringsadresse
7) Hele rejseruten for hvert sæt PNR-
oplysninger
8) Oplysninger om faste passagerer
9) Rejsebureau/rejsekonsulent
10) Rejsestatus for passagerer, herunder 
bekræftelser, indcheckningsstatus, no 
show- og go show-oplysninger
11) Delte PNR-dataelementer
12) Generelle bemærkninger (herunder 
alle tilgængelige oplysninger om 
uledsagede mindreårige under 18 år 
såsom den mindreåriges navn og køn, 
alder og sprog, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved afrejsen, og dennes forhold til 
den mindreårige, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved ankomsten, og dennes forhold 
til den mindreårige, ledsagende 
lufthavnsmedarbejder ved afgang og 
ankomst).
13) Oplysninger i billetrubrikkerne, 
herunder billetnummer, datoen for 
udstedelsen af billetten, enkeltbilletter og 
automatisk billetprisangivelse (Automated 
Ticket Fare Quote)
14) Sædenummer og andre 
pladsoplysninger
15) Oplysninger om code-sharing
16) Fuldstændige bagageoplysninger
17) Antal medrejsende og disses navne i 
forbindelse med en reservation
18) Alle indsamlede forhåndsoplysninger 
om passagerer (API-oplysninger).
19) Oversigt over alle ændringer af PNR-
oplysningerne under punkt 1-18
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Or. en

Ændringsforslag 458
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) Adresse og kontaktoplysninger 
(telefonnummer, e-mailadresse)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 459
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Alle oplysninger om betaling, herunder 
faktureringsadresse

udgår

Or. en

Ændringsforslag 460
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) Alle oplysninger om betaling, herunder 
faktureringsadresse

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 461
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Oplysninger om faste passagerer udgår

Or. en

Ændringsforslag 462
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Oplysninger om faste passagerer udgår

Or. en

Ændringsforslag 463
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Oplysninger om faste passagerer udgår

Or. en

Ændringsforslag 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
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Bilag 1 – punkt 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Oplysninger om faste passagerer udgår

Or. en

Ændringsforslag 465
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Rejsebureau/rejsekonsulent udgår

Or. en

Ændringsforslag 466
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Rejsebureau/rejsekonsulent udgår

Or. en

Ændringsforslag 467
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Delte PNR-dataelementer udgår
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Or. en

Ændringsforslag 468
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Delte PNR-dataelementer udgår

Or. en

Ændringsforslag 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Delte PNR-dataelementer udgår

Or. en

Ændringsforslag 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Generelle bemærkninger (herunder 
alle tilgængelige oplysninger om 
uledsagede mindreårige under 18 år 
såsom den mindreåriges navn og køn, 
alder og sprog, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved afrejsen, og dennes forhold til 
den mindreårige, navnet på og 

udgår
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kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved ankomsten, og dennes forhold 
til den mindreårige, ledsagende 
lufthavnsmedarbejder ved afgang og 
ankomst).

Or. en

Ændringsforslag 471
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Generelle bemærkninger (herunder 
alle tilgængelige oplysninger om 
uledsagede mindreårige under 18 år 
såsom den mindreåriges navn og køn, 
alder og sprog, navnet på og
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved afrejsen, og dennes forhold til 
den mindreårige, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved ankomsten, og dennes forhold 
til den mindreårige, ledsagende 
lufthavnsmedarbejder ved afgang og
ankomst).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 472
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Generelle bemærkninger (herunder 
alle tilgængelige oplysninger om 
uledsagede mindreårige under 18 år 
såsom den mindreåriges navn og køn, 

udgår
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alder og sprog, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved afrejsen, og dennes forhold til 
den mindreårige, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved ankomsten, og dennes forhold 
til den mindreårige, ledsagende 
lufthavnsmedarbejder ved afgang og 
ankomst).

Or. en

Ændringsforslag 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Generelle bemærkninger (herunder 
alle tilgængelige oplysninger om 
uledsagede mindreårige under 18 år såsom 
den mindreåriges navn og køn, alder og 
sprog, navnet på og kontaktoplysninger for 
den ansvarlige voksne ved afrejsen, og 
dennes forhold til den mindreårige, navnet 
på og kontaktoplysninger for den 
ansvarlige voksne ved ankomsten, og 
dennes forhold til den mindreårige, 
ledsagende lufthavnsmedarbejder ved 
afgang og ankomst).

12) Oplysninger om uledsagede 
mindreårige under 18 år såsom den 
mindreåriges navn og køn, alder og sprog, 
navnet på og kontaktoplysninger for den 
ansvarlige voksne ved afrejsen, og dennes 
forhold til den mindreårige, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved ankomsten, og dennes forhold 
til den mindreårige, ledsagende 
lufthavnsmedarbejder ved afgang og 
ankomst).

Or. en

Ændringsforslag 474
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) Generelle bemærkninger (herunder alle 12) Generelle bemærkninger (herunder alle 
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tilgængelige oplysninger om uledsagede 
mindreårige under 18 år såsom den 
mindreåriges navn og køn, alder og sprog, 
navnet på og kontaktoplysninger for den 
ansvarlige voksne ved afrejsen, og dennes 
forhold til den mindreårige, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved ankomsten, og dennes forhold 
til den mindreårige, ledsagende 
lufthavnsmedarbejder ved afgang og 
ankomst).

tilgængelige oplysninger om uledsagede 
mindreårige under 18 år såsom den 
mindreåriges navn og køn, alder og sprog, 
navnet på og kontaktoplysninger for den 
ansvarlige voksne ved afrejsen, og dennes 
forhold til den mindreårige, navnet på og 
kontaktoplysninger for den ansvarlige 
voksne ved ankomsten, og dennes forhold 
til den mindreårige, ledsagende 
lufthavnsmedarbejder ved afgang og 
ankomst).

Or. en

Ændringsforslag 475
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) Oplysninger i billetrubrikkerne, 
herunder billetnummer, datoen for 
udstedelsen af billetten, enkeltbilletter og 
automatisk billetprisangivelse (Automated 
Ticket Fare Quote)

udgår

Or. en

Ændringsforslag 476
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13) Oplysninger i billetrubrikkerne, 
herunder billetnummer, datoen for 
udstedelsen af billetten, enkeltbilletter og 
automatisk billetprisangivelse (Automated 
Ticket Fare Quote)

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 477
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Sædenummer og andre 
pladsoplysninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 478
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Sædenummer og andre 
pladsoplysninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 479
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Sædenummer og andre 
pladsoplysninger

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) Sædenummer og andre 
pladsoplysninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 481
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) Oplysninger om code-sharing udgår

Or. en

Ændringsforslag 482
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) Fuldstændige bagageoplysninger udgår

Or. en

Ændringsforslag 483
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
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Bilag 1 – punkt 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) Fuldstændige bagageoplysninger udgår

Or. en

Ændringsforslag 484
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) Antal medrejsende og disses navne i 
forbindelse med en reservation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 485
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) Antal medrejsende og disses navne i 
forbindelse med en reservation

udgår

Or. en

Ændringsforslag 486
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Bilag 1 – punkt 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18) Alle indsamlede forhåndsoplysninger 
om passagerer (API-oplysninger).

udgår

Or. en

Ændringsforslag 487
Jan Philipp Albrecht

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) Oversigt over alle ændringer af PNR-
oplysningerne under punkt 1-18

udgår

Or. en

Ændringsforslag 488
Martin Ehrenhauser

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) Oversigt over alle ændringer af PNR-
oplysningerne under punkt 1-18

udgår

Or. en

Ændringsforslag 489
Sophia in 't Veld

Forslag til direktiv
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Bilag 1 – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) Oversigt over alle ændringer af PNR-
oplysningerne under punkt 1-18

19) Oversigt over alle ændringer af PNR-
oplysningerne 

Or. en


