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Ändringsförslag 204
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2 utgår
Definitioner

I detta direktiv avses med
a) lufttrafikföretag: ett 
lufttransportföretag med giltig operativ 
licens eller motsvarande som ger rätt att 
bedriva passagerarflygtrafik.
b) internationell flygning: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag, med avgång från 
ett tredjeland och planerad landning på 
en medlemsstats territorium, eller med en 
planerad avgång från en medlemsstats 
territorium och slutdestination i ett 
tredjeland, i båda fallen inklusive 
transfer- och transitflygningar.
c) passageraruppgifter eller 
PNR-uppgifter: en sammanställning av 
för resan nödvändiga uppgifter om den 
enskilde passageraren som gör det möjligt 
för det lufttrafikföretag som sköter 
bokningen och andra deltagande 
lufttrafikföretag att behandla och 
kontrollera bokningen med avseende 
varje resa som bokas av en person eller 
för en persons räkning, oavsett om 
uppgifterna finns i reservationssystemet, 
avgångskontrollsystemet (DCS) eller 
likvärdiga system med motsvarande 
funktion.
d) passagerare: alla personer, förutom 
besättningsmedlemmar, som transporteras 
eller ska transporteras med ett flygplan 
med lufttrafikföretagets godkännande.
e) reservationssystem: lufttrafikföretagets 
interna registreringssystem, där 
PNR-uppgifter samlas i syfte att hantera 
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reservationer.
f) sändmetod: den metod varigenom 
lufttrafikföretagen överför de begärda 
PNR-uppgifterna till en databas vid den 
myndighet som begärt överföringen.
g) terroristbrott: de brott enligt nationell 
lag som avses i artiklarna 1–4 i rådets 
rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande 
av terrorism.
h) grov brottslighet: sådana brott enligt 
nationell lagstiftning som avses i 
artikel 2.2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF, om de kan bestraffas med 
fängelse eller annan frihetsberövande 
åtgärd i minst tre år enligt en 
medlemsstats nationella lagstiftning; 
medlemsstaterna får dock undanta 
sådana mindre grova brott för vilka, med 
hänsyn till deras respektive straffrättsliga 
system, behandling av PNR-uppgifter i 
enlighet med detta direktiv inte skulle 
vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen.
i) grov gränsöverskridande brottslighet: 
sådana brott enligt nationell lagstiftning 
som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF, om de kan bestraffas med 
fängelse eller annan frihetsberövande 
åtgärd i minst tre år enligt en 
medlemsstats nationella lagstiftning, och 
om de
i) begås i mer än en stat,
ii) begås i en stat, men en betydande del 
av förberedelserna, planeringen, 
ledningen, eller kontrollen av brotten äger 
rum i en annan medlemsstat,
iii) begås i en stat, men involverar en 
organiserad brottsorganisation som ägnar 
sig åt brottslig verksamhet i mer än en 
stat, eller
iv) begås i en stat men har betydande 
verkningar i en annan stat.

Or. en
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Ändringsförslag 205
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) internationell flygning: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag, med avgång från 
ett tredjeland och planerad landning på en 
medlemsstats territorium, eller med en 
planerad avgång från en medlemsstats 
territorium och slutdestination i ett 
tredjeland, i båda fallen inklusive 
transfer- och transitflygningar.

b) riskutsatt internationell flygning: varje 
reguljär eller icke-reguljär högriskflygning
som utförs av ett lufttransportföretag med 
avgång från ett tredjeland och planerad 
landning på en medlemsstats territorium, 
eller med en planerad avgång från en 
medlemsstats territorium och 
slutdestination i ett tredjeland, med 
undantag för transitflygningar.

Or. en

Ändringsförslag 206
Hubert Pirker, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) internationell flygning: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag, med avgång från 
ett tredjeland och planerad landning på en 
medlemsstats territorium, eller med en 
planerad avgång från en medlemsstats 
territorium och slutdestination i ett 
tredjeland, i båda fallen inklusive transfer-
och transitflygningar.

b) internationell flygning: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag, med avgång från 
ett tredjeland och planerad landning på en 
medlemsstats territorium, eller med en 
planerad avgång från en medlemsstats 
territorium och slutdestination i ett 
tredjeland, i båda fallen inklusive transfer-
och transitflygningar, med undantag för 
ambulansflygningar för patient- och 
organtransporter.

Or. de
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Ändringsförslag 207
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) internationell flygning: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag, med avgång från 
ett tredjeland och planerad landning på en 
medlemsstats territorium, eller med en 
planerad avgång från en medlemsstats 
territorium och slutdestination i ett 
tredjeland, i båda fallen inklusive 
transfer- och transitflygningar.

b) internationell flygning: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag, med avgång från 
ett tredjeland och planerad landning på en 
medlemsstats territorium, eller med en 
planerad avgång från en medlemsstats 
territorium och slutdestination i ett 
tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 208
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) internationell flygning: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag, med avgång från 
ett tredjeland och planerad landning på en 
medlemsstats territorium, eller med en 
planerad avgång från en medlemsstats 
territorium och slutdestination i ett 
tredjeland, i båda fallen inklusive transfer-
och transitflygningar.

b) ”flygning utanför EU”: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag, med avgång från 
ett tredjeland och planerad landning på en 
medlemsstats territorium, eller med en 
planerad avgång från en medlemsstats 
territorium och slutdestination i ett 
tredjeland, i båda fallen inklusive transfer-
och transitflygningar.

ba) ”flygning inom EU”: varje reguljär 
eller icke-reguljär flygning som utförs av 
ett lufttransportföretag med avgång från 
en EU-medlemsstat och slutdestination i 
en annan EU-medlemsstat.

Or. fr
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Motivering

Om flygningar inom EU ska ingå i direktivet krävs en definition så att det inte uppstår någon 
förvirring.

Ändringsförslag 209
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) inrikesflygning: varje reguljär eller 
icke-reguljär flygning som utförs av ett 
lufttransportföretag med planerad 
landning på en medlemsstats territorium 
och med planerad avgång från en annan 
medlemsstat och slutdestination i en 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 210
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) riskutsatt flygning: varje 
internationell flygning som de behöriga 
nationella myndigheterna har identifierat 
som en flygning som löper stor risk att 
användas av passagerare som är 
inblandade i terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet.

Or. en
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Ändringsförslag 211
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter: 
en sammanställning av för resan 
nödvändiga uppgifter om den enskilde 
passageraren som gör det möjligt för det 
lufttrafikföretag som sköter bokningen och 
andra deltagande lufttrafikföretag att 
behandla och kontrollera bokningen med 
avseende på varje resa som bokas av en 
person eller för en persons räkning, oavsett 
om uppgifterna finns i 
reservationssystemet, 
avgångskontrollsystemet (DCS) eller 
likvärdiga system med motsvarande 
funktion.

c) passageraruppgifter eller PNR-uppgifter:
en sammanställning av för resan 
nödvändiga uppgifter om den enskilde 
passageraren som har samlats in och 
lagrats elektroniskt av lufttrafikföretagen 
som en del av deras normala 
affärsverksamhet och som gör det möjligt 
för det lufttrafikföretag som sköter 
bokningen och andra deltagande 
lufttrafikföretag att behandla och 
kontrollera bokningen med avseende på
varje resa som bokas av en person eller för 
en persons räkning, oavsett om uppgifterna 
finns i reservationssystemet, 
avgångskontrollsystemet (DCS) eller
likvärdiga system med motsvarande 
funktion.

Or. en

Ändringsförslag 212
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) sändmetod: den metod varigenom 
lufttrafikföretagen överför de begärda
PNR-uppgifterna till en databas vid den 
myndighet som begärt överföringen.

f) sändmetod: den metod varigenom 
lufttrafikföretagen överför de 
PNR-uppgifter som anges i förteckningen 
i bilagan och som de samlat in till en 
databas vid den myndighet som begärt 
överföringen.

Or. de
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Ändringsförslag 213
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) sändmetod: den metod varigenom 
lufttrafikföretagen överför de begärda 
PNR-uppgifterna till en databas vid den 
myndighet som begärt överföringen.

f) sändmetod: den metod varigenom 
lufttrafikföretagen överför de
PNR-uppgifter som anges i förteckningen 
i bilagan och som de samlat in till en 
databas vid den myndighet som begärt 
överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 214
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

PNR-uppgifter bör behandlas endast i syfte att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande brottslighet. PNR-uppgifterna får inte användas 
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för andra syften.

Ändringsförslag 215
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 216
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) grov brottslighet: sådana brott enligt 
nationell lagstiftning som avses i 
artikel 2.2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF, om de kan bestraffas med 
fängelse eller annan frihetsberövande 
åtgärd i minst tre år enligt en 
medlemsstats nationella lagstiftning; 
medlemsstaterna får dock undanta 
sådana mindre grova brott för vilka, med 

utgår
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hänsyn till deras respektive straffrättsliga 
system, behandling av PNR-uppgifter i 
enlighet med detta direktiv inte skulle 
vara förenlig med 
proportionalitetsprincipen.

Or. en

Ändringsförslag 217
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 218
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) grov brottslighet: sådana brott enligt 
nationell lagstiftning som avses i 
artikel 2.2 i rådets rambeslut 

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

Or. en

Ändringsförslag 219
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 220
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 221
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 222
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

i) begås i mer än en stat,
ii) begås i en stat, men en betydande del 
av förberedelserna, planeringen, 
ledningen, eller kontrollen av brotten äger 
rum i en annan medlemsstat,
iii) begås i en stat, men involverar en 
organiserad brottsorganisation som ägnar 
sig åt brottslig verksamhet i mer än en 
stat, eller 
iv) begås i en stat men har betydande 
verkningar i en annan stat.

Or. en

Ändringsförslag 223
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 224
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) grov gränsöverskridande brottslighet: 
följande brott enligt nationell lagstiftning 
som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF: människohandel, olaglig 
handel med narkotika och olaglig handel 
med vapen, ammunition och 
sprängämnen, om de kan bestraffas med 
fängelse eller annan frihetsberövande 
åtgärd i minst tre år enligt en medlemsstats 
nationella lagstiftning, och om de

Or. en

Ändringsförslag 225
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

i) grov gränsöverskridande brottslighet: 
sådana brott enligt nationell lagstiftning 
som avses i artikel 2.2 i rådets rambeslut 
2002/584/RIF, om de i regel bestraffas 
med fängelse eller annan åtgärd under en 
avsevärd period, och om de

Or. de
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Ändringsförslag 226
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 227
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led i 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 228
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) känsliga uppgifter: personuppgifter 
som avslöjar en persons kön, ras, 
hudfärg, etniska eller sociala ursprung, 
genetiska särdrag, språk, religiösa eller 
filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
tillhörighet till nationell minoritet, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning, så 
som det anges i artikel 21 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, liksom andra uppgifter som 
definieras som känsliga i den nationella 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 229
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) anonymisering: oåterkallelig 
bearbetning av personuppgifter – i 
enlighet med definitionen i 
direktiv 1995/46/EG – som utförs av den 
registeransvarige eller av någon annan 
person på ett sådant sätt att uppgifterna 
inte kan kopplas till en registrerad person 
eller en liten grupp registrerade personer, 
med beaktande av alla de medel som 
rimligen kan komma att användas av den 
registeransvarige eller av någon annan 
person för att identifiera vederbörande, 
framför allt med hänvisning till ett 
identifikationsnummer, en 
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lokaliseringsuppgift eller 
onlineidentifiering, eller till en eller flera 
faktorer som är specifika för personens 
fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala 
identitet.

Or. en

Ändringsförslag 230
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) profilering: processen att upptäcka 
mönster i en uppsättning uppgifter genom 
en automatisk eller semiautomatisk metod 
i syfte att hitta avvikelser i den aktuella 
uppsättningen uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 231
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
Enhet för passagerarinformation

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en myndighet med behörighet att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, eller 
en avdelning inom en sådan myndighet, 
som ska fungera som medlemsstatens 
”enhet för passagerarinformation” och 
ansvara för att samla in PNR-uppgifter 
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från lufttrafikföretagen, lagra och 
analysera dessa uppgifter samt översända 
analysresultaten till de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 5. Dess 
personal kan utgöras av tjänstemän som 
avdelats från de behöriga myndigheterna.
2. Två eller flera medlemsstater får inrätta 
eller utse en och samma myndighet till sin 
gemensamma enhet för 
passagerarinformation. En sådan enhet 
för passagerarinformation ska inrättas i 
en av de deltagande medlemsstaterna, och 
därefter fungera som nationell enhet för 
passagerarinformation för alla deltagande 
medlemsstater. De deltagande 
medlemsstaterna ska enas om närmare 
bestämmelser för driften av enheten för 
passagerarinformation utan att avvika 
från kraven i detta direktiv.
3. Varje medlemsstat ska underrätta 
kommissionen om detta inom en månad 
från inrättandet av enheten för 
passagerarinformation och kan när som 
helst uppdatera denna anmälan. 
Kommissionen ska offentliggöra denna 
information, inklusive eventuella 
uppdateringar, i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en

Ändringsförslag 232
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse
en myndighet med behörighet att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, eller en 
avdelning inom en sådan myndighet, som 
ska fungera som medlemsstatens ”enhet för 

1. Det ska inrättas en europeisk myndighet 
som ska ansvara för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet och som ska fungera 
som medlemsstatens ”enhet för 
passagerarinformation” och ansvara för att 
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passagerarinformation” och ansvara för att 
samla in PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretagen, lagra och analysera 
dessa uppgifter samt översända 
analysresultaten till de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 5. Dess 
personal kan utgöras av tjänstemän som 
avdelats från de behöriga myndigheterna.

samla in PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretagen, lagra och analysera 
dessa uppgifter samt översända 
analysresultaten till de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 5.

Or. de

Motivering

Myndigheten får ingen egen jurisdiktion som är oberoende i förhållande till de nationella 
polismyndigheternas utredningsverksamhet. Jurisdiktionen i fråga omfattas helt och hållet av 
medlemsstaternas suveränitet.

Ändringsförslag 233
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en myndighet med behörighet att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, eller en 
avdelning inom en sådan myndighet, som 
ska fungera som medlemsstatens ”enhet för 
passagerarinformation” och ansvara för att 
samla in PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretagen, lagra och analysera 
dessa uppgifter samt översända 
analysresultaten till de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 5. Dess 
personal kan utgöras av tjänstemän som 
avdelats från de behöriga myndigheterna.

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en myndighet med behörighet att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott, eller en avdelning inom en 
sådan myndighet, som ska fungera som 
medlemsstatens ”enhet för 
passagerarinformation” och ansvara för att 
samla in PNR-uppgifter från
lufttrafikföretagen, lagra och analysera 
dessa uppgifter samt översända 
analysresultaten till de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 5. Dess 
personal kan utgöras av tjänstemän som 
avdelats från de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 234
Martin Ehrenhauser
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en myndighet med behörighet att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, eller en 
avdelning inom en sådan myndighet, som 
ska fungera som medlemsstatens ”enhet för 
passagerarinformation” och ansvara för att 
samla in PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretagen, lagra och analysera 
dessa uppgifter samt översända 
analysresultaten till de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 5. Dess 
personal kan utgöras av tjänstemän som 
avdelats från de behöriga myndigheterna.

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller utse 
en myndighet med behörighet att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet, eller en avdelning inom en 
sådan myndighet, som ska fungera som 
medlemsstatens ”enhet för 
passagerarinformation” och ansvara för att 
samla in PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretagen, lagra och analysera 
dessa uppgifter samt översända 
analysresultaten till de behöriga 
myndigheter som avses i artikel 5. Dess 
personal kan utgöras av tjänstemän som 
avdelats från de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 235
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den personal som ansluter sig till enheter 
för passagerarinformation ska omfattas 
av maximala garantier med avseende på 
behörighet och integritet innan den får 
behandla PNR-uppgifter som samlats in i 
enlighet med detta direktiv, och den kan 
bli föremål för de sanktioner som 
föreskrivs i artikel 10a.

Or. en
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Ändringsförslag 236
Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta 
eller utse en och samma myndighet till sin 
gemensamma enhet för 
passagerarinformation. En sådan enhet för 
passagerarinformation ska inrättas i en av 
de deltagande medlemsstaterna, och 
därefter fungera som nationell enhet för 
passagerarinformation för alla deltagande 
medlemsstater. De deltagande 
medlemsstaterna ska enas om närmare 
bestämmelser för driften av enheten för 
passagerarinformation utan att avvika från 
kraven i detta direktiv.

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta 
eller utse en och samma myndighet, till 
exempel Europol, till sin gemensamma 
enhet för passagerarinformation. En sådan 
enhet för passagerarinformation ska 
inrättas i en av de deltagande 
medlemsstaterna, eller vid Europol, och 
därefter fungera som nationell enhet för 
passagerarinformation för alla deltagande 
medlemsstater. De deltagande 
medlemsstaterna ska enas om närmare 
bestämmelser för driften av enheten för 
passagerarinformation utan att avvika från 
kraven i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 237
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta 
eller utse en och samma myndighet till sin 
gemensamma enhet för 
passagerarinformation. En sådan enhet för 
passagerarinformation ska inrättas i en av 
de deltagande medlemsstaterna, och 
därefter fungera som nationell enhet för 
passagerarinformation för alla deltagande 
medlemsstater. De deltagande
medlemsstaterna ska enas om närmare 
bestämmelser för driften av enheten för 
passagerarinformation utan att avvika från 
kraven i detta direktiv.

2. Enheten för passagerarinformation ska 
inrättas på territoriet för en av 
EU:s medlemsstater. Medlemsstaterna ska 
enas om närmare bestämmelser för driften 
av enheten för passagerarinformation utan 
att avvika från kraven i detta direktiv.
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Or. de

Ändringsförslag 238
Hubert Pirker

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta 
eller utse en och samma myndighet till sin 
gemensamma enhet för 
passagerarinformation. En sådan enhet för 
passagerarinformation ska inrättas i en av 
de deltagande medlemsstaterna, och 
därefter fungera som nationell enhet för 
passagerarinformation för alla deltagande 
medlemsstater. De deltagande 
medlemsstaterna ska enas om närmare 
bestämmelser för driften av enheten för 
passagerarinformation utan att avvika från 
kraven i detta direktiv.

2. Två eller flera medlemsstater får inrätta 
ett och samma organ som – eller utse det 
(till exempel Europol) till – sin 
gemensamma enhet för 
passagerarinformation. En sådan enhet för 
passagerarinformation ska inrättas i en av 
de deltagande medlemsstaterna eller vid 
det överordnade organets säte, till 
exempel vid Europol, och därefter fungera 
som nationell enhet för 
passagerarinformation för alla deltagande 
medlemsstater. De deltagande 
medlemsstaterna ska enas om närmare 
bestämmelser för driften av enheten för 
passagerarinformation utan att avvika från 
kraven i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 239
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det ska inrättas en styrelse som ska 
ansvara för kontrollen av den verksamhet 
som bedrivs av enheten för 
passagerarinformation. Styrelsen ska vara 
sammansatt av en företrädare för varje 
behörig nationell myndighet och en 
företrädare för Europol, en för 



PE486.159v01-00 24/173 AM\897635SV.doc

SV

Europeiska datatillsynsmannen och en 
för Europeiska kommissionen. Styrelsen 
ska upprätta en arbetsordning och bland 
sina ledamöter välja en ordförande och en 
vice ordförande.

Or. de

Motivering

En styrelse bör hantera de viktiga ärenden som ligger utanför den dagliga rutinen.
Direktören bör ta hand om den löpande förvaltningen, personalfrågor samt förberedelserna 
inför och genomförandet av styrelsens beslut.

Ändringsförslag 240
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska underrätta 
kommissionen om detta inom en månad 
från inrättandet av enheten för 
passagerarinformation och kan när som 
helst uppdatera denna anmälan. 
Kommissionen ska offentliggöra denna 
information, samt eventuella 
uppdateringar, i Europeiska unionens 
officiella tidning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 241
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Varje enhet för passagerarinformation 
ska utse ett uppgiftsskyddsombud.
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Or. en

Ändringsförslag 242
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Lagring, behandling och analys av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
internationella flygningar får äga rum 
endast inom EU:s territorium. Den 
lagstiftning som tillämpas på dessa 
förfaranden ska därför vara unionens 
lagstiftning om skydd av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 243
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Medlemsstaterna ska se till att 
avskräckande, effektiva och 
proportionerliga sanktioner, även 
straffrättsliga sanktioner, föreskrivs för 
personer som arbetar vid en enhet för 
passagerarinformation och är ansvariga 
för eventuell felaktig användning eller 
eventuellt missbruk av PNR-uppgifter 
eller andra överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 244
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Lagring, behandling och analys av 
PNR-uppgifter om passagerare på 
internationella flygningar får ske endast 
inom EU:s territorium. Den lagstiftning 
som tillämpas på dessa förfaranden ska 
därför vara unionens lagstiftning om 
skydd av personuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 245
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Behandling av PNR-uppgifter

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in 
av den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Om 
PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver 
de som anges i bilagan, ska enheten för 
passagerarinformation radera dessa 
omedelbart vid mottagandet.
2. Enheten för passagerarinformation ska 
behandla PNR-uppgifterna enbart för 
följande ändamål:
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(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, 
för att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt 
artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid 
utförandet av en sådan bedömning kan 
enheten för passagerarinformation 
behandla PNR-uppgifterna på grundval 
av på förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, 
för att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.
(b) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst eller avresa 
från den berörda medlemsstaten, för att 
identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
brottslighet, och som de behöriga 
myndigheterna enligt artikel 5 behöver 
utreda ytterligare. Vid utförandet av en 
sådan bedömning får enheten för 
passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta 
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella 
kopior av EU-databaser, när det på 
grundval av EU-rätten har upprättats 
sådana med avseende på personer eller 
föremål som är eftersökta eller finns 
uppförda på spärrlista i enlighet med 
EU-bestämmelser eller internationella 
eller nationella bestämmelser som är 
tillämpliga i sådana fall. Medlemsstaterna 
ska se till att eventuella träffar i samband 
sådan automatisk databehandling 
granskas individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.
(c) I enskilda fall besvara vederbörligen 
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motiverade framställningar från behöriga 
myndigheter om att lämna ut 
PNR-uppgifter och om att i specifika fall 
behandla sådana uppgifter i syfte att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
förse de behöriga myndigheterna med 
resultaten av sådan behandling. och
(d) Analysera PNR-uppgifter för att 
uppdatera och skapa nya kriterier för att 
utföra bedömningar i syfte att identifiera 
personer som kan vara involverade i ett 
terroristbrott eller ett grovt 
gränsöverskridande brott enligt led a.
3. Den bedömning av passagerare före 
ankomst eller avresa från den 
medlemsstat som avses i punkt 2 a ska 
utföras på ett icke-diskriminerande sätt, 
på grundval av bedömningskriterier som 
fastställts av medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Medlemsstaterna 
ska se till att bedömningskriterierna 
fastställs av enheten för 
passagerarinformation, i samarbete med 
de behöriga myndigheter som avses i 
artikel 5. Bedömningskriterierna får 
under inga omständigheter vara baserade 
på en persons ras eller etniska ursprung, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
politiska åskådning, medlemskap i 
fackförening, hälsotillstånd eller sexuella 
läggning.
4. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska överföra 
PNR-uppgifterna eller resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifter om 
personer som har identifierats i enlighet 
med punkt 2 a–b till de behöriga 
myndigheterna i samma medlemsstat, för 
vidare granskning. Sådana överföringar 
får endast ske om det är befogat i det 
enskilda fallet.

Or. en
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Ändringsförslag 246
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Om PNR-uppgifter 
som överförs av lufttrafikföretag omfattar 
uppgifter utöver de som anges i bilagan, 
ska enheten för passagerarinformation 
radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende riskutsatta internationella 
flygningar som ankommer till eller avgår 
från en medlemsstats territorium, ska 
samlas in av den berörda medlemsstatens 
enhet för passagerarinformation. Om 
PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver 
de som anges i bilagan, ska enheten för 
passagerarinformation slutgiltigt radera 
dessa omedelbart vid mottagandet.

Or. en

Ändringsförslag 247
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Om PNR-uppgifter 
som överförs av lufttrafikföretag omfattar 
uppgifter utöver de som anges i bilagan, 
ska enheten för passagerarinformation 
radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
enheten för passagerarinformation. Om 
PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver 
de som anges i bilagan, ska enheten för 
passagerarinformation radera dessa 
omedelbart vid mottagandet.

Or. de
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Ändringsförslag 248
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Om PNR-uppgifter 
som överförs av lufttrafikföretag omfattar 
uppgifter utöver de som anges i bilagan, 
ska enheten för passagerarinformation 
radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation, varigenom en 
optimal skyddsnivå garanteras. Om 
PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver 
de som anges i bilagan, ska enheten för 
passagerarinformation radera dessa 
omedelbart vid mottagandet.

Or. ro

Ändringsförslag 249
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Om PNR-uppgifter 
som överförs av lufttrafikföretag omfattar 
uppgifter utöver de som anges i bilagan, 
ska enheten för passagerarinformation 
radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Lufttrafikföretag 
ska avstå från att översända känsliga 
uppgifter. Om PNR-uppgifter som överförs 
av lufttrafikföretag omfattar uppgifter 
utöver de som anges i bilagan, ska enheten 
för passagerarinformation radera dessa 
omedelbart vid mottagandet.
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Or. en

Ändringsförslag 250
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende internationella flygningar som 
ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Om PNR-uppgifter 
som överförs av lufttrafikföretag omfattar 
uppgifter utöver de som anges i bilagan, 
ska enheten för passagerarinformation 
radera dessa omedelbart vid mottagandet.

1. PNR-uppgifter som överförs av 
lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6, 
avseende flygningar inom eller utanför 
EU som ankommer till eller avgår från en 
medlemsstats territorium, ska samlas in av 
den berörda medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Om PNR-uppgifter 
som överförs av lufttrafikföretag omfattar 
uppgifter utöver de som anges i bilagan, 
ska enheten för passagerarinformation 
radera dessa omedelbart vid mottagandet.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslags syfte är att dra konsekvenserna av att alla flygningar inom unionen 
inbegrips i direktivets tillämpningsområde. Begreppen flygningar inom respektive utanför EU 
är att föredra framför internationella flygningar eller andra begrepp hämtade från 
Schengenregelverket, som inte är anpassat till ett direktiv som kommer att tillämpas på 
Europeiska unionens hela territorium.

Ändringsförslag 251
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kostnaderna för att samla in, 
behandla och överföra PNR-uppgifter ska 
bäras av medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 252
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kostnaderna för att samla in, 
behandla och överföra PNR-uppgifter ska 
bäras av medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 253
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Profilering av PNR-uppgifter ska vara 
förbjudet enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 254
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, 
för att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 

utgår
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gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt 
artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid 
utförandet av en sådan bedömning kan 
enheten för passagerarinformation 
behandla PNR-uppgifterna på grundval 
av på förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, 
för att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

Or. en

Motivering

Profilering, eller behandlingen av PNR-uppgifter mot bakgrund av på förhand fastställda 
bedömningskriterier, får inte vara tillåtet om det saknas en rättslig definition av profilering 
på EU-nivå.

Ändringsförslag 255
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, 
för att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt 
artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid 
utförandet av en sådan bedömning kan 
enheten för passagerarinformation 
behandla PNR-uppgifterna på grundval 
av på förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 

utgår
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grundval av icke-automatiska metoder, 
för att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 256
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, 
för att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt 
artikel 5 behöver utreda ytterligare. Vid 
utförandet av en sådan bedömning kan 
enheten för passagerarinformation 
behandla PNR-uppgifterna på grundval 
av på förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, 
för att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 257
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, för 
att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning kan enheten för 
passagerarinformation behandla 
PNR-uppgifterna på grundval av på 
förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, för 
att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, för 
att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism och som de 
behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning kan enheten för 
passagerarinformation behandla 
PNR-uppgifterna på grundval av på 
förhand – av de behöriga myndigheterna 
enligt artikel 5 – fastställda kriterier.
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, för 
att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 258
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, för 
att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning kan enheten för 
passagerarinformation behandla 
PNR-uppgifterna på grundval av på
förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, för 
att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning ska enheten för 
passagerarinformation behandla 
PNR-uppgifterna på grundval av objektiva, 
på förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
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träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, för 
att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, för 
att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

Or. ro

Ändringsförslag 259
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, för 
att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning kan enheten för 
passagerarinformation behandla 
PNR-uppgifterna på grundval av på 
förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband med sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, för 
att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, för 
att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning får enheten för 
passagerarinformation inte behandla 
PNR-uppgifterna på grundval av på 
förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband med automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, för 
att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 260
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, för 
att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning kan enheten för 
passagerarinformation behandla 
PNR-uppgifterna på grundval av på 
förhand fastställda kriterier. 
Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
träffar i samband sådan automatisk 
databehandling granskas individuellt på 
grundval av icke-automatiska metoder, för 
att verifiera huruvida den behöriga 
myndighet som avses i artikel 5 bör vidta 
åtgärder.

(a) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst till eller 
avresa från den berörda medlemsstaten, för 
att identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning kan enheten för 
passagerarinformation behandla 
PNR-uppgifterna på grundval av på 
förhand fastställda kriterier. Enheten för 
passagerarinformation ska se till att 
eventuella träffar i samband sådan 
automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 261
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst eller avresa 
från den berörda medlemsstaten, för att 
identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
brottslighet, och som de behöriga 
myndigheterna enligt artikel 5 behöver 
utreda ytterligare. Vid utförandet av en 
sådan bedömning får enheten för 
passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta 
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella 

utgår



PE486.159v01-00 38/173 AM\897635SV.doc

SV

kopior av EU-databaser, när det på 
grundval av EU-rätten har upprättats 
sådana med avseende på personer eller 
föremål som är eftersökta eller finns 
uppförda på spärrlista i enlighet med 
EU-bestämmelser eller internationella 
eller nationella bestämmelser som är 
tillämpliga i sådana fall. Medlemsstaterna 
ska se till att eventuella träffar i samband 
sådan automatisk databehandling 
granskas individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 262
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra en bedömning av passagerarna
före deras beräknade ankomst eller avresa 
från den berörda medlemsstaten, för att 
identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
brottslighet, och som de behöriga 
myndigheterna enligt artikel 5 behöver 
utreda ytterligare. Vid utförandet av en 
sådan bedömning får enheten för 
passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella kopior 
av EU-databaser, när det på grundval av 
EU-rätten har upprättats sådana med 
avseende på personer eller föremål som är 
eftersökta eller finns uppförda på spärrlista 
i enlighet med EU-bestämmelser eller 
internationella eller nationella 
bestämmelser som är tillämpliga i sådana 
fall. Medlemsstaterna ska se till att 

(b) Kontrollera passagerarnas identitet
före deras beräknade ankomst eller avresa 
från den berörda medlemsstaten, för att 
identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och som 
de behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan kontroll får enheten för 
passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i databaser 
som utformats särskilt och inrättats för 
ändamålet att förebygga, upptäcka, utreda 
och lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet, inklusive 
internationella eller nationella databaser, 
eller nationella kopior av EU-databaser, 
när det på grundval av EU-rätten har 
upprättats sådana med avseende på 
personer eller föremål som är eftersökta 
eller finns uppförda på spärrlista i enlighet 
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eventuella träffar i samband sådan 
automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

med EU-bestämmelser eller internationella 
eller nationella bestämmelser som är 
tillämpliga i sådana fall. Medlemsstaterna 
ska se till att eventuella träffar i samband 
sådan automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 263
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst eller avresa 
från den berörda medlemsstaten, för att 
identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
brottslighet, och som de behöriga 
myndigheterna enligt artikel 5 behöver 
utreda ytterligare. Vid utförandet av en 
sådan bedömning får enheten för 
passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta 
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella kopior 
av EU-databaser, när det på grundval av 
EU-rätten har upprättats sådana med 
avseende på personer eller föremål som är 
eftersökta eller finns uppförda på spärrlista 
i enlighet med EU-bestämmelser eller 
internationella eller nationella 
bestämmelser som är tillämpliga i sådana 
fall. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella träffar i samband sådan 
automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 

(b) Göra en bedömning av passagerarna 
före deras beräknade ankomst eller avresa 
från den berörda medlemsstaten, för att 
identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism och som de 
behöriga myndigheterna enligt artikel 5 
behöver utreda ytterligare. Vid utförandet 
av en sådan bedömning får enheten för 
passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta 
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella kopior 
av EU-databaser, när det på grundval av 
EU-rätten har upprättats sådana med 
avseende på personer eller föremål som är 
eftersökta eller finns uppförda på spärrlista 
i enlighet med EU-bestämmelser eller 
internationella eller nationella 
bestämmelser som är tillämpliga i sådana 
fall. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella träffar i samband sådan 
automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
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avses i artikel 5 bör vidta åtgärder. avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 264
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra en bedömning av passagerarna
före deras beräknade ankomst eller avresa 
från den berörda medlemsstaten, för att 
identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
brottslighet, och som de behöriga 
myndigheterna enligt artikel 5 behöver 
utreda ytterligare. Vid utförandet av en 
sådan bedömning får enheten för 
passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta 
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella kopior 
av EU-databaser, när det på grundval av 
EU-rätten har upprättats sådana med 
avseende på personer eller föremål som är 
eftersökta eller finns uppförda på spärrlista 
i enlighet med EU-bestämmelser eller 
internationella eller nationella 
bestämmelser som är tillämpliga i sådana 
fall. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella träffar i samband sådan 
automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

(b) Göra ytterligare bedömningar – som 
de behöriga myndigheterna enligt 
artikel 5 får utföra före passagerarnas
beräknade ankomst till eller avresa från 
den berörda medlemsstaten – av 
passagerarna när det finns konkreta 
misstankar om att dessa kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet. Vid 
utförandet av en sådan bedömning får 
enheten för passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta 
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella kopior 
av EU-databaser, när det på grundval av 
EU-rätten har upprättats sådana med 
avseende på personer eller föremål som är 
eftersökta eller finns uppförda på spärrlista 
i enlighet med EU-bestämmelser eller 
internationella eller nationella 
bestämmelser som är tillämpliga i sådana 
fall. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella träffar i samband sådan 
automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 265
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Göra en bedömning av passagerarna
före deras beräknade ankomst eller avresa 
från den berörda medlemsstaten, för att 
identifiera personer som kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
brottslighet, och som de behöriga 
myndigheterna enligt artikel 5 behöver 
utreda ytterligare. Vid utförandet av en 
sådan bedömning får enheten för 
passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta 
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella kopior 
av EU-databaser, när det på grundval av 
EU-rätten har upprättats sådana med 
avseende på personer eller föremål som är 
eftersökta eller finns uppförda på spärrlista 
i enlighet med EU-bestämmelser eller 
internationella eller nationella 
bestämmelser som är tillämpliga i sådana 
fall. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella träffar i samband sådan 
automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

(b) Göra ytterligare bedömningar – som 
de behöriga myndigheterna enligt 
artikel 5 får utföra före passagerarnas
beräknade ankomst till eller avresa från 
den berörda medlemsstaten – av 
passagerarna när det finns välgrundade 
misstankar om att dessa kan vara 
involverade i terrorism eller grov 
gränsöverskridande brottslighet. Vid 
utförandet av en sådan bedömning får 
enheten för passagerarinformation jämföra 
PNR-uppgifter mot uppgifter i relevanta 
databaser, inklusive internationella eller 
nationella databaser, eller nationella kopior 
av EU-databaser, när det på grundval av 
EU-rätten har upprättats sådana med 
avseende på personer eller föremål som är 
eftersökta eller finns uppförda på spärrlista 
i enlighet med EU-bestämmelser eller 
internationella eller nationella 
bestämmelser som är tillämpliga i sådana 
fall. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella träffar i samband sådan 
automatisk databehandling granskas 
individuellt på grundval av 
icke-automatiska metoder, för att verifiera 
huruvida den behöriga myndighet som 
avses i artikel 5 bör vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 266
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen 
motiverade framställningar från behöriga 
myndigheter om att lämna ut 
PNR-uppgifter och om att i specifika fall 
behandla sådana uppgifter i syfte att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och
förse de behöriga myndigheterna med 
resultaten av sådan behandling.

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen 
motiverade framställningar från behöriga 
myndigheter om att lämna ut 
PNR-uppgifter och om att i specifika fall 
behandla sådana uppgifter i syfte att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet, och förse de behöriga 
myndigheterna med resultaten av sådan 
behandling.

Or. en

Ändringsförslag 267
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen 
motiverade framställningar från behöriga 
myndigheter om att lämna ut 
PNR-uppgifter och om att i specifika fall 
behandla sådana uppgifter i syfte att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
förse de behöriga myndigheterna med 
resultaten av sådan behandling.

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen 
motiverade framställningar från behöriga 
myndigheter om att lämna ut 
PNR-uppgifter och om att i specifika fall 
behandla sådana uppgifter i syfte att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott, och förse de behöriga 
myndigheterna med resultaten av sådan 
behandling.

Or. en

Ändringsförslag 268
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen 
motiverade framställningar från behöriga 
myndigheter om att lämna ut 
PNR-uppgifter och om att i specifika fall 
behandla sådana uppgifter i syfte att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, och 
förse de behöriga myndigheterna med 
resultaten av sådan behandling.

(c) I enskilda fall besvara vederbörligen 
motiverade framställningar från behöriga 
myndigheter om att lämna ut 
PNR-uppgifter och om att i specifika fall 
behandla sådana uppgifter i syfte att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande
brottslighet, och förse de behöriga 
myndigheterna med resultaten av sådan 
behandling.

Or. en

Ändringsförslag 269
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Analysera PNR-uppgifter för att 
uppdatera och skapa nya kriterier för att 
utföra bedömningar i syfte att identifiera 
personer som kan vara involverade i ett 
terroristbrott eller ett grovt 
gränsöverskridande brott enligt led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 270
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Analysera PNR-uppgifter för att 
uppdatera och skapa nya kriterier för att 
utföra bedömningar i syfte att identifiera 

utgår
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personer som kan vara involverade i ett 
terroristbrott eller ett grovt 
gränsöverskridande brott enligt led a.

Or. en

Ändringsförslag 271
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Analysera PNR-uppgifter för att 
uppdatera och skapa nya kriterier för att 
utföra bedömningar i syfte att identifiera 
personer som kan vara involverade i ett 
terroristbrott eller ett grovt 
gränsöverskridande brott enligt led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 272
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Analysera PNR-uppgifter för att 
uppdatera och skapa nya kriterier för att 
utföra bedömningar i syfte att identifiera 
personer som kan vara involverade i ett 
terroristbrott eller ett grovt 
gränsöverskridande brott enligt led a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 273
Carmen Romero López, Birgit Sippel
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Analysera PNR-uppgifter för att 
uppdatera och skapa nya kriterier för att 
utföra bedömningar i syfte att identifiera 
personer som kan vara involverade i ett 
terroristbrott eller ett grovt 
gränsöverskridande brott enligt led a.

(d) Analysera PNR-uppgifter för att 
uppdatera och skapa nya kriterier för att 
utföra bedömningar i syfte att identifiera 
personer som kan vara involverade i ett 
terroristbrott enligt led a.

Or. en

Ändringsförslag 274
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den bedömning av passagerare före 
ankomst eller avresa från den 
medlemsstat som avses i punkt 2 a ska 
utföras på ett icke-diskriminerande sätt, 
på grundval av bedömningskriterier som 
fastställts av medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Medlemsstaterna 
ska se till att bedömningskriterierna 
fastställs av enheten för 
passagerarinformation, i samarbete med 
de behöriga myndigheter som avses i 
artikel 5. Bedömningskriterierna får 
under inga omständigheter vara baserade 
på en persons ras eller etniska ursprung, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
politiska åskådning, medlemskap i 
fackförening, hälsotillstånd eller sexuella 
läggning.

utgår

Or. en
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Motivering

Profilering, eller behandlingen av PNR-uppgifter mot bakgrund av på förhand fastställda 
bedömningskriterier, får inte vara tillåtet om det saknas en rättslig definition av profilering 
på EU-nivå.

Ändringsförslag 275
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den bedömning av passagerare före 
ankomst eller avresa från den medlemsstat 
som avses i punkt 2 a ska utföras på ett 
icke-diskriminerande sätt, på grundval av 
bedömningskriterier som fastställts av 
medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Medlemsstaterna 
ska se till att bedömningskriterierna 
fastställs av enheten för 
passagerarinformation, i samarbete med
de behöriga myndigheter som avses i 
artikel 5. Bedömningskriterierna får under 
inga omständigheter vara baserade på en 
persons ras eller etniska ursprung, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

3. Den bedömning av passagerare före 
ankomst eller avresa från den medlemsstat 
som avses i punkt 2 a ska utföras på ett 
icke-diskriminerande sätt, på grundval av 
bedömningskriterier. Medlemsstaterna ska 
se till att bedömningskriterierna fastställs 
av de behöriga myndigheter som avses i 
artikel 5. Bedömningskriterierna får under 
inga omständigheter vara baserade på en 
persons ras eller etniska ursprung, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

Or. en

Ändringsförslag 276
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den bedömning av passagerare före 
ankomst eller avresa från den medlemsstat 

3. Den bedömning av passagerare före 
ankomst eller avresa från den medlemsstat 



AM\897635SV.doc 47/173 PE486.159v01-00

SV

som avses i punkt 2 a ska utföras på ett 
icke-diskriminerande sätt, på grundval av 
bedömningskriterier som fastställts av 
medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Medlemsstaterna 
ska se till att bedömningskriterierna 
fastställs av enheten för 
passagerarinformation, i samarbete med de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 5. 
Bedömningskriterierna får under inga 
omständigheter vara baserade på en 
persons ras eller etniska ursprung, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

som avses i punkt 2 a ska utföras på ett 
icke-diskriminerande sätt, på grundval av 
bedömningskriterier som fastställts av 
medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Medlemsstaterna 
ska se till att bedömningskriterierna 
fastställs av enheten för 
passagerarinformation, i samarbete med de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 5. 
Bedömningskriterierna får under inga 
omständigheter vara baserade på en 
persons ras eller etniska ursprung, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd, funktionshinder eller 
sexuella läggning.

Or. en

Ändringsförslag 277
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den bedömning av passagerare före 
ankomst till eller avresa från den 
medlemsstat som avses i punkt 2 a ska 
utföras på ett icke-diskriminerande sätt, på 
grundval av bedömningskriterier som 
fastställts av medlemsstatens enhet för 
passagerarinformation. Medlemsstaterna 
ska se till att bedömningskriterierna 
fastställs av enheten för 
passagerarinformation, i samarbete med 
de behöriga myndigheter som avses i 
artikel 5. Bedömningskriterierna får under 
inga omständigheter vara baserade på en 
persons ras eller etniska ursprung, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

3. Den bedömning av passagerare före 
ankomst till eller avresa från 
medlemsstaten som avses i punkt 2 a ska 
utföras på ett icke-diskriminerande sätt, på 
grundval av gemensamma 
bedömningskriterier, i samarbete med de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 5.
Bedömningskriterierna får under inga 
omständigheter vara baserade på en 
persons ras eller etniska ursprung, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

Or. en
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Ändringsförslag 278
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. PNR-uppgifter får behandlas endast 
efter beslut av en behörig domstol eller ett 
behörigt organ i en medlemsstat till följd 
av en begäran från enheten för 
passagerarinformation. Endast om 
enheten för passagerarinformation anser 
att en fördröjning innebär fara 
(”periculum in mora”) kan den själv fatta 
ett beslut om sådan behandling.

Or. en

Ändringsförslag 279
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. PNR-uppgifter får översändas endast 
efter beslut av en domstol i en 
medlemsstat till följd av en begäran från 
enheten för passagerarinformation.
Endast om enheten för 
passagerarinformation anser att en 
fördröjning innebär fara (”periculum in 
mora”) kan den själv fatta ett beslut om 
sådan behandling.

Or. en

Ändringsförslag 280
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 281
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 282
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska överföra PNR-uppgifterna 
eller resultaten av behandlingen av 
PNR-uppgifter om personer som har 
identifierats i enlighet med punkt 2 a–b till 
de behöriga myndigheterna i samma 
medlemsstat, för vidare granskning.
Beroende på resultatet av granskningen 
ska de framkomna uppgifterna med 
koppling till den identifierade personen 
lagras, och detta ska beaktas i beslutet om 
lagringstid. Sådana överföringar får endast 
ske om det är befogat i det enskilda fallet.

Or. hu

Ändringsförslag 283
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 284
Alexander Alvaro
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Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Behöriga myndigheter

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i 
syfte att undersöka informationen 
ytterligare eller vidta lämpliga åtgärder 
för att förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.
2. De behöriga myndigheterna ska bestå 
av myndigheter som är behöriga med 
avseende på att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet
3. Varje medlemsstat ska meddela 
kommissionen förteckningen över sina 
behöriga myndigheter senast tolv 
månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft, och kan när som helst 
uppdatera sin den. Kommissionen ska 
offentliggöra denna information, samt 
eventuella uppdateringar, i Europeiska 
unionens officiella tidning.
4. PNR-uppgifter om passagerare och 
resultaten av behandling av 
PNR-uppgifter som mottagits av enheten 
för passagerarinformation får behandlas 
ytterligare av de behöriga myndigheterna 
i medlemsstaterna endast om syftet är att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.
5. Punkt 4 ska inte påverka 
brottsbekämpningen eller de rättsliga 
myndigheternas befogenheter på nationell 
nivå, om andra brott eller indikationer på 
andra brott upptäcks i samband med 
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brottsbekämpande insatser som görs till 
följd av behandling av PNR-uppgifter.
6. De behöriga myndigheterna ska inte 
fatta några beslut som har negativa 
rättsliga verkningar för en person eller på 
annat sätt påverkar en person allvarligt 
endast på grund av den automatiska 
behandlingen av PNR-uppgifter. Sådana 
beslut får inte heller fattas på grundval av 
en persons ras eller etniska ursprung, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
politiska åskådning, medlemskap i 
fackförening, hälsotillstånd eller sexuella 
läggning.

Or. en

Ändringsförslag 285
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i syfte 
att undersöka informationen ytterligare 
eller vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att från fall till fall 
begära eller motta PNR-uppgifter eller 
resultat av behandlingen av PNR-uppgifter 
från enheterna för passagerarinformation i 
syfte att undersöka informationen 
ytterligare eller vidta lämpliga åtgärder för 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 286
Axel Voss
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i 
syfte att undersöka informationen 
ytterligare eller vidta lämpliga åtgärder för 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheten för passagerarinformation i syfte 
att undersöka informationen ytterligare 
eller vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

Or. de

Ändringsförslag 287
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i syfte 
att undersöka informationen ytterligare 
eller vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i syfte 
att undersöka informationen ytterligare 
eller vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 288
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i syfte 
att undersöka informationen ytterligare 
eller vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

1. Varje medlemsstat ska, med samtidigt 
beaktande av nödvändighets- och 
proportionalitetsprinciperna, fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i syfte 
att undersöka informationen ytterligare 
eller vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

Or. ro

Ändringsförslag 289
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i syfte 
att undersöka informationen ytterligare 
eller vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

1. Varje medlemsstat ska fastställa en 
förteckning över behöriga myndigheter 
som har befogenhet att begära eller motta 
PNR-uppgifter eller resultat av 
behandlingen av PNR-uppgifter från 
enheterna för passagerarinformation i syfte 
att undersöka informationen ytterligare 
eller vidta lämpliga åtgärder för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 290
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av
myndigheter som är behöriga med 
avseende på att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.

2. De behöriga myndigheterna ska vara
myndigheter som är behöriga med 
avseende på att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 291
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av 
myndigheter som är behöriga med 
avseende på att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av 
myndigheter som är behöriga med 
avseende på att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 292
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av 
myndigheter som är behöriga med 
avseende på att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.

2. De behöriga myndigheterna ska bestå av 
myndigheter som är behöriga med 
avseende på att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet.

Or. en
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Ändringsförslag 293
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska meddela 
kommissionen förteckningen över sina 
behöriga myndigheter senast tolv månader 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft, 
och kan när som helst uppdatera sin den. 
Kommissionen ska offentliggöra denna 
information, samt eventuella 
uppdateringar, i Europeiska unionens 
officiella tidning.

3. Varje medlemsstat ska meddela 
kommissionen förteckningen över sina 
behöriga myndigheter senast tolv månader 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
eller tolv månader efter det att 
PNR-uppgifter använts för första gången 
för de ändamål som avses i detta direktiv, 
och kan när som helst uppdatera den.
Kommissionen ska offentliggöra denna 
information, samt eventuella 
uppdateringar, i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. de

Ändringsförslag 294
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. PNR-uppgifter om passagerare och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
som mottagits av enheten för 
passagerarinformation får behandlas 
ytterligare av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna endast om syftet är att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

4. PNR-uppgifter om passagerare och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
som mottagits av enheten för 
passagerarinformation får behandlas 
ytterligare av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna endast om syftet är att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet.

Or. en
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Ändringsförslag 295
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. PNR-uppgifter om passagerare och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
som mottagits av enheten för 
passagerarinformation får behandlas 
ytterligare av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna endast om syftet är att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

4. PNR-uppgifter om passagerare och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
som mottagits av enheten för 
passagerarinformation får behandlas 
ytterligare av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna endast om syftet är att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 296
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. PNR-uppgifter om passagerare och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
som mottagits av enheten för 
passagerarinformation får behandlas 
ytterligare av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna endast om syftet är att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.

4. PNR-uppgifter om passagerare och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
som mottagits av enheten för 
passagerarinformation får behandlas 
ytterligare av de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna endast om syftet är att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 297
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Punkt 4 ska inte påverka 
brottsbekämpningen eller de rättsliga 
myndigheternas befogenheter på nationell 
nivå, om andra brott eller indikationer på 
andra brott upptäcks i samband med 
brottsbekämpande insatser som görs till 
följd av behandling av PNR-uppgifter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 298
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De behöriga myndigheterna ska inte 
fatta några beslut som har negativa rättsliga 
verkningar för en person eller på annat sätt 
påverkar en person allvarligt endast på 
grund av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte 
heller fattas på grundval av en persons ras 
eller etniska ursprung, religiösa eller 
filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

6. De behöriga myndigheterna ska inte 
fatta några beslut som har negativa rättsliga 
verkningar för en person eller på annat sätt 
påverkar en person allvarligt endast på 
grund av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte 
heller fattas på grundval av en persons kön,
ras, hudfärg, etniska eller sociala 
ursprung, genetiska särdrag, språk, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
politiska åskådning, medlemskap i 
fackförening, tillhörighet till nationell 
minoritet, förmögenhet, funktionshinder, 
ålder, hälsotillstånd eller sexuella 
läggning, så som det anges i artikel 21 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 299
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De behöriga myndigheterna ska inte 
fatta några beslut som har negativa rättsliga 
verkningar för en person eller på annat sätt 
påverkar en person allvarligt endast på 
grund av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte 
heller fattas på grundval av en persons ras 
eller etniska ursprung, religiösa eller 
filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

6. De behöriga myndigheterna ska inte 
fatta några beslut som har negativa rättsliga 
verkningar för en person eller på annat sätt 
påverkar en person allvarligt endast på 
grund av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter, behandling mot bakgrund 
av på förhand fastställda kriterier eller 
varje annan form av profilering. Sådana 
beslut får inte heller fattas på grundval av 
en persons ras eller etniska ursprung, 
religiösa eller filosofiska övertygelse, 
politiska åskådning, medlemskap i 
fackförening, hälsotillstånd eller sexuella 
läggning.

Or. en

Ändringsförslag 300
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. De behöriga myndigheterna ska inte 
fatta några beslut som har negativa rättsliga 
verkningar för en person eller på annat sätt 
påverkar en person allvarligt endast på 
grund av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte 
heller fattas på grundval av en persons ras 
eller etniska ursprung, religiösa eller 
filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning.

6. De behöriga myndigheterna ska inte 
fatta några beslut som har negativa rättsliga 
verkningar för en person eller på annat sätt 
påverkar en person allvarligt endast på 
grund av den automatiska behandlingen av 
PNR-uppgifter. Sådana beslut får inte 
heller fattas på grundval av en persons ras 
eller etniska ursprung, religiösa 
övertygelse, politiska åskådning, 
medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 
eller sexuella läggning.

Or. en
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Ändringsförslag 301
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 6 utgår
Lufttrafikföretagens skyldigheter

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden)) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i 
bilagan, förutsatt att de redan samlar in 
sådana uppgifter, till databasen hos 
enheten för passagerarinformation i den 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen kommer att 
ankomma eller från det territorium 
varifrån flygningen kommer att avgå. Om 
flygningens linjebeteckning delas med ett 
eller flera andra lufttrafikföretag ska det 
företag som utför flygningen överföra 
PNR-uppgifter om samtliga passagerare 
ombord. Om flygningen innebär en eller
flera mellanlandningar på 
medlemsstaternas flygplatser ska 
lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater.
2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och 
understödda dataformat som kommer att 
antas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 13 och 14 eller, vid eventuella 
tekniska problem, på något annat sätt som 
garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd
a) 24–48 timmar före flygningens
planerade avgång, och 
b) omedelbart efter det att dörrarna 
stängts, det vill säga när passagerarna har 
bordat planet inför avgång och eventuella 
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ytterligare passagerare inte längre tillåts 
komma ombord. 
3. Medlemsstaterna får tillåta 
lufttrafikföretag att begränsa den 
överföring som avses i punkt 2 b till 
uppdateringar av sådan överföring som 
avses i punkt 2 a.
4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en 
bedömning i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där 
det är nödvändigt att få åtkomst i ett 
tidigare skede än som anges i punkt 2 a 
för att reagera på ett specifikt och reellt 
hot med anknytning till terroristbrott eller 
grov brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 302
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden”)) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation i den medlemsstat 
på vars territorium den internationella 
flygningen kommer att ankomma eller från 
det territorium varifrån flygningen 
kommer att avgå. Om flygningens 
linjebeteckning delas med ett eller flera 
andra lufttrafikföretag ska det företag som 
utför flygningen överföra PNR-uppgifter 
om samtliga passagerare ombord. Om 

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden”) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter som en del av sin normala 
affärsverksamhet, till databasen hos 
enheten för passagerarinformation i den 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen kommer att 
ankomma eller från vars territorium 
flygningen kommer att avgå. Om 
flygningens linjebeteckning delas med ett 
eller flera andra lufttrafikföretag ska det 
företag som utför flygningen överföra 
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flygningen innebär en eller flera 
mellanlandningar på medlemsstaternas 
flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater.

PNR-uppgifter om samtliga passagerare 
ombord. Om flygningen innebär en eller 
flera mellanlandningar på 
medlemsstaternas flygplatser ska 
lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 303
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden”)) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation i den medlemsstat 
på vars territorium den internationella 
flygningen kommer att ankomma eller från 
det territorium varifrån flygningen 
kommer att avgå. Om flygningens 
linjebeteckning delas med ett eller flera 
andra lufttrafikföretag ska det företag som 
utför flygningen överföra PNR-uppgifter 
om samtliga passagerare ombord. Om 
flygningen innebär en eller flera 
mellanlandningar på medlemsstaternas 
flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater.

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden”) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation i den medlemsstat 
på vars territorium den internationella 
flygningen kommer att ankomma eller från 
vars territorium flygningen kommer att 
avgå. Om flygningens linjebeteckning 
delas med ett eller flera andra 
lufttrafikföretag ska det företag som utför 
flygningen överföra PNR-uppgifter om 
samtliga passagerare ombord. Om 
flygningen innebär en eller flera 
mellanlandningar på medlemsstaternas 
flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater. Inga uppgifter som 
avslöjar en persons kön, ålder, ras, 
sociala eller etniska ursprung, religiösa 
eller filosofiska övertygelse, politiska 
åskådning, medlemskap i fackförening, 
hälsotillstånd eller sexuella läggning får 
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överföras.

Or. en

Motivering

Det är mycket säkrare att ålägga lufttrafikföretagen att överföra endast vissa uppgifter än att 
ålägga de nationella enheterna för passagerarinformation att radera vissa uppgifter.

Ändringsförslag 304
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden”)) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation i den medlemsstat 
på vars territorium den internationella 
flygningen kommer att ankomma eller 
från vars territorium flygningen kommer 
att avgå. Om flygningens linjebeteckning 
delas med ett eller flera andra 
lufttrafikföretag ska det företag som utför 
flygningen överföra PNR-uppgifter om 
samtliga passagerare ombord. Om 
flygningen innebär en eller flera 
mellanlandningar på medlemsstaternas 
flygplatser ska lufttrafikföretagen 
överföra PNR-uppgifterna till enheterna 
för passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater.

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden”) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation. Om flygningens 
linjebeteckning delas med ett eller flera 
andra lufttrafikföretag ska det företag som 
utför flygningen överföra PNR-uppgifter 
om samtliga passagerare ombord.

Or. de

Ändringsförslag 305
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden”)) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation i den medlemsstat 
på vars territorium den internationella 
flygningen kommer att ankomma eller från 
det territorium varifrån flygningen 
kommer att avgå. Om flygningens 
linjebeteckning delas med ett eller flera 
andra lufttrafikföretag ska det företag som 
utför flygningen överföra PNR-uppgifter 
om samtliga passagerare ombord. Om 
flygningen innebär en eller flera 
mellanlandningar på medlemsstaternas 
flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater.

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag som redan samlar in 
uppgifter från sina passagerare överför 
(”push-metoden”) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de samlar in sådana uppgifter 
som en del av sin normala 
affärsverksamhet, till databasen hos 
enheten för passagerarinformation i den 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen kommer att 
ankomma eller från vars territorium 
flygningen kommer att avgå. Om 
flygningens linjebeteckning delas med ett 
eller flera andra lufttrafikföretag ska det 
företag som utför flygningen överföra 
PNR-uppgifter om samtliga passagerare 
ombord. Om flygningen innebär en eller 
flera mellanlandningar på 
medlemsstaternas flygplatser ska 
lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna endast till enheten för 
passagerarinformation i den slutliga 
ankomstmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 306
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför (”push-
metoden”)) de PNR-uppgifter som anges i 

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag som redan samlar in 
uppgifter från sina passagerare överför 
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artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation i den medlemsstat 
på vars territorium den internationella 
flygningen kommer att ankomma eller från 
det territorium varifrån flygningen 
kommer att avgå. Om flygningens 
linjebeteckning delas med ett eller flera 
andra lufttrafikföretag ska det företag som 
utför flygningen överföra PNR-uppgifter 
om samtliga passagerare ombord. Om 
flygningen innebär en eller flera 
mellanlandningar på medlemsstaternas 
flygplatser ska lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater.

(”push-metoden”) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de samlar in sådana uppgifter 
som en del av sin normala 
affärsverksamhet, till databasen hos 
enheten för passagerarinformation i den 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen kommer att 
ankomma eller från vars territorium 
flygningen kommer att avgå. Om 
flygningens linjebeteckning delas med ett 
eller flera andra lufttrafikföretag ska det 
företag som utför flygningen överföra 
PNR-uppgifter om samtliga passagerare 
ombord. Om flygningen innebär en eller 
flera mellanlandningar på 
medlemsstaternas flygplatser ska 
lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna endast till enheten för 
passagerarinformation i den slutliga 
ankomstmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 307
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden)) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation i den medlemsstat 
på vars territorium den internationella
flygningen kommer att ankomma eller från 
det territorium varifrån flygningen 
kommer att avgå. Om flygningens 
linjebeteckning delas med ett eller flera 
andra lufttrafikföretag ska det företag 

1. Medlemsstaterna ska anta nödvändiga 
åtgärder för att se till att 
lufttransportföretag överför 
(”push-metoden)) de PNR-uppgifter som 
anges i artikel 2 c och preciseras i bilagan, 
förutsatt att de redan samlar in sådana 
uppgifter, till databasen hos enheten för 
passagerarinformation i den medlemsstat 
på vars territorium flygningen inom eller 
utanför EU kommer att ankomma eller 
från vars territorium flygningen kommer 
att avgå. 
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som utför flygningen överföra 
PNR-uppgifter om samtliga passagerare 
ombord. Om flygningen innebär en eller 
flera mellanlandningar på 
medlemsstaternas flygplatser ska 
lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i alla berörda 
medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslags syfte är att dra konsekvenserna av att alla flygningar inom unionen 
inbegrips i direktivets tillämpningsområde. Begreppen flygningar inom respektive utanför EU 
är att föredra framför internationella flygningar eller andra begrepp hämtade från 
Schengenregelverket, som inte är anpassat till ett direktiv som kommer att tillämpas på 
Europeiska unionens hela territorium.

Ändringsförslag 308
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
lufttrafikföretagen samlar in 
PNR-uppgifter som de inte redan samlar 
in. Lufttrafikföretagen ska inte överföra 
andra PNR-uppgifter än dem som 
definieras i artikel 2 c och som finns 
specificerade i bilagan.
Lufttrafikföretagen ska inte hållas 
ansvariga för riktigheten och 
fullständigheten i de uppgifter som 
passagerarna lämnar, utom då de inte 
vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för 
att se till att de uppgifter som samlats in 
från passagerarna är riktiga och korrekta.

Or. en
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Ändringsförslag 309
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska inte kräva att 
lufttrafikföretagen samlar in 
PNR-uppgifter som de inte redan samlar 
in. Lufttrafikföretagen ska inte överföra 
andra PNR-uppgifter än dem som 
definieras i artikel 2 c och som finns 
specificerade i bilagan.
Lufttrafikföretagen ska vidta alla rimliga 
försiktighetsåtgärder för att se till att de 
uppgifter som samlas in om passagerarna 
är riktiga och korrekta; om så inte är 
fallet får lufttrafikföretaget i fråga hållas 
ansvarigt.

Or. en

Ändringsförslag 310
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om flygningens linjebeteckning delas 
med ett eller flera andra lufttrafikföretag 
ska det företag som utför flygningen för 
alla passagerare överföra PNR-uppgifter 
om samtliga passagerare ombord. Om en 
unionsflygning utanför EU innebär en 
eller flera mellanlandningar på 
flygplatser i olika medlemsstater ska 
lufttrafikföretagen överföra 
PNR-uppgifter om samtliga passagerare 
till enheterna för passagerarinformation i 
alla berörda medlemsstater. Samma 
skyldighet att överföra uppgifter gäller för 
lufttrafikföretagen om en flygning inom 
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EU innebär en eller flera 
mellanlandningar på flygplatser i olika 
medlemsstater.

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget preciseras de närmare villkoren för hur PNR-uppgifterna ska 
överföras om flera lufttrafikföretag är inblandade eller om flygningen innebär en 
mellanlandning.

Ändringsförslag 311
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och understödda 
dataformat som kommer att antas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 13 och 14 
eller, vid eventuella tekniska problem, på 
något annat sätt som garanterar ett lämpligt 
uppgiftsskydd

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och understödda 
dataformat som kommer att antas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 13 och 14 
eller, vid eventuella tekniska problem hos 
lufttrafikföretagen, på något annat sätt 
som garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

Or. en

Ändringsförslag 312
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och understödda 
dataformat som kommer att antas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 13 och 14 

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter på ett säkert elektroniskt 
sätt med hjälp av de gemensamma 
protokoll och understödda dataformat som 
kommer att antas i enlighet med 
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eller, vid eventuella tekniska problem, på 
något annat sätt som garanterar ett lämpligt 
uppgiftsskydd

förfarandet i artiklarna 13 och 14 eller, vid 
eventuella tekniska problem, på något 
annat sätt som garanterar ett lämpligt 
uppgiftsskydd

Or. ro

Ändringsförslag 313
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och understödda 
dataformat som kommer att antas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 13 och 14 
eller, vid eventuella tekniska problem, på 
något annat sätt som garanterar ett lämpligt 
uppgiftsskydd

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och understödda 
dataformat som kommer att antas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 13 och 14 
eller, vid eventuella tekniska problem hos 
lufttrafikföretagen, på något annat sätt 
som garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

Or. en

Ändringsförslag 314
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och understödda 
dataformat som kommer att antas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 13 och 14 
eller, vid eventuella tekniska problem, på 
något annat sätt som garanterar ett lämpligt 
uppgiftsskydd

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och understödda 
dataformat som kommer att antas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 13 och 14 
eller, vid eventuella tekniska problem, på 
något annat sätt som garanterar ett lämpligt 
uppgiftsskydd och samtidigt beaktar 
riktlinjerna från Internationella civila 
luftfartsorganisationen (Icao)
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Or. fr

Motivering

För att skapa viss överensstämmelse med internationella bestämmelser är det viktigt att 
precisera att de protokoll och format som kommer att användas tar hänsyn till de 
rekommendationer som erkänns på internationell nivå.

Ändringsförslag 315
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter elektroniskt med hjälp av 
de gemensamma protokoll och understödda 
dataformat som kommer att antas i enlighet 
med förfarandet i artiklarna 13 och 14 
eller, vid eventuella tekniska problem, på 
något annat sätt som garanterar ett lämpligt 
uppgiftsskydd

2. Lufttrafikföretagen ska överföra 
PNR-uppgifter från riskutsatta 
internationella flygningar elektroniskt 
med hjälp av de gemensamma protokoll 
och understödda dataformat som kommer 
att antas i enlighet med förfarandet i 
artiklarna 13 och 14 eller, vid eventuella 
tekniska problem, på något annat sätt som 
garanterar ett lämpligt uppgiftsskydd

Or. en

Ändringsförslag 316
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) 24–48 timmar före flygningens 
planerade avgång,

a) en gång 24–48 timmar före flygningens 
planerade avgång,

Or. en

Ändringsförslag 317
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) omedelbart efter det att dörrarna stängts, 
det vill säga när passagerarna har bordat 
planet inför avgång och eventuella 
ytterligare passagerare inte längre tillåts 
komma ombord.

b) en gång omedelbart efter det att 
dörrarna stängts, det vill säga när 
passagerarna har bordat planet inför 
avgång och eventuella ytterligare 
passagerare inte längre tillåts komma 
ombord.

Or. en

Ändringsförslag 318
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om flygningen inte avgår på grund av att 
force majeure föreligger och resan ställs 
in, ska de PNR-uppgifter som överförts till 
enheten för passagerarinformation 
raderas omedelbart.

Or. en

Ändringsförslag 319
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får tillåta 
lufttrafikföretag att begränsa den 
överföring som avses i punkt 2 b till 
uppdateringar av sådan överföring som 
avses i punkt 2 a.

3. Medlemsstaterna ska tillåta 
lufttrafikföretag att begränsa den 
överföring som avses i punkt 2 b till 
uppdateringar av sådan överföring som 
avses i punkt 2 a.
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Or. en

Ändringsförslag 320
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får tillåta 
lufttrafikföretag att begränsa den 
överföring som avses i punkt 2 b till 
uppdateringar av sådan överföring som 
avses i punkt 2 a.

3. Enheten för passagerarinformation får 
tillåta lufttrafikföretag att begränsa den 
överföring som avses i punkt 2 b till 
uppdateringar av sådan överföring som 
avses i punkt 2 a.

Or. de

Ändringsförslag 321
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får tillåta 
lufttrafikföretag att begränsa den 
överföring som avses i punkt 2 b till 
uppdateringar av sådan överföring som 
avses i punkt 2 a.

3. Medlemsstaterna ska tillåta 
lufttrafikföretag att begränsa den 
överföring som avses i punkt 2 b till 
uppdateringar av sådan överföring som 
avses i punkt 2 a.

Or. en

Ändringsförslag 322
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt och reellt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning och efter rättsligt 
förhandstillstånd ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt, reellt och 
överhängande hot med anknytning till 
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 323
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt och reellt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

4. Efter en framställan från de behöriga 
myndigheterna i en medlemsstat i enlighet 
med nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en 
medlemsstats bedömning i det konkreta 
fallet, överföra PNR-uppgifter till enheten 
för passagerarinformation i sådana 
situationer där det är nödvändigt att få 
åtkomst i ett tidigare skede än som anges i 
punkt 2 a för att reagera på ett specifikt och 
reellt hot med anknytning till terroristbrott 
eller grov brottslighet.

Or. de

Ändringsförslag 324
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt och reellt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt och reellt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet.

(Denna ändring berör hela texten.)

Or. en

Ändringsförslag 325
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt och reellt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt och reellt hot med 
anknytning till terroristbrott.

Or. en
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Ändringsförslag 326
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt och reellt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

4. Efter en framställan från en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
nationell lagstiftning ska 
lufttransportföretagen, efter en bedömning 
i det konkreta fallet, överföra 
PNR-uppgifter i sådana situationer där det 
är nödvändigt att få åtkomst i ett tidigare 
skede än som anges i punkt 2 a för att 
reagera på ett specifikt och reellt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet.

Or. en

Ändringsförslag 327
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Utbyte av information mellan 

medlemsstaterna
1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 
till att den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den 
förstnämnda enheten anser att en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Enheterna för 
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passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater. 
2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande 
enheten för passagerarinformation anser 
vara nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.
3. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda en enhet för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.2 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. Enheten för 
passagerarinformation kan i särskilda 
undantagsfall begära att få tillgång till 
särskilda PNR-uppgifter som bevaras av 
enheten för passagerarinformation i en 
annan medlemsstat, i fullständig och 
omaskerad form, i syfte att använda dessa 
med avseende på ett specifikt hot eller en 
viss utredning eller en viss 
lagföringsåtgärd med anknytning till 
terroristbrott eller grov brottslighet.
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4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett 
omedelbart och allvarligt hot mot den 
allmänna säkerheten får en medlemsstats 
behöriga myndigheter vända sig direkt till 
enheten för passagerarinformation i en 
annan medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov brottslighet och 
ska vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla 
svaren på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.
5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet, ska enheten för 
passagerarinformation i en medlemsstat i 
undantagsfall ha rätt att när som helst 
vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den 
senares territorium.
6. Informationsutbyte enligt denna artikel 
får äga rum via alla befintliga kanaler för 
internationellt 
brottsbekämpningssamarbete. Det språk 
som används i samband med begäran och 
informationsutbytet ska vara det som 
gäller för den kanal som används. 
Medlemsstaterna ska, i samband med att 
de lämnar underrättelser i enlighet med 
artikel 3.3, även meddela kommissionen 
uppgifter om vart framställningar kan 
sändas i brådskande fall. Kommissionen 
ska underrätta medlemsstaterna om de 
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meddelanden som mottagits.

Or. en

Ändringsförslag 328
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 
till att den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet. Enheterna för 
passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 ska medlemsstaterna se till att 
den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet.
Enheterna för passagerarinformation i de 
mottagande medlemsstaterna ska överföra 
sådana PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 329
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 

1. Med avseende på personer som 
identifierats av enheten för 
passagerarinformation i enlighet med 



AM\897635SV.doc 79/173 PE486.159v01-00

SV

artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 
till att den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den 
förstnämnda enheten anser att en sådan 
överföring är nödvändig för att förebygga, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet. Enheterna för 
passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

artikel 4.2 a och b ska enheten i fråga 
överföra resultaten av behandlingen av 
PNR-uppgifterna till de berörda behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna, om den 
kommer fram till att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet.

Or. de

Ändringsförslag 330
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 
till att den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet. Enheterna för 
passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 
till att den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott. Enheterna 
för passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

Or. en
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Ändringsförslag 331
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 
till att den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet. Enheterna för 
passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 b ska medlemsstaterna se till att 
den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet. Sådana 
överföringar ska vara strikt begränsade 
till de uppgifter som i det specifika fallet 
är nödvändiga för att man ska kunna 
förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra 
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och de 
ska motiveras skriftligen. Enheterna för 
passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Utbyte av personuppgifter för alla flygpassagerare bör inte ske rutinmässigt. Ett 
uppgiftsutbyte bör vara strikt begränsat och syfta till att förebygga, upptäcka, utreda eller 
lagföra terroristbrott i det specifika fallet. Begäran bör motiveras skriftligen för att kunna 
verifieras.
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Ändringsförslag 332
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 
till att den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet. Enheterna för 
passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 b ska medlemsstaterna se till att 
den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet.

Sådana överföringar ska vara strikt 
begränsade till de uppgifter som i det 
specifika fallet är nödvändiga för att man 
ska kunna förebygga, utreda eller lagföra 
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och de 
ska motiveras skriftligen. Enheterna för 
passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 333
Hubert Pirker, Frank Engel
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 a och b ska medlemsstaterna se 
till att den enheten överför resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna till 
enheterna för passagerarinformation i 
andra medlemsstater, om den förstnämnda 
enheten anser att en sådan överföring är 
nödvändig för att förebygga, upptäcka, 
utreda och lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet. Enheterna för 
passagerarinformation i de mottagande 
medlemsstaterna ska överföra sådana 
PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

1. Med avseende på personer som 
identifierats av en enhet för 
passagerarinformation i enlighet med 
artikel 4.2 a och b ska enheten i fråga 
överföra resultaten av behandlingen av 
PNR-uppgifterna till enheterna för 
passagerarinformation i andra 
medlemsstater och – oavsett om Europol 
fungerar som enhet för 
passagerarinformation enligt artikel 3 
eller inte – till Europol i fall där villkoren 
i rådets beslut 2009/371/RIF av den 
6 april 2009 är uppfyllda, om den 
förstnämnda enheten kommer fram till att 
en sådan överföring är nödvändig för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet.
Enheterna för passagerarinformation i de 
mottagande medlemsstaterna ska överföra 
sådana PNR-uppgifter eller resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter till de 
relevanta behöriga myndigheterna i sina 
medlemsstater.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag 334
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande enheten 
för passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med artikel 
4.2 a och b.

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande enheten 
för passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för utredning
eller lagföring med avseende på
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet.
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.

Or. en

Ändringsförslag 335
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 

2. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat eller den behöriga 
myndighet i en annan medlemsstat som 
mottagit uppgifter från enheten för 
passagerarinformation i enlighet med 
punkt 1 att tillhandahålla resultaten av 
behandlingen av PNR-uppgifterna. En 
sådan begäran om uppgifter får avse en 
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vilken information den begärande enheten 
för passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.

viss uppgift eller en kombination av 
uppgifter, beroende på vilken information 
den begärande myndigheten anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Informationsutbytet ska ske omedelbart, 
och detta gäller även resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.

Or. de

Ändringsförslag 336
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande enheten 
för passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande enheten 
för passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott. Enheterna för 
passagerarinformation ska tillhandahålla de 
begärda uppgifterna så snabbt som möjligt, 
liksom resultatet av behandlingen av 
PNR-uppgifter, om detta redan har 
förberetts i enlighet med artikel 4.2 a 
och b.

Or. en
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Ändringsförslag 337
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande enheten 
för passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter ska vara strikt begränsad till de 
uppgifter som är nödvändiga i det 
specifika fallet. Den får avse en viss 
uppgift eller en kombination av uppgifter, 
beroende på vilken information den 
begärande enheten för 
passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och den
ska motiveras skriftligen. Enheterna för 
passagerarinformation ska tillhandahålla de 
begärda uppgifterna så snabbt som möjligt, 
liksom resultatet av behandlingen av 
PNR-uppgifter, om detta redan har 
förberetts i enlighet med artikel 4.2 b.

Or. en

Ändringsförslag 338
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande enheten 
för passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter ska vara strikt begränsad till de 
uppgifter som är nödvändiga i det 
specifika fallet. Den får avse en viss 
uppgift eller en kombination av uppgifter, 
beroende på vilken information den 
begärande enheten för 
passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, och den
ska motiveras skriftligen. Enheterna för 
passagerarinformation ska tillhandahålla de 
begärda uppgifterna så snabbt som möjligt, 
liksom resultatet av behandlingen av 
PNR-uppgifter, om detta redan har 
förberetts i enlighet med artikel 4.2 b.

Or. en

Ändringsförslag 339
Hubert Pirker, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 

2. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat samt Europol i fall där 
villkoren i rådets beslut 2009/371/RIF av 
den 6 april 2009 är uppfyllda ska ha rätt 
att om nödvändigt anmoda enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat att tillhandahålla 
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av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande enheten 
för passagerarinformation anser vara 
nödvändig i ett särskilt fall för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.

PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.1 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. En sådan begäran om 
uppgifter får avse en viss uppgift eller en 
kombination av uppgifter, beroende på 
vilken information den begärande enheten 
anser vara nödvändig i ett särskilt fall för 
att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott eller grov brottslighet. 
Enheterna för passagerarinformation ska 
tillhandahålla de begärda uppgifterna så 
snabbt som möjligt, liksom resultatet av 
behandlingen av PNR-uppgifter, om detta 
redan har förberetts i enlighet med 
artikel 4.2 a och b.

Or. de

Ändringsförslag 340
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 341
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda en enhet för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.2 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. Enheten för 
passagerarinformation kan i särskilda 
undantagsfall begära att få tillgång till 
särskilda PNR-uppgifter som bevaras av 
enheten för passagerarinformation i en 
annan medlemsstat, i fullständig och 
omaskerad form, i syfte att använda dessa 
med avseende på ett specifikt hot eller en 
viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd 
med anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

3. De behöriga myndigheterna i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda de behöriga myndigheterna i en 
annan medlemsstat att i enlighet med 
artikel 9.2 tillhandahålla resultaten av 
behandlingen av de PNR-uppgifter som 
enheten för passagerarinformation 
överfört. De behöriga myndigheterna kan 
i särskilda undantagsfall begära att få 
tillgång till särskilda PNR-uppgifter som 
bevaras av enheten för 
passagerarinformation, i fullständig och 
omaskerad form, i syfte att använda dessa 
med avseende på ett specifikt hot eller en 
viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd 
med anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

Or. de

Ändringsförslag 342
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda enheten för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 343
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 344
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 345
Hubert Pirker, Frank Engel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat ska ha rätt att om nödvändigt 
anmoda en enhet för passagerarinformation 
i en annan medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.2 och, om 

3. Enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat samt Europol i fall där 
villkoren i rådets beslut 2009/371/RIF av 
den 6 april 2009 är uppfyllda ska ha rätt 
att om nödvändigt anmoda en enhet för 
passagerarinformation i en annan 
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så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. Enheten för 
passagerarinformation kan i särskilda 
undantagsfall begära att få tillgång till 
särskilda PNR-uppgifter som bevaras av 
enheten för passagerarinformation i en 
annan medlemsstat, i fullständig och 
omaskerad form, i syfte att använda dessa 
med avseende på ett specifikt hot eller en 
viss utredning eller en viss lagföringsåtgärd 
med anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

medlemsstat att tillhandahålla 
PNR-uppgifter som lagras i den senares 
databas i enlighet med artikel 9.2 och, om 
så krävs, även resultaten av behandlingen 
av PNR-uppgifter. Den begärande enheten 
kan i särskilda undantagsfall begära att få 
tillgång till särskilda PNR-uppgifter som 
bevaras av enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat, i fullständig och omaskerad 
form, i syfte att använda dessa med 
avseende på ett specifikt hot eller en viss 
utredning eller en viss lagföringsåtgärd 
med anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet.

Or. de

Ändringsförslag 346
Tanja Fajon

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 347
Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett 
omedelbart och allvarligt hot mot den 
allmänna säkerheten får en medlemsstats 
behöriga myndigheter vända sig direkt till 
enheten för passagerarinformation i en 
annan medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov brottslighet och 
ska vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla 
svaren på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 348
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 
för passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett specifikt, 
reellt och överhängande hot mot den 
allmänna säkerheten får en medlemsstats 
behöriga myndigheter vända sig direkt till 
enheten för passagerarinformation i en 
annan medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 349
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 
för passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 
för passagerarinformation med en begäran 
om utlämnande av PNR-uppgifter som 
finns lagrade i den senares databas i 
enlighet med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
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utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

terroristbrott eller grov brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheten för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga.

Or. de

Ändringsförslag 350
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 
för passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 
för passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott och ska vara motiverade.
Enheterna för passagerarinformation ska 
behandla svaren på sådana framställningar 
som en prioriterad fråga. I alla andra fall 
ska de behöriga myndigheterna översända 
sina framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

Or. en



AM\897635SV.doc 95/173 PE486.159v01-00

SV

Ändringsförslag 351
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 
för passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 
för passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 352
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 

4. Endast i sådana fall där det är 
nödvändigt för att förhindra ett omedelbart 
och allvarligt hot mot den allmänna 
säkerheten får en medlemsstats behöriga 
myndigheter vända sig direkt till enheten 
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för passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

för passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
utlämnande av PNR-uppgifter som finns 
lagrade i den senares databas i enlighet 
med artikel 9.1 och 9.2. Sådana 
framställningar måste avse en särskild 
utredning eller lagföringsåtgärd avseende 
terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet och ska 
vara motiverade. Enheterna för 
passagerarinformation ska behandla svaren 
på sådana framställningar som en 
prioriterad fråga. I alla andra fall ska de 
behöriga myndigheterna översända sina 
framställningar via enheten för 
passagerarinformation i den egna 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 353
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet, ska enheten för 
passagerarinformation i en medlemsstat i 
undantagsfall ha rätt att när som helst 
vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den 
senares territorium.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 354
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet, ska enheten för 
passagerarinformation i en medlemsstat i 
undantagsfall ha rätt att när som helst 
vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den senares 
territorium.

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt, faktiskt och överhängande 
hot med anknytning till terroristbrott eller 
grov brottslighet, ska enheten för 
passagerarinformation i en medlemsstat i 
undantagsfall ha rätt att när som helst 
vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den senares 
territorium.

Or. en

Ändringsförslag 355
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet, ska enheten för 
passagerarinformation i en medlemsstat i 
undantagsfall ha rätt att när som helst 
vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den senares 
territorium.

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott, ska enheten 
för passagerarinformation i en medlemsstat 
i undantagsfall ha rätt att när som helst 
vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den senares 
territorium.
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Or. en

Ändringsförslag 356
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
brottslighet, ska enheten för 
passagerarinformation i en medlemsstat i 
undantagsfall ha rätt att när som helst 
vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den senares 
territorium.

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet, ska 
enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat i undantagsfall ha rätt att när 
som helst vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den senares 
territorium. Sådana begäranden ska vara 
strikt begränsade till de uppgifter som i 
det specifika fallet är nödvändiga för att 
man ska kunna förebygga, upptäcka, 
utreda eller lagföra terroristbrott eller 
grov gränsöverskridande brottslighet, och 
de ska motiveras skriftligen.

Or. en

Ändringsförslag 357
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 

5. Om det är nödvändigt att i ett tidigt 
skede få tillgång till uppgifter för att möta 
ett specifikt och faktiskt hot med 
anknytning till terroristbrott eller grov 
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brottslighet, ska enheten för 
passagerarinformation i en medlemsstat i 
undantagsfall ha rätt att när som helst 
vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den senares 
territorium.

gränsöverskridande brottslighet, ska 
enheten för passagerarinformation i en 
medlemsstat i undantagsfall ha rätt att när 
som helst vända sig till enheten för 
passagerarinformation i en annan 
medlemsstat med en begäran om 
PNR-uppgifter rörande flygningar som 
ankommer till eller avgår från den senares 
territorium. Sådana begäranden ska vara 
strikt begränsade till de uppgifter som i 
det specifika fallet är nödvändiga för att 
man ska kunna förebygga, upptäcka, 
utreda eller lagföra terroristbrott eller 
grov gränsöverskridande brottslighet, och 
de ska motiveras skriftligen.

Or. en

Ändringsförslag 358
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Informationsutbyte enligt denna artikel 
får äga rum via alla befintliga kanaler för 
internationellt 
brottsbekämpningssamarbete. Det språk 
som används i samband med begäran och 
informationsutbytet ska vara det som gäller 
för den kanal som används. 
Medlemsstaterna ska, i samband med att de 
lämnar underrättelser i enlighet med artikel 
3.3, även meddela kommissionen uppgifter 
om vart framställningar kan sändas i 
brådskande fall. Kommissionen ska 
underrätta medlemsstaterna om de 
meddelanden som mottagits.

6. Informationsutbyte enligt denna artikel 
får äga rum via alla befintliga kanaler för 
internationellt 
brottsbekämpningssamarbete. Det språk 
som används i samband med begäran och 
informationsutbytet ska vara det som gäller 
för den kanal som används. 
Medlemsstaterna ska, i samband med att de 
lämnar underrättelser i enlighet med 
artikel 3.3, även meddela kommissionen 
uppgifter om vart framställningar kan 
sändas i brådskande fall. Kommissionen 
ska underrätta enheten för 
passagerarinformation om de 
meddelanden som mottagits.

Or. de
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Ändringsförslag 359
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Informationsutbyte enligt denna artikel 
får äga rum via alla befintliga kanaler för 
internationellt 
brottsbekämpningssamarbete. Det språk 
som används i samband med begäran och 
informationsutbytet ska vara det som gäller
för den kanal som används. 
Medlemsstaterna ska, i samband med att de 
lämnar underrättelser i enlighet med 
artikel 3.3, även meddela kommissionen 
uppgifter om vart framställningar kan 
sändas i brådskande fall. Kommissionen 
ska underrätta medlemsstaterna om de 
meddelanden som mottagits.

6. Informationsutbyte enligt denna artikel 
får äga rum via alla befintliga kanaler för 
europeiskt och internationellt 
brottsbekämpningssamarbete, i synnerhet 
Europol samt nationella enheter i enlighet 
med artikel 8 i rådets beslut 2009/371/RIF 
av den 6 april 2009. Det språk som 
används i samband med begäran och 
informationsutbytet ska vara det som gäller 
för den kanal som används. 
Medlemsstaterna ska, i samband med att de 
lämnar underrättelser i enlighet med 
artikel 3.3, även meddela kommissionen 
uppgifter om vart framställningar kan 
sändas i brådskande fall. Kommissionen 
ska underrätta medlemsstaterna om de 
meddelanden som mottagits.

Or. en

Ändringsförslag 360
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Informationsutbyte enligt denna artikel 
får äga rum via alla befintliga kanaler för 
internationellt 
brottsbekämpningssamarbete. Det språk 
som används i samband med begäran och 
informationsutbytet ska vara det som gäller 
för den kanal som används. 
Medlemsstaterna ska, i samband med att de 
lämnar underrättelser i enlighet med 
artikel 3.3, även meddela kommissionen 

6. Informationsutbyte enligt denna artikel 
får äga rum via alla befintliga kanaler för 
europeiskt och internationellt 
brottsbekämpningssamarbete, i synnerhet 
Europol samt nationella enheter i enlighet 
med artikel 8 i rådets beslut 2009/371/RIF 
av den 6 april 2009. Det språk som 
används i samband med begäran och 
informationsutbytet ska vara det som gäller 
för den kanal som används. 
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uppgifter om vart framställningar kan 
sändas i brådskande fall. Kommissionen 
ska underrätta medlemsstaterna om de 
meddelanden som mottagits.

Medlemsstaterna ska, i samband med att de 
lämnar underrättelser i enlighet med 
artikel 3.3, även meddela kommissionen 
uppgifter om vart framställningar kan 
sändas i brådskande fall. Kommissionen 
ska underrätta medlemsstaterna om de 
meddelanden som mottagits.

Or. en

Ändringsförslag 361
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Överföring av uppgifter till tredjeländer
Överföring av PNR-uppgifter och 
resultaten av behandling av 
PNR-uppgifter till från en medlemsstat till 
ett tredjeland får endast ske efter 
bedömning i det enskilda fallet och under 
förutsättning att
a) villkoren i artikel 13 i rådets rambeslut 
2008/977/RIF är uppfyllda,
b) överföringen är nödvändig för de 
ändamål som anges i artikel 1.2, och
c) det berörda tredjelandet godtar att 
överföra uppgifterna till ett tredjeland 
endast om det är nödvändigt för de 
ändamål som anges i artikel 1.2 och 
under förutsättning att medlemsstaten i 
fråga lämnat uttryckligt samtycke till 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 362
Axel Voss
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 363
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Överföring av PNR-uppgifter och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 
från en medlemsstat till ett tredjeland får 
endast ske på grundval av ett 
internationellt avtal mellan unionen och 
det aktuella tredjelandet, efter bedömning 
i det enskilda fallet och under förutsättning 
att

Or. en

Ändringsförslag 364
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Överföring av PNR-uppgifter och 
resultaten av behandling av PNR-uppgifter 

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

från en medlemsstat till ett tredjeland får 
endast ske om detta uttryckligen medges 
genom ett bindande internationellt avtal 
mellan unionen och det aktuella 
tredjelandet, efter bedömning i det 
enskilda fallet och under förutsättning att

Or. en

Ändringsförslag 365
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. hu

Ändringsförslag 366
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) villkoren i Europaparlamentets och 
rådets direktiv av den xx/xx/201x om 
skyddet av enskilda vid behöriga 
myndigheters behandling av 
personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, samt 
fri rörlighet för sådana uppgifter, 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, konvention 
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nr 108 om skydd för enskilda vid 
automatisk databehandling av 
personuppgifter och den europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna är uppfyllda,

Or. en

Motivering

Direktivet om skyddet av enskilda vid behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i 
syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, 
samt fri rörlighet för sådana uppgifter bör antas innan ett EU-direktiv om PNR-uppgifter 
antas.

Ändringsförslag 367
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) överföringen är nödvändig för de 
ändamål som anges i artikel 1.2, och

b) överföringen är nödvändig och 
proportionerlig för ändamålet att 
förebygga, utreda, upptäcka och lagföra 
terroristbrott och grov 
gränsöverskridande brottslighet, och

Or. en

Ändringsförslag 368
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) överföringen endast får ske efter 
rättsligt förhandstillstånd.

Or. en
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Ändringsförslag 369
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 370
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) det tredjeland som tar emot 
PNR-uppgifterna förbinder sig att inte
överföra uppgifterna till ytterligare ett 
tredjeland.

Or. de

Motivering

Det står inte klart varför det måste finnas en möjlighet för ett tredjeland att överföra
uppgifter till ett annat tredjeland. Vid behov står det tredjelandet fritt att vända sig direkt till 
enheten för passagerarinformation.
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Ändringsförslag 371
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) det berörda tredjelandet garanterar att 
det kommer att använda uppgifterna 
endast för de ändamål som anges i 
artikel 1.2. Det berörda tredjelandet ska 
inte ha rätt att överföra uppgifterna till ett 
annat tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 372
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) det berörda tredjelandet garanterar att
det kommer att använda uppgifterna 
endast för de ändamål som anges i 
artikel 1.2 och radera uppgifterna så fort 
det inte längre är strikt nödvändigt att 
bevara dem. Det berörda tredjelandet ska 
inte ha rätt att överföra uppgifterna till ett 
annat tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 373
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) det berörda tredjelandet godtar att inte 
överföra uppgifterna till ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 374
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) det berörda tredjelandet godtar att 
överföra uppgifterna till ett tredjeland 
endast om det är nödvändigt för de 
ändamål som anges i artikel 1.2 och under 
förutsättning att medlemsstaten i fråga 
lämnat uttryckligt samtycke till detta och 
att detta samtidigt sker i 
överensstämmelse med de villkor som 
fastställs i artikel 13 i rådets 
rambeslut 2008/977/RIF med avseende på 
det andra tredjelandet.

Or. hu

Ändringsförslag 375
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) det berörda tredjelandet utan onödig 
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fördröjning eller kostnad ger 
unionsmedborgare samma rätt att få 
åtkomst till, rättelse eller radering av och 
kompensation för PNR-uppgifter som de 
skulle ha haft i unionen,

Or. en

Ändringsförslag 376
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) det berörda tredjelandet utan onödig 
fördröjning eller kostnad ger 
unionsmedborgare samma nivå av skydd 
för personuppgifter och samma rätt att få 
åtkomst till, rättelse eller radering av och 
kompensation för PNR-uppgifter som de 
skulle ha haft i unionen,

Or. en

Ändringsförslag 377
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 8 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) det berörda tredjelandet säkerställer 
ett tillräckligt och jämförbart skydd för 
PNR-uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 378
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) alla villkor som fastställs i artikel 7 
uppfylls, med nödvändiga anpassningar.

Or. en

Ändringsförslag 379
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 utgår
Bevarandeperiod

1. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter som lämnas av 
lufttrafikföretag till enheten för 
passagerarinformation bevaras i en 
databas vid enheten under en period på 
30 dagar efter överföringen till enheten 
för passagerarinformation i den första 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen ankom eller 
avgick.
2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 
efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras 
vid enheten för passagerarinformation i 
ytterligare fem år. Under denna period 
ska alla uppgifter som kan användas för 
att identifiera de passagerare som berörs 
av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen 
är behöriga att analysera PNR-uppgifter 
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och utarbeta bedömningskriterier i 
enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång 
till PNR-uppgifterna kan endast beviljas 
av chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål 
som anges i artikel 4.2 c, under 
förutsättning att det rimligen kan antas 
att det är nödvändigt för att genomföra en 
utredning och för att reagera på ett hot 
eller en risk av specifik och reell natur 
eller en specifik utredning eller 
lagföringsåtgärd.
Vid tillämpningen av detta direktiv bör 
följande uppgifter som kan användas för 
att identifiera de passagerare som berörs 
av uppgifterna filtreras bort och 
maskeras:
Namn, inklusive namn på andra 
passagerare samt antal passagerare som 
reser tillsammans.
– Adress och kontaktuppgifter.
– Allmänna påpekanden, om dessa 
innehåller uppgifter som kan användas 
för att identifiera den passagerare som 
PNR-uppgifterna avser. och
– All insamlad förhandsinformation om 
passagerare.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifterna raderas vid utgången av 
den period som anges i punkt 2. Denna 
skyldighet gäller dock inte om specifika 
PNR-uppgifter har överförts till en 
behörig myndighet och används i 
samband med särskilda brottsutredningar 
eller lagföringsåtgärder; i sådana fall ska 
den behöriga myndighetens lagring av 
uppgifterna regleras av den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.
4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av 
enheten för passagerarinformation, dock 
inte längre än vad som krävs för att 
informera de behöriga myndigheterna om 
en träff. Även om en automatisk sökning 
som utförs efter en individuell 
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icke-automatisk granskning inte ger 
någon träff, ska resultatet hemlighållas i 
högst fem år för att undvika framtida 
”falska” träffar, såvida inte de 
bakomliggande uppgifterna ännu inte har 
raderats i enlighet med punkt 3 vid 
utgången av denna femårsperiod, i vilket 
fall loggen ska bevaras till dess att de 
bakomliggande uppgifterna raderas.

Or. en

Ändringsförslag 380
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter som lämnas av 
lufttrafikföretag till enheten för 
passagerarinformation bevaras i en
databas vid enheten under en period på 
30 dagar efter överföringen till enheten för 
passagerarinformation i den första 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen ankom eller 
avgick.

1. Enheten för passagerarinformation ska 
se till att PNR-uppgifter som 
lufttrafikföretag lämnar till den bevaras i 
enhetens databas under en period på 
30 dagar efter överföringen.

Or. de

Ändringsförslag 381
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter som lämnas av 
lufttrafikföretag till enheten för 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter som lämnas av 
lufttrafikföretag till enheten för 
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passagerarinformation bevaras i en databas 
vid enheten under en period på 30 dagar
efter överföringen till enheten för 
passagerarinformation i den första 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen ankom eller 
avgick.

passagerarinformation bevaras i en databas 
vid enheten under en period på ett år efter 
överföringen till enheten för 
passagerarinformation i den första 
medlemsstat på vars territorium flygningen 
inom eller utanför EU ankom eller avgick.

Or. fr

Motivering

En alltför kort period för lagring av uppgifterna skulle medföra driftsmässiga svårigheter, 
inte minst i nödlägen då det saknas tid att följa demaskeringsproceduren. Dessutom skulle en 
alltför kort period kunna hindra utredarna från att komma åt uppgifterna just när 
utredningen är inne i sitt viktigaste skede. I början av en utredning är det ju inte säkert att 
utredarna förfogar över alla fakta som tillåter dem att avgöra huruvida uppgifterna är 
nödvändiga. 

Ändringsförslag 382
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter som lämnas av 
lufttrafikföretag till enheten för 
passagerarinformation bevaras i en databas 
vid enheten under en period på 30 dagar
efter överföringen till enheten för 
passagerarinformation i den första 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen ankom eller 
avgick.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter som lämnas av 
lufttrafikföretag till enheten för 
passagerarinformation bevaras i en databas 
vid enheten under en period på 3 dagar
efter överföringen till enheten för 
passagerarinformation i den första 
medlemsstat på vars territorium den 
internationella flygningen ankom eller 
avgick.

Or. en

Ändringsförslag 383
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 
efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras 
vid enheten för passagerarinformation i 
ytterligare fem år. Under denna period 
ska alla uppgifter som kan användas för 
att identifiera de passagerare som berörs 
av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen 
är behöriga att analysera PNR-uppgifter 
och utarbeta bedömningskriterier i 
enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång 
till PNR-uppgifterna kan endast beviljas 
av chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål 
som anges i artikel 4.2 c, under 
förutsättning att det rimligen kan antas 
att det är nödvändigt för att genomföra en 
utredning och för att reagera på ett hot 
eller en risk av specifik och reell natur 
eller en specifik utredning eller 
lagföringsåtgärd.

utgår

Or. en

Motivering

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is 
disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications 
data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on 
retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned 
that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute 
constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental 
Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of 
data about all passengers.
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Ändringsförslag 384
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 
efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras 
vid enheten för passagerarinformation i 
ytterligare fem år. Under denna period 
ska alla uppgifter som kan användas för 
att identifiera de passagerare som berörs 
av PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen 
är behöriga att analysera PNR-uppgifter 
och utarbeta bedömningskriterier i 
enlighet med artikel 4.2 d. Full tillgång 
till PNR-uppgifterna kan endast beviljas 
av chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål 
som anges i artikel 4.2 c, under 
förutsättning att det rimligen kan antas 
att det är nödvändigt för att genomföra en 
utredning och för att reagera på ett hot 
eller en risk av specifik och reell natur 
eller en specifik utredning eller 
lagföringsåtgärd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 385
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 
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efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 
enheten för passagerarinformation i 
ytterligare fem år. Under denna period ska 
alla uppgifter som kan användas för att 
identifiera de passagerare som berörs av 
PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen är 
behöriga att analysera PNR-uppgifter och 
utarbeta bedömningskriterier i enlighet 
med artikel 4.2 d. Full tillgång till 
PNR-uppgifterna kan endast beviljas av 
chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål som 
anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att 
det rimligen kan antas att det är 
nödvändigt för att genomföra en utredning 
och för att reagera på ett hot eller en risk 
av specifik och reell natur eller en specifik 
utredning eller lagföringsåtgärd.

efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 
enheten för passagerarinformation i 
ytterligare tre månader, varefter de ska 
raderas slutgiltigt. Under denna period ska 
alla uppgifter som kan användas för att 
identifiera de passagerare som berörs av 
PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
avidentifierade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
anställda i högre tjänsteställning vid 
enheten för passagerarinformation som 
uttryckligen är behöriga att analysera 
PNR-uppgifter. Full tillgång till 
PNR-uppgifterna kan endast beviljas av 
chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål som 
anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att 
det är nödvändigt för att genomföra en 
utredning som svar på ett specifikt, reellt 
och överhängande hot eller i fall av en 
specifik utredning eller lagföringsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 386
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 
efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 
enheten för passagerarinformation i 
ytterligare fem år. Under denna period ska 
alla uppgifter som kan användas för att 
identifiera de passagerare som berörs av 
PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod 
efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 
enheten för passagerarinformation i 
ytterligare tre år. Under denna period ska 
alla uppgifter som kan användas för att 
identifiera de passagerare som berörs av 
PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
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anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen är 
behöriga att analysera PNR-uppgifter och 
utarbeta bedömningskriterier i enlighet 
med artikel 4.2 d. Full tillgång till 
PNR-uppgifterna kan endast beviljas av 
chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål som 
anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att 
det rimligen kan antas att det är nödvändigt 
för att genomföra en utredning och för att 
reagera på ett hot eller en risk av specifik 
och reell natur eller en specifik utredning 
eller lagföringsåtgärd.

anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen är 
behöriga att analysera PNR-uppgifter och 
utarbeta bedömningskriterier i enlighet 
med artikel 4.2 d. Full tillgång till 
PNR-uppgifterna kan endast beviljas av 
chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål som 
anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att 
det rimligen kan antas att det är nödvändigt 
för att genomföra en utredning och för att 
reagera på ett hot eller en risk av specifik 
och reell natur eller en specifik utredning 
eller lagföringsåtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 387
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod
efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 
enheten för passagerarinformation i 
ytterligare fem år. Under denna period ska 
alla uppgifter som kan användas för att 
identifiera de passagerare som berörs av 
PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen är 
behöriga att analysera PNR-uppgifter och 
utarbeta bedömningskriterier i enlighet 
med artikel 4.2 d. Full tillgång till 
PNR-uppgifterna kan endast beviljas av 
chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål som 
anges i artikel 4.2 c, under förutsättning att 
det rimligen kan antas att det är nödvändigt 

2. Vid utgången av den ettårsperiod efter 
överföringen av PNR-uppgifter som avses i 
punkt 1 till enheten för 
passagerarinformation ska uppgifterna 
bevaras vid enheten för 
passagerarinformation i ytterligare fem år. 
Under denna period ska alla uppgifter som 
kan användas för att identifiera de 
passagerare som berörs av 
PNR-uppgifterna anonymiseras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen är 
behöriga att analysera PNR-uppgifter och 
utarbeta bedömningskriterier i enlighet 
med artikel 4.2 d. Full tillgång till 
PNR-uppgifterna kan endast beviljas av ett 
begränsat antal ansvariga som 
personligen utsetts och getts befogenheter
av enheten för passagerarinformation för 
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för att genomföra en utredning och för att 
reagera på ett hot eller en risk av specifik 
och reell natur eller en specifik utredning 
eller lagföringsåtgärd.

de ändamål som anges i artikel 4.2 c, under 
förutsättning att det rimligen kan antas att 
det är nödvändigt för att genomföra en 
utredning och för att reagera på ett hot eller 
en risk av specifik och reell natur eller en 
specifik utredning eller lagföringsåtgärd.

Or. fr

Motivering

För att undvika förvirring måste det på nytt upprepas att maskering är detsamma som 
anonymisering av uppgifterna. Dessutom måste man, för att se till att 
passageraruppgiftsenheterna fungerar sju dagar i veckan och 24 timmar om dygnet, utvidga 
möjligheten att få full tillgång till de maskerade PNR-uppgifterna till några fler personer, om 
enhetens enda chef inte finns på plats (på grund av sjukdom, ledighet e.d.).

Ändringsförslag 388
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid utgången av den 30-dagarsperiod
efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 
enheten för passagerarinformation i 
ytterligare fem år. Under denna period ska 
alla uppgifter som kan användas för att 
identifiera de passagerare som berörs av 
PNR-uppgifterna maskeras. Sådana 
anonymiserade PNR-uppgifter ska endast 
vara tillgängliga för ett begränsat antal 
anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen är 
behöriga att analysera PNR-uppgifter och 
utarbeta bedömningskriterier i enlighet 
med artikel 4.2 d. Full tillgång till 
PNR-uppgifterna kan endast beviljas av 
chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål som 
anges i artikel 4.2 c, under förutsättning 
att det rimligen kan antas att det är 

2. Vid utgången av den 3-dagarsperiod
efter överföringen av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation som 
avses i punkt 1 ska uppgifterna bevaras vid 
enheten för passagerarinformation endast 
under förutsättning att det rimligen kan 
antas att det är nödvändigt för att 
genomföra en utredning och för att 
reagera på ett hot eller en risk av specifik 
och reell natur eller en specifik utredning 
eller lagföringsåtgärd. Under denna 
period, som inte får överskrida den tid 
som krävs för att genomföra utredningen 
i fråga, ska alla uppgifter som kan 
användas för att identifiera de passagerare 
som berörs av PNR-uppgifterna maskeras.
Sådana anonymiserade PNR-uppgifter ska 
endast vara tillgängliga för ett begränsat 
antal anställda vid enheten för 
passagerarinformation som uttryckligen är 
behöriga att analysera PNR-uppgifter. Full 
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nödvändigt för att genomföra en 
utredning och för att reagera på ett hot 
eller en risk av specifik och reell natur 
eller en specifik utredning eller 
lagföringsåtgärd.

tillgång till PNR-uppgifterna kan endast 
beviljas av chefen för enheten för 
passagerarinformation för de ändamål som 
anges i artikel 4.2 c.

Or. en

Motivering

Generell lagring av uppgifter bör undvikas.

Ändringsförslag 389
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Adress och kontaktuppgifter. – Kontaktuppgifter och adress, inklusive 
faktureringsadress.

Or. ro

Ändringsförslag 390
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Adress och kontaktuppgifter. – Adress och kontaktuppgifter, inklusive 
faktureringsadress.

Or. en

Ändringsförslag 391
Sophia in 't Veld
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bonusuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 392
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Allmänna påpekanden, om dessa 
innehåller uppgifter som kan användas 
för att identifiera den passagerare som 
PNR-uppgifterna avser. och

utgår

Or. en

Ändringsförslag 393
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Allmänna påpekanden, om dessa 
innehåller uppgifter som kan användas för 
att identifiera den passagerare som 
PNR-uppgifterna avser. och

– Bonusuppgifter och allmänna 
påpekanden, om dessa innehåller uppgifter 
som kan användas för att identifiera den 
passagerare som PNR-uppgifterna avser.

Or. ro

Ändringsförslag 394
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifterna raderas vid utgången av 
den period som anges i punkt 2. Denna 
skyldighet gäller dock inte om specifika 
PNR-uppgifter har överförts till en behörig 
myndighet och används i samband med 
särskilda brottsutredningar eller 
lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den 
behöriga myndighetens lagring av 
uppgifterna regleras av den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifterna raderas vid utgången av 
den period som anges i punkt 1. Denna 
skyldighet gäller dock inte om specifika 
PNR-uppgifter har överförts till en behörig 
myndighet och används i samband med 
särskilda brottsutredningar eller 
lagföringsinsatser mot en viss person eller 
en viss grupp av personer; i sådana fall ska 
den behöriga myndighetens lagring av 
uppgifterna regleras av den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 395
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifterna raderas vid utgången av 
den period som anges i punkt 2. Denna 
skyldighet gäller dock inte om specifika 
PNR-uppgifter har överförts till en behörig 
myndighet och används i samband med 
särskilda brottsutredningar eller 
lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den 
behöriga myndighetens lagring av 
uppgifterna regleras av den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

3. Enheten för passagerarinformation ska 
se till att PNR-uppgifterna raderas vid 
utgången av den period som anges i 
punkt 2. Denna skyldighet gäller dock inte 
om specifika PNR-uppgifter har överförts 
till en behörig myndighet och används i 
samband med särskilda brottsutredningar 
eller lagföringsåtgärder; i sådana fall ska 
den behöriga myndighetens lagring av 
uppgifterna regleras av den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 396
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifterna raderas vid utgången av 
den period som anges i punkt 2. Denna 
skyldighet gäller dock inte om specifika 
PNR-uppgifter har överförts till en behörig 
myndighet och används i samband med 
särskilda brottsutredningar eller 
lagföringsåtgärder; i sådana fall ska den 
behöriga myndighetens lagring av 
uppgifterna regleras av den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifterna raderas slutgiltigt vid 
utgången av den period som anges i 
punkt 2. Denna skyldighet gäller dock inte 
om specifika PNR-uppgifter har överförts 
till en behörig myndighet och används i 
samband med särskilda brottsutredningar 
eller lagföringsåtgärder; i sådana fall ska 
den behöriga myndighetens lagring av 
uppgifterna regleras av den berörda 
medlemsstatens nationella lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 397
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av 
enheten för passagerarinformation, dock 
inte längre än vad som krävs för att 
informera de behöriga myndigheterna om 
en träff. Även om en automatisk sökning 
som utförs efter en individuell 
icke-automatisk granskning inte ger någon 
träff, ska resultatet hemlighållas i högst 
tre år för att undvika framtida ”falska” 
träffar, såvida inte de bakomliggande 
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med punkt 3 vid utgången av 
femårsperioden, i vilket fall loggen ska 
bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna raderas.

4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av 
enheten för passagerarinformation, dock 
inte längre än vad som krävs för att 
informera de behöriga myndigheterna om 
en träff. Även om en automatisk sökning 
som utförs efter en individuell 
icke-automatisk granskning inte ger någon 
träff, ska resultatet hemlighållas i högst 
ett år för att undvika framtida ”falska” 
träffar, såvida inte de bakomliggande 
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med punkt 3 vid utgången av 
treårsperioden, i vilket fall loggen ska 
bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna raderas.

Or. en
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Ändringsförslag 398
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av 
enheten för passagerarinformation, dock 
inte längre än vad som krävs för att 
informera de behöriga myndigheterna om 
en träff. Även om en automatisk sökning 
som utförs efter en individuell 
icke-automatisk granskning inte ger någon 
träff, ska resultatet hemlighållas i högst 
tre år för att undvika framtida ”falska” 
träffar, såvida inte de bakomliggande 
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med punkt 3 vid utgången av 
femårsperioden, i vilket fall loggen ska 
bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna raderas.

4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 b ska bevaras av enheten 
för passagerarinformation, dock inte längre 
än vad som krävs för att informera de 
behöriga myndigheterna om en träff. Om 
en automatisk sökning som utförs efter en 
individuell icke-automatisk granskning inte 
ger någon träff ska de bakomliggande 
uppgifterna rättas eller raderas i den 
relevanta databasen.

Or. en

Ändringsförslag 399
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av 
enheten för passagerarinformation, dock 
inte längre än vad som krävs för att 
informera de behöriga myndigheterna om 
en träff. Även om en automatisk sökning 
som utförs efter en individuell 
icke-automatisk granskning inte ger någon 
träff, ska resultatet hemlighållas i högst 

4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 b ska bevaras av enheten 
för passagerarinformation, dock inte längre 
än vad som krävs för att informera de 
behöriga myndigheterna om en träff. Om 
en automatisk sökning som utförs efter en 
individuell icke-automatisk granskning inte 
ger någon träff, ska uppgifterna rättas eller 
raderas i databasen innan den 
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fem år för att undvika framtida ”falska” 
träffar, såvida inte de bakomliggande
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med punkt 3 vid utgången av 
denna femårsperiod, i vilket fall loggen 
ska bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna raderas.

tre månader långa lagringsperioden löper 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 400
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 a och b ska bevaras av 
enheten för passagerarinformation, dock 
inte längre än vad som krävs för att 
informera de behöriga myndigheterna om 
en träff. Även om en automatisk sökning 
som utförs efter en individuell 
icke-automatisk granskning inte ger någon 
träff, ska resultatet hemlighållas i högst 
fem år för att undvika framtida ”falska” 
träffar, såvida inte de bakomliggande 
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med punkt 3 vid utgången av 
denna femårsperiod, i vilket fall loggen 
ska bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna raderas.

4. Resultaten av sådan matchning som 
avses i artikel 4.2 a ska bevaras av enheten 
för passagerarinformation, dock inte längre 
än vad som krävs för att informera de 
behöriga myndigheterna om en träff. Även 
om en automatisk sökning som utförs efter 
en individuell icke-automatisk granskning 
inte ger någon träff, ska resultatet 
hemlighållas i högst tre år för att undvika 
framtida ”falska” träffar, såvida inte de 
bakomliggande uppgifterna ännu inte har 
raderats i enlighet med punkt 3, i vilket fall 
loggen ska bevaras till dess att de 
bakomliggande uppgifterna raderas.

Or. en

Ändringsförslag 401
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 10
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 utgår
Sanktioner för lufttrafikföretag

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin 
nationella lagstiftning se till att det finns 
avskräckande, effektiva och 
proportionerliga sanktioner, inklusive 
ekonomiska sådana, som kan användas 
mot lufttrafikföretag som inte överför 
redan insamlade uppgifter i enlighet med 
detta direktiv, eller inte överför 
uppgifterna i det fastställda formatet eller 
på annat sätt bryter mot de nationella 
bestämmelser som antagits enligt detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 402
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin 
nationella lagstiftning se till att det finns 
avskräckande, effektiva och 
proportionerliga sanktioner, inklusive 
ekonomiska sådana, som kan användas mot 
lufttrafikföretag som inte överför redan 
insamlade uppgifter i enlighet med detta 
direktiv, eller inte överför uppgifterna i det 
fastställda formatet eller på annat sätt 
bryter mot de nationella bestämmelser som 
antagits enligt detta direktiv.

Medlemsstaterna ska i enlighet med sin 
nationella lagstiftning se till att det finns 
avskräckande, effektiva och 
proportionerliga sanktioner, inklusive 
ekonomiska sådana, som kan användas mot 
lufttrafikföretag som inte överför redan 
insamlade uppgifter i enlighet med detta 
direktiv, eller inte överför uppgifterna i det 
format som överensstämmer med 
Internationella civila 
luftfartsorganisationens riktlinjer för 
PNR-uppgifter, eller på annat sätt bryter 
mot de nationella bestämmelser som 
antagits enligt detta direktiv. Sanktioner 
får inte användas mot lufttrafikföretag i 
de fall då myndigheterna i ett tredjeland 
inte tillåter att de överför PNR-uppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 403
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Sanktioner mot enheter för 

passagerarinformation
Medlemsstaterna ska i enlighet med sin 
nationella lagstiftning se till att det finns 
avskräckande, effektiva och 
proportionerliga sanktioner som kan 
användas mot enheter för 
passagerarinformation som inte samlar 
in, använder eller översänder uppgifter i 
enlighet med bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 404
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11 utgår
Skydd av personuppgifter

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
passagerare, med avseende på all 
behandling av personuppgifter i enlighet 
med detta direktiv, har samma rätt till 
tillgång till uppgifter och till rättelse, 
radering eller blockering av uppgifter 
samt samma rätt att begära ersättning och 
klaga som följer av nationell lagstiftning 
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som vilar på artiklarna 17, 18, 19 och 20 i 
rådets rambeslut 2008/977/JHA. 
Bestämmelserna i artiklarna 17, 18, 19 
och 20 i rådets rambeslut 2008/977/JHA 
ska därför vara tillämpliga.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella bestämmelser om konfidentiell 
behandling och datasäkerhet som har
antagits för att genomföra artiklarna 21 
och 22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF 
även är tillämpliga med avseende på all 
behandling av personuppgifter som sker i 
enlighet med detta direktiv.
3. All behandling av PNR-uppgifter som 
avslöjar en persons ras eller etniska 
ursprung, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, politiska åskådning, 
medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 
eller sexuella läggning ska vara 
förbjuden. Om enheten för 
passagerarinformation mottar 
PNR-uppgifter som avslöjar sådana 
uppgifter, ska dessa uppgifter raderas 
omedelbart.
4. All behandling av PNR-uppgifter som 
utförs av lufttrafikföretag, all överföring 
av PNR-uppgifter som utförs av enheter 
för passagerarinformation och alla 
framställningar som görs av behöriga 
myndigheter eller enheter för 
passagerarinformation i andra 
medlemsstater eller i tredjeländer ska, 
även vid eventuella avslag, registreras 
eller dokumenteras av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna för att särskilt de 
nationella tillsynsmyndigheterna på 
dataskyddsområdet ska kunna kontrollera 
att behandlingen av uppgifterna är laglig, 
att tillsynen fungerar och att 
behandlingen av uppgifterna omfattas av 
tillräcklig integritet och säkerhet. Dessa 
loggar ska bevaras i fem års tid, såvida 
inte situationen är sådan att de 
bakomliggande uppgifterna ännu inte har 
raderats i enlighet med artikel 10.3 vid 
utgången av dessa fem år, i vilket fall 
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loggarna ska bevaras till dess att de 
bakomliggande uppgifterna har raderats.
5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller 
andra som säljer biljetter till 
passagerartransport med flyg informerar 
passagerarna på internationella 
flygningar vid bokningen av en resa och i 
samband med betalningen av biljetten på 
ett klart och tydligt sätt om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten 
att uppgifterna kommer till användning 
för att förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet, möjligheten att utbyta och 
dela sådana uppgifter samt rätten till 
skydd för personuppgifter, särskilt rätten 
att klaga till en nationell 
tillsynsmyndighet för dataskydd efter eget 
val. Medlemsstaterna ska ge allmänheten 
tillgång till samma information.
6. Överföring av PNR-uppgifter från 
enheter för passagerarinformation och 
behöriga myndigheter till privata aktörer i 
medlemsstaterna eller i tredjeländer ska 
vara förbjuden.
7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10 ska medlemsstaterna anta 
lämpliga bestämmelser för att säkerställa 
att detta direktiv genomförs fullt ut och 
framför allt föreskriva effektiva, 
proportionella och avskräckande 
påföljder för överträdelse av 
bestämmelser som antagits i enlighet med 
direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 405
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
passagerare, med avseende på all 
behandling av personuppgifter i enlighet 
med detta direktiv, har samma rätt till 
tillgång till uppgifter och till rättelse, 
radering eller blockering av uppgifter 
samt samma rätt att begära ersättning och 
klaga som följer av nationell lagstiftning 
som vilar på artiklarna 17, 18, 19 och 20 i 
rådets rambeslut 2008/977/JHA.
Bestämmelserna i artiklarna 17, 18, 19 
och 20 i rådets rambeslut 2008/977/JHA 
ska därför vara tillämpliga.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella bestämmelser om konfidentiell 
behandling och datasäkerhet som har 
antagits för att genomföra artiklarna 21 
och 22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF
även är tillämpliga med avseende på all 
behandling av personuppgifter som sker i 
enlighet med detta direktiv. De 
lufttrafikföretag som får passagerarnas 
kontaktuppgifter från resebyråer får inte 
använda dessa uppgifter för kommersiella 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 406
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
passagerare, med avseende på all 
behandling av personuppgifter i enlighet 
med detta direktiv, har samma rätt till 
tillgång till uppgifter och till rättelse, 
radering eller blockering av uppgifter samt 
samma rätt att begära ersättning och klaga 
som följer av nationell lagstiftning som 
vilar på artiklarna 17, 18, 19 och 20 i 
rådets rambeslut 2008/977/JHA.
Bestämmelserna i artiklarna 17, 18, 19 
och 20 i rådets rambeslut 2008/977/JHA
ska därför vara tillämpliga.

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
passagerare, med avseende på all 
behandling av personuppgifter i enlighet 
med detta direktiv, har samma rätt till 
tillgång till uppgifter och till rättelse, 
radering eller blockering av uppgifter samt 
samma rätt att begära ersättning och klaga 
som följer av nationell lagstiftning som 
genomför Europaparlamentets och rådets 
direktiv av den xx/xx/201x om skyddet av 
enskilda vid behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, samt fri rörlighet för sådana 
uppgifter.
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Or. en

Motivering

Direktivet om skyddet av enskilda vid behöriga myndigheters behandling av personuppgifter i 
syfte att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, 
samt fri rörlighet för sådana uppgifter bör antas innan ett EU-direktiv om PNR-uppgifter 
antas.

Ändringsförslag 407
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
passagerare, med avseende på all 
behandling av personuppgifter i enlighet 
med detta direktiv, har samma rätt till 
tillgång till uppgifter och till rättelse, 
radering eller blockering av uppgifter samt 
samma rätt att begära ersättning och klaga 
som följer av nationell lagstiftning som 
vilar på artiklarna 17, 18, 19 och 20 i 
rådets rambeslut 2008/977/JHA. 
Bestämmelserna i artiklarna 17, 18, 19 
och 20 i rådets rambeslut 2008/977/JHA
ska därför vara tillämpliga.

1. Medlemsstaterna ska se till att varje 
passagerare, med avseende på all 
behandling av personuppgifter i enlighet 
med detta direktiv, har samma rätt till 
tillgång till uppgifter och till rättelse, 
radering eller blockering av uppgifter samt 
samma rätt att begära ersättning och klaga 
som följer av nationell lagstiftning som 
vilar på artiklarna 17.1, 18, 19 och 20 i 
rådets rambeslut 2008/977/RIF. 
Bestämmelserna i artiklarna 17.1, 18, 19 
och 20 i rådets rambeslut 2008/977/RIF
ska därför vara tillämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 408
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella bestämmelser om konfidentiell 
behandling och datasäkerhet som har 
antagits för att genomföra artiklarna 21 

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella bestämmelser som har antagits 
för att genomföra Europaparlamentets och 
rådets direktiv av den xx/xx/201x om 
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och 22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF 
även är tillämpliga med avseende på all 
behandling av personuppgifter som sker i 
enlighet med detta direktiv.

skyddet av enskilda vid behöriga 
myndigheters behandling av 
personuppgifter i syfte att förebygga, 
utreda, avslöja eller lagföra brott eller 
verkställa straffrättsliga påföljder, samt 
fri rörlighet för sådana uppgifter även är 
tillämpliga med avseende på all behandling 
av personuppgifter som sker i enlighet med 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 409
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella bestämmelser om konfidentiell 
behandling och datasäkerhet som har 
antagits för att genomföra artiklarna 21 och 
22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF även är 
tillämpliga med avseende på all behandling 
av personuppgifter som sker i enlighet med 
detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
nationella bestämmelser om konfidentiell 
behandling och datasäkerhet som har 
antagits för att genomföra artiklarna 21 och 
22 i rådets rambeslut 2008/977/RIF även är 
tillämpliga med avseende på all behandling 
av personuppgifter som sker i enlighet med 
detta direktiv. Det är förbjudet för 
lufttrafikföretag som samlar in 
kontaktuppgifter från passagerare som 
har bokat sitt flyg via en resebyrå eller 
annan reseförmedlare att använda dessa 
uppgifter för marknadsföringsändamål.

Or. de

Ändringsförslag 410
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När nationella bestämmelser som har 
antagits för att genomföra 
direktiv 95/46/EG ger passagerare större 
rättigheter rörande tillgång till uppgifter 
och rättelse, radering och blockering av 
uppgifter eller rörande ersättning, 
möjligheterna att klaga, konfidentiell 
behandling och datasäkerhet än de 
bestämmelser som anges i punkterna 1 
och 2, ska dessa bestämmelser tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 411
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När nationella bestämmelser som har 
antagits för att genomföra 
direktiv 95/46/EG ger passagerare större 
rättigheter rörande tillgång till uppgifter 
och rättelse, radering och blockering av 
uppgifter eller rörande ersättning, 
möjligheterna att klaga, konfidentiell 
behandling och datasäkerhet än de 
bestämmelser som anges i punkterna 1 
och 2, ska dessa bestämmelser tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 412
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. All behandling av PNR-uppgifter som 
avslöjar en persons ras eller etniska 
ursprung, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, politiska åskådning, 
medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 
eller sexuella läggning ska vara förbjuden. 
Om enheten för passagerarinformation 
mottar PNR-uppgifter som avslöjar sådana 
uppgifter, ska dessa uppgifter raderas 
omedelbart.

3. All behandling av PNR-uppgifter som 
avslöjar en persons kön, ras, hudfärg,
etniska eller sociala ursprung, genetiska 
särdrag, språk, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, politiska åskådning, 
medlemskap i fackförening, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, 
funktionshinder, ålder, hälsotillstånd eller 
sexuella läggning ska vara förbjuden, i 
enlighet med artikel 21 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna. Om enheten för 
passagerarinformation mottar 
PNR-uppgifter som avslöjar sådana 
uppgifter, ska dessa uppgifter raderas 
omedelbart och slutgiltigt.

Or. en

Ändringsförslag 413
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. All behandling av PNR-uppgifter som 
avslöjar en persons ras eller etniska 
ursprung, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, politiska åskådning, 
medlemskap i fackförening, hälsotillstånd 
eller sexuella läggning ska vara förbjuden. 
Om enheten för passagerarinformation 
mottar PNR-uppgifter som avslöjar sådana 
uppgifter, ska dessa uppgifter raderas 
omedelbart.

3. All behandling av PNR-uppgifter som
avslöjar en persons ras eller etniska 
ursprung, religiösa eller filosofiska 
övertygelse, politiska åskådning, 
medlemskap i fackförening, hälsotillstånd, 
funktionshinder eller sexuella läggning 
ska vara förbjuden. Om enheten för 
passagerarinformation mottar 
PNR-uppgifter som avslöjar sådana 
uppgifter, ska dessa uppgifter raderas 
omedelbart; de sanktioner som fastställs i 
artikel 10 i detta direktiv ska tillämpas på 
lufttrafikföretag som behandlar sådana 
uppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 414
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. All behandling av PNR-uppgifter som 
utförs av lufttrafikföretag, all överföring av 
PNR-uppgifter som utförs av enheter för 
passagerarinformation och alla 
framställningar som görs av behöriga 
myndigheter eller enheter för 
passagerarinformation i andra
medlemsstater eller i tredjeländer ska, även 
vid eventuella avslag, registreras eller 
dokumenteras av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna för att särskilt de 
nationella tillsynsmyndigheterna på 
dataskyddsområdet ska kunna kontrollera 
att behandlingen av uppgifterna är laglig, 
att tillsynen fungerar och att behandlingen 
av uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Dessa loggar ska 
bevaras i fem års tid, såvida inte 
situationen är sådan att de bakomliggande 
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med artikel 10.3 vid utgången av 
dessa fem år, i vilket fall loggarna ska 
bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna har raderats.

4. All behandling av PNR-uppgifter som 
utförs av lufttrafikföretag, all överföring av 
PNR-uppgifter som utförs av enheten för 
passagerarinformation och alla 
framställningar som görs av behöriga 
myndigheter i medlemsstater eller i 
tredjeländer ska, även vid eventuella 
avslag, registreras eller dokumenteras av 
enheten för passagerarinformation för att 
en tillsynsmyndighet på 
dataskyddsområdet ska kunna kontrollera 
att behandlingen av uppgifterna är laglig, 
att tillsynen fungerar och att behandlingen 
av uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Dessa loggar ska 
bevaras i fem års tid, såvida inte 
situationen är sådan att de bakomliggande 
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med artikel 10.3 vid utgången av 
dessa fem år, i vilket fall loggarna ska 
bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna har raderats.

Or. de

Ändringsförslag 415
Ágnes Hankiss

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. All behandling av PNR-uppgifter som 
utförs av lufttrafikföretag, all överföring av 
PNR-uppgifter som utförs av enheter för 
passagerarinformation och alla 
framställningar som görs av behöriga 
myndigheter eller enheter för 
passagerarinformation i andra 
medlemsstater eller i tredjeländer ska, även 
vid eventuella avslag, registreras eller 
dokumenteras av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna för att särskilt de nationella 
tillsynsmyndigheterna på 
dataskyddsområdet ska kunna kontrollera 
att behandlingen av uppgifterna är laglig, 
att tillsynen fungerar och att behandlingen 
av uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Dessa loggar ska 
bevaras i fem års tid, såvida inte 
situationen är sådan att de bakomliggande 
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med artikel 10.3 vid utgången av 
dessa fem år, i vilket fall loggarna ska 
bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna har raderats.

4. All behandling av PNR-uppgifter som 
utförs av lufttrafikföretag, all överföring av 
PNR-uppgifter som utförs av enheter för 
passagerarinformation och alla 
framställningar som görs av behöriga 
myndigheter eller enheter för 
passagerarinformation i andra 
medlemsstater eller i tredjeländer ska, även 
vid eventuella avslag, registreras eller 
dokumenteras av enheten för 
passagerarinformation och de behöriga 
myndigheterna för att särskilt de nationella 
tillsynsmyndigheterna på 
dataskyddsområdet ska kunna kontrollera 
att behandlingen av uppgifterna är laglig, 
att tillsynen fungerar och att behandlingen 
av uppgifterna omfattas av tillräcklig 
integritet och säkerhet. Dessa loggar ska 
bevaras i fem års tid, såvida inte 
situationen är sådan att de bakomliggande 
uppgifterna ännu inte har raderats i 
enlighet med artikel 9.3 vid utgången av 
dessa fem år, i vilket fall loggarna ska 
bevaras till dess att de bakomliggande 
uppgifterna har raderats. De personer som 
utför säkerhetskontroller och har tillgång 
till PNR-uppgifter och analyserar dem 
samt för logg ska med framgång ha 
genomgått säkerhetsprövning av den 
strängaste graden, vilket innebär att de 
ska säkerhetskontrolleras och få 
säkerhetsutbildning. Varje person ska ha 
en profil som avgör och begränsar vilka 
uppgifter vederbörande har rätt att ha 
tillgång till, i överensstämmelse med 
personens arbete, roll och befogenheter.

Or. hu

Ändringsförslag 416
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En särskilt hög säkerhetsstandard för 
att skydda alla personuppgifter ska 
användas, varvid skyddet ska bygga på 
den senaste utvecklingen inom 
forskningen om dataskydd och 
fortlöpande anpassas till nya rön och 
upptäckter. Vid enskilda beslut om vilka 
säkerhetsstandarder som ska tillämpas får 
ekonomiska synpunkter endast ges en 
underordnad betydelse.
Framför allt ska man använda ett 
kodningssystem som bygger på den 
senaste tekniken och som
– förhindrar att obehöriga kan få tillgång 
till personuppgiftssystemen,
– ser till att behöriga användare av ett 
personuppgiftssystem inte kan komma åt 
andra uppgifter än dem som deras 
åtkomsträtt avser, samt att 
personuppgifter inte kan läsas, kopieras, 
ändras eller raderas av obehöriga när de 
behandlas eller används samt efter 
lagring,
– ser till att personuppgifter inte kan 
läsas, kopieras, ändras eller raderas av 
obehöriga när de skickas elektroniskt, 
transporteras eller sparas på ett 
lagringsmedium, samt att det går att 
kontrollera och fastställa vart överföring 
av personuppgifter genom 
uppgiftsöverföringssystem planeras.
Man ska se till att det i efterhand går att 
kontrollera och fastställa om och av vem 
personuppgifter har matats in, ändrats 
eller raderats i personuppgiftssystem.
Man ska se till att personuppgifter som 
behandlas på uppdrag av någon annan 
endast kan behandlas på det sätt 
uppdragsgivaren har angett.
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Man ska se till att personuppgifter inte 
kan förstöras eller raderas oavsiktligt.
Man ska se till att uppgifter som har 
samlats in för olika ändamål även kan 
behandlas separat.

Or. en

Ändringsförslag 417
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den senaste tekniken ska användas 
för att skydda alla personuppgifter –
varvid hänsyn ska tas till den senaste 
utvecklingen inom forskningen om 
dataskydd – och den ska fortlöpande 
anpassas till nya rön och upptäckter.
Framför allt ska man använda ett 
kodningssystem som bygger på den 
senaste tekniken och som
– förhindrar att obehöriga kan få tillgång 
till personuppgiftssystemen,
– ser till att behöriga användare av ett 
personuppgiftssystem inte kan komma åt 
andra uppgifter än dem som deras 
åtkomsträtt avser, samt att 
personuppgifter inte kan läsas, kopieras, 
ändras eller raderas av obehöriga när de 
behandlas eller används,
– ser till att personuppgifter inte kan 
läsas, kopieras eller ändras av obehöriga 
när de skickas elektroniskt, transporteras 
eller sparas på ett lagringsmedium, samt 
att det går att kontrollera och fastställa 
vart överföring av personuppgifter genom 
uppgiftsöverföringssystem planeras.
Man ska se till att det i efterhand går att 
kontrollera och fastställa om någon haft 
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tillgång till personuppgifter och vem som 
haft sådan tillgång.
Man ska se till att personuppgifter som 
behandlas på uppdrag av någon annan 
endast kan behandlas på det sätt 
uppdragsgivaren har angett.

Or. en

Ändringsförslag 418
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 
som säljer biljetter till passagerartransport 
med flyg informerar passagerarna på 
internationella flygningar vid bokningen av 
en resa och i samband med betalningen av 
biljetten på ett klart och tydligt sätt om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, 
möjligheten att utbyta och dela sådana 
uppgifter samt rätten till skydd för 
personuppgifter, särskilt rätten att klaga till 
en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 
som säljer biljetter till passagerartransport 
med flyg informerar passagerarna på 
internationella flygningar vid bokningen av 
en resa och i samband med betalningen av 
biljetten på ett klart och tydligt sätt om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheter för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet, möjligheten att utbyta och dela 
sådana uppgifter samt rätten till skydd för 
personuppgifter, såsom rätten till tillgång 
till uppgifter och rättelse, radering och 
blockering av uppgifter och rätten att 
klaga till en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

Or. en
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Ändringsförslag 419
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 
som säljer biljetter till passagerartransport 
med flyg informerar passagerarna på 
internationella flygningar vid bokningen av 
en resa och i samband med betalningen av 
biljetten på ett klart och tydligt sätt om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, 
möjligheten att utbyta och dela sådana 
uppgifter samt rätten till skydd för 
personuppgifter, särskilt rätten att klaga till 
en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 
som säljer biljetter till passagerartransport 
med flyg informerar passagerarna på 
internationella flygningar vid bokningen av 
en resa och i samband med betalningen av 
biljetten på ett klart och tydligt sätt om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott, den behandling mot 
bakgrund av på förhand – av de behöriga 
myndigheterna fastställda – kriterier som 
avses i artikel 5, möjligheten att utbyta och 
dela sådana uppgifter samt rätten till skydd 
för personuppgifter, särskilt rätten att klaga 
till en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

Or. en

Ändringsförslag 420
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller 
andra som säljer biljetter till 
passagerartransport med flyg informerar

5. Medlemsstaterna ska se till att 
passagerarna på internationella flygningar 
vid bokningen av en resa och i samband 
med betalningen av biljetten på ett klart 
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passagerarna på internationella flygningar 
vid bokningen av en resa och i samband 
med betalningen av biljetten på ett klart 
och tydligt sätt om vidarebefordran av 
PNR-uppgifter till enheten för 
passagerarinformation, syftet med 
behandlingen av dessa uppgifter, hur lång 
tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, 
möjligheten att utbyta och dela sådana 
uppgifter samt rätten till skydd för 
personuppgifter, särskilt rätten att klaga till 
en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

och tydligt sätt informeras om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheter för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov gränsöverskridande 
brottslighet, möjligheten att utbyta och dela 
sådana uppgifter samt rätten till skydd för 
personuppgifter, såsom rätten till tillgång 
till uppgifter och rättelse, radering och 
blockering av uppgifter och rätten att 
klaga till en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

Or. en

Ändringsförslag 421
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 
som säljer biljetter till passagerartransport 
med flyg informerar passagerarna på 
internationella flygningar vid bokningen av 
en resa och i samband med betalningen av 
biljetten på ett klart och tydligt sätt om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för 
att förebygga, upptäcka, utreda och 
lagföra terroristbrott och grov 
brottslighet, möjligheten att utbyta och 
dela sådana uppgifter samt rätten till skydd 
för personuppgifter, särskilt rätten att klaga 

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 
som säljer biljetter till passagerartransport 
med flyg informerar passagerarna på 
internationella flygningar vid bokningen av 
en resa och i samband med betalningen av 
biljetten på ett klart och tydligt sätt om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
utbyta och dela sådana uppgifter samt 
rätten till skydd för personuppgifter, 
särskilt rätten att klaga till en nationell 
tillsynsmyndighet för dataskydd efter eget 
val. Medlemsstaterna ska ge allmänheten
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till en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

tillgång till samma information.

Or. en

Ändringsförslag 422
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 
som säljer biljetter till passagerartransport 
med flyg informerar passagerarna på 
internationella flygningar vid bokningen 
av en resa och i samband med betalningen 
av biljetten på ett klart och tydligt sätt om 
vidarebefordran av PNR-uppgifter till 
enheten för passagerarinformation, syftet 
med behandlingen av dessa uppgifter, hur 
lång tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, 
möjligheten att utbyta och dela sådana 
uppgifter samt rätten till skydd för 
personuppgifter, särskilt rätten att klaga till 
en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

5. Medlemsstaterna ska se till att 
lufttrafikföretag, deras agenter eller andra 
som säljer biljetter till passagerartransport 
med flyg informerar passagerarna på 
flygningar inom eller utanför EU vid 
bokningen av en resa och i samband med 
betalningen av biljetten på ett klart och 
tydligt sätt om vidarebefordran av 
PNR-uppgifter till enheten för 
passagerarinformation, syftet med 
behandlingen av dessa uppgifter, hur lång 
tid uppgifterna lagras, möjligheten att 
uppgifterna kommer till användning för att 
förebygga, upptäcka, utreda och lagföra 
terroristbrott och grov brottslighet, 
möjligheten att utbyta och dela sådana 
uppgifter samt rätten till skydd för 
personuppgifter, särskilt rätten att klaga till 
en nationell tillsynsmyndighet för 
dataskydd efter eget val. Medlemsstaterna 
ska ge allmänheten tillgång till samma 
information.

Or. fr

Motivering

Detta ändringsförslags syfte är att dra konsekvenserna av att alla flygningar inom unionen 
inbegrips i direktivets tillämpningsområde. Begreppen flygningar inom respektive utanför EU 
är att föredra framför internationella flygningar eller andra begrepp hämtade från 
Schengenregelverket, som inte är anpassat till ett direktiv som kommer att tillämpas på 
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Europeiska unionens hela territorium.

Ändringsförslag 423
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Överföring av PNR-uppgifter från 
enheter för passagerarinformation och 
behöriga myndigheter till privata aktörer i 
medlemsstaterna eller i tredjeländer ska 
vara förbjuden.

6. Överföring av PNR-uppgifter från 
enheten för passagerarinformation och 
behöriga myndigheter till privata aktörer i 
medlemsstaterna eller i tredjeländer ska 
vara förbjuden.

Or. de

Ändringsförslag 424
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10 ska medlemsstaterna anta 
lämpliga bestämmelser för att säkerställa 
att detta direktiv genomförs fullt ut och 
framför allt föreskriva effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av bestämmelser som 
antagits i enlighet med direktivet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 425
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Nationell tillsynsmyndighet

Varje medlemsstat ska föreskriva att den 
nationella tillsynsmyndighet som inrättats 
enligt artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF 
även ska ansvara för att ge riktlinjer för 
och övervaka tillämpningen av de 
bestämmelser som den berörda 
medlemsstaten har antagit i enlighet med 
detta direktiv. Även övriga bestämmelser i 
artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF är 
tillämpliga.

Or. en

Ändringsförslag 426
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska föreskriva att den 
nationella tillsynsmyndighet som inrättats 
enligt artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF 
även ska ansvara för att ge riktlinjer för 
och övervaka tillämpningen av de 
bestämmelser som den berörda 
medlemsstaten har antagit i enlighet med 
detta direktiv. Även övriga bestämmelser i 
artikel 25 i rambeslut 2008/977/RIF är 
tillämpliga.

Varje medlemsstat ska föreskriva att den 
nationella tillsynsmyndighet som inrättats 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv av den xx/xx/201x om skyddet av 
enskilda vid behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter i syfte att 
förebygga, utreda, avslöja eller lagföra 
brott eller verkställa straffrättsliga 
påföljder, samt fri rörlighet för sådana 
uppgifter även ska ansvara för att ge 
riktlinjer för och övervaka tillämpningen 
av de bestämmelser som den berörda 
medlemsstaten har antagit i enlighet med 
detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 427
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om de 
ekonomiska konsekvenserna av detta 
direktiv. Rapporten ska framför allt 
fokusera på de kostnader som uppstår för 
passagerare, lufttrafikföretag och 
biljettförsäljare. Vid behov ska rapporten 
åtföljas av ett lagförslag som syftar till att 
harmonisera uppdelningen av den 
ekonomiska bördan mellan statliga 
myndigheter och lufttrafikföretag i hela 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 428
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Senast den ...* ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet om de ekonomiska 
konsekvenserna av detta direktiv.
Rapporten ska framför allt fokusera på de 
kostnader som uppstår för passagerare, 
lufttrafikföretag och biljettförsäljare. Vid 
behov ska rapporten åtföljas av ett 
lagförslag som syftar till att harmonisera 
uppdelningen av den ekonomiska bördan 
mellan statliga myndigheter och 
lufttrafikföretag i hela unionen.
_____________
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* EUT: Vänligen för in det datum som 
infaller två år efter detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Kostnadsfrågan bör tas upp.

Ändringsförslag 429
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Gemensamma protokoll och understödda 

format
1. All överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till enheter för 
passagerarinformation inom ramen för 
detta direktiv ska, under en period på ett 
år från antagandet av de gemensamma 
protokollen och de understödda 
dataformaten i enlighet med artikel 14, 
ske på elektronisk väg eller, vid eventuella 
tekniska problem, på annat lämpligt sätt.
2. Efter utgången av perioden på ett år 
från den dag då de gemensamma 
protokollen och de understödda formaten 
antas, ska all överföring av 
PNR-uppgifter från lufttrafikföretag till 
enheter för passagerarinformation inom 
ramen för detta direktiv ske på elektronisk 
väg, med säkra metoder i form av 
godkända gemensamma protokoll som 
ska vara enhetliga för alla överföringar 
för att garantera uppgifternas säkerhet 
under överföringen, och i ett understött 
format för att säkerställa att de kan läsas 
av alla berörda parter. Alla 
lufttrafikföretag ska fastställa vilket 
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gemensamt protokoll och vilket 
dataformat de avser att använda för sina 
överföringar och underrätta enheten för 
passagerarinformation om detta.
3. En förteckning över godkända 
gemensamma protokoll och understödda 
dataformat ska upprättas och, om 
nödvändigt, anpassas av kommissionen i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet i artikel 14.2.
4. Så länge de godkända gemensamma 
protokoll och understödda dataformat 
som avses i punkterna 2 och 3 inte finns 
tillgängliga, ska punkt 1 vara tillämplig.
5. Varje medlemsstat ska vidta de tekniska 
åtgärder som krävs för att de 
gemensamma protokollen och de 
understödda dataformaten ska kunna 
börja användas inom ett år från den dag 
då dessa antas.

Or. en

Ändringsförslag 430
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till enheter för 
passagerarinformation inom ramen för 
detta direktiv ska, under en period på ett år 
från antagandet av de gemensamma 
protokollen och de understödda 
dataformaten i enlighet med artikel 14, ske 
på elektronisk väg eller, vid eventuella 
tekniska problem, på annat lämpligt sätt.

1. All överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till enheten för 
passagerarinformation inom ramen för 
detta direktiv ska, under en period på ett år 
från antagandet av de gemensamma 
protokollen och de understödda 
dataformaten i enlighet med artikel 14, ske 
på elektronisk väg eller, vid eventuella 
tekniska problem, på annat lämpligt sätt.

Or. de
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Ändringsförslag 431
Ioan Enciu

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. All överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till enheter för 
passagerarinformation inom ramen för 
detta direktiv ska, under en period på ett år 
från antagandet av de gemensamma 
protokollen och de understödda 
dataformaten i enlighet med artikel 14, ske 
på elektronisk väg eller, vid eventuella 
tekniska problem, på annat lämpligt sätt.

1. All överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till enheter för 
passagerarinformation inom ramen för 
detta direktiv ska, under en period på ett år 
från antagandet av de gemensamma 
protokollen och de understödda 
dataformaten i enlighet med artikel 14, ske 
på ett säkert sätt på elektronisk väg eller, 
vid eventuella tekniska problem, på annat 
lämpligt sätt.

Or. ro

Ändringsförslag 432
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Efter utgången av perioden på ett år från 
den dag då de gemensamma protokollen 
och de understödda formaten antas, ska all 
överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till enheter för 
passagerarinformation inom ramen för 
detta direktiv ske på elektronisk väg, med 
säkra metoder i form av godkända 
gemensamma protokoll som ska vara 
enhetliga för alla överföringar för att 
garantera uppgifternas säkerhet under 
överföringen, och i ett understött format för 
att säkerställa att de kan läsas av alla 
berörda parter. Alla lufttrafikföretag ska 
fastställa vilket gemensamt protokoll och 
vilket dataformat de avser att använda för 
sina överföringar och underrätta enheten 

2. Efter utgången av perioden på ett år från 
den dag då de gemensamma protokollen 
och de understödda formaten antas, ska all 
överföring av PNR-uppgifter från 
lufttrafikföretag till enheten för 
passagerarinformation inom ramen för 
detta direktiv ske på elektronisk väg, med 
säkra metoder i form av godkända 
gemensamma protokoll som ska vara 
enhetliga för alla överföringar för att 
garantera uppgifternas säkerhet under 
överföringen, och i ett understött format för 
att säkerställa att de kan läsas av alla 
berörda parter. Alla lufttrafikföretag ska 
fastställa vilket gemensamt protokoll och 
vilket dataformat de avser att använda för 
sina överföringar och underrätta enheten 
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för passagerarinformation om detta. för passagerarinformation om detta.

Or. de

Ändringsförslag 433
Véronique Mathieu

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Varje medlemsstat ska vidta de tekniska 
åtgärder som krävs för att de gemensamma 
protokollen och de understödda 
dataformaten ska kunna börja användas 
inom ett år från den dag då dessa antas.

5. Varje medlemsstat ska vidta de tekniska 
åtgärder som krävs för att de gemensamma 
protokollen och de understödda 
dataformaten ska kunna börja användas 
inom ett år från den dag då dessa antas, 
med beaktande av riktlinjerna från 
Internationella civila 
luftfartsorganisationen (Icao).

Or. fr

Motivering

För att skapa viss överensstämmelse med internationella bestämmelser är det viktigt att 
precisera att de tekniska åtgärder som kommer att vidtas tar hänsyn till åtgärder som erkänns 
på internationell nivå.

Ändringsförslag 434
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14 utgår
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av en 
kommitté (kommittén). Det ska röra sig 
om en kommitté i den mening som avses i 
förordning […/2011/EU] av den 
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16 februari 2011.
2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artikel 4 i förordning […/2011/EU] av 
den 16 februari 2011 tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 435
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Införlivande

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast två år efter dess ikraftträdande. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.
När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser ska de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas 
av en sådan hänvisning när de 
offentliggörs. Närmare föreskrifter om 
hur hänvisningen ska göras ska varje 
medlemsstat själv utfärda.
2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas 
av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 436
Manfred Weber
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast två år efter dess ikraftträdande. De
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser tillsammans 
med en jämförelsetabell över dessa 
bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast två år efter dess ikraftträdande. 
Medlemsstater som först efter 
ovannämnda period för första gången 
använder PNR-uppgifter för de ändamål 
som avses i artikel 1.2 a och b ska sätta 
i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv så att de är i kraft vid den första 
användningen. Medlemsstaterna ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 437
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter för åtminstone 30 % av 
alla flygningar som anges i artikel 6.1 
samlas in senast den dag som anges i 
artikel 15.1, det vill säga två år efter det 
att detta direktiv trätt i kraft. 
Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter för åtminstone 60 % av 
alla flygningar som anges i artikel 6.1 
samlas in inom två år efter den dag som 
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anges i artikel 15 . Medlemsstaterna ska 
se till att PNR-uppgifter alla flygningar 
som anges i artikel 6.1 samlas in inom 
fyra år efter den dag som anges i 
artikel 15.

Or. en

Ändringsförslag 438
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter för åtminstone 30 % av 
alla flygningar som anges i artikel 6.1 
samlas in senast den dag som anges i 
artikel 15.1, det vill säga två år efter det 
att detta direktiv trätt i kraft. 
Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter för åtminstone 60 % av 
alla flygningar som anges i artikel 6.1 
samlas in inom två år efter den dag som
anges i artikel 15 . Medlemsstaterna ska 
se till att PNR-uppgifter alla flygningar 
som anges i artikel 6.1 samlas in inom 
fyra år efter den dag som anges i 
artikel 15 .

Or. en

Ändringsförslag 439
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 16 – stycke 1



AM\897635SV.doc 151/173 PE486.159v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter för åtminstone 30 % av alla 
flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in 
senast den dag som anges i artikel 15.1,
det vill säga två år efter det att detta 
direktiv trätt i kraft. Medlemsstaterna ska 
se till att PNR-uppgifter för åtminstone 
60 % av alla flygningar som anges i artikel 
6.1 samlas in inom två år efter den dag
som anges i artikel 15. Medlemsstaterna 
ska se till att PNR-uppgifter för alla 
flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in 
inom fyra år efter den dag som anges i 
artikel 15.

Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter för åtminstone 30 % av alla 
flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in 
enligt tidsfristerna i artikel 15.1.
Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter för åtminstone 60 % av alla 
flygningar som anges i artikel 6.1 samlas in 
inom två år efter de tidsfrister som anges i 
artikel 15. Medlemsstaterna ska se till att 
PNR-uppgifter för alla flygningar som 
anges i artikel 6.1 samlas in inom fyra år 
efter de tidsfrister som anges i artikel 15.

Or. de

Ändringsförslag 440
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Översyn

På grundval av uppgifter som 
tillhandahålls av medlemsstaterna ska 
kommissionen
a) se över om flygningar inom EU kan 
och bör omfattas av tillämpningsområdet 
för detta direktiv, på grundval av 
erfarenheterna från de medlemsstater 
som samlar in PNR-uppgifter med 
avseende på sådana flygningar; 
kommissionen ska inom två år från den 
dag som anges i artikel 15.1 lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om resultaten av denna översyn,
b) lägga fram en rapport för 
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Europaparlamentet och rådet inom 
fyra år från den dag som anges i 
artikel 15.1; denna översyn ska omfatta 
alla delar av detta direktiv, och särskild 
vikt ska läggas vid i vilken utsträckning 
garantierna för uppgiftsskydd tillämpas, 
bevarandeperiodens längd och kvaliteten 
på riskbedömningarna. Den ska också 
innehålla den statistik som samlats in 
enligt artikel 18.

Or. en

Ändringsförslag 441
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se över om flygningar inom EU kan 
och bör omfattas av tillämpningsområdet 
för detta direktiv, på grundval av 
erfarenheterna från de medlemsstater 
som samlar in PNR-uppgifter med 
avseende på sådana flygningar; 
kommissionen ska inom två år från den 
dag som anges i artikel 15.1 lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om resultaten av denna översyn,

utgår

Or. en

Motivering

Direktivets tillämpningsområde bör begränsas till att omfatta endast riskutsatta 
internationella flygningar.

Ändringsförslag 442
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se över om flygningar inom EU kan 
och bör omfattas av tillämpningsområdet 
för detta direktiv, på grundval av 
erfarenheterna från de medlemsstater 
som samlar in PNR-uppgifter med 
avseende på sådana flygningar; 
kommissionen ska inom två år från den 
dag som anges i artikel 15.1 lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om resultaten av denna översyn,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 443
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se över om flygningar inom EU kan 
och bör omfattas av tillämpningsområdet 
för detta direktiv, på grundval av 
erfarenheterna från de medlemsstater 
som samlar in PNR-uppgifter med 
avseende på sådana flygningar; 
kommissionen ska inom två år från den 
dag som anges i artikel 15.1 lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om resultaten av denna översyn,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 444
Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se över om flygningar inom EU kan 
och bör omfattas av tillämpningsområdet 
för detta direktiv, på grundval av 
erfarenheterna från de medlemsstater som 
samlar in PNR-uppgifter med avseende på 
sådana flygningar; kommissionen ska 
inom två år från den dag som anges i 
artikel 15.1 lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om resultaten 
av denna översyn,

a) se över genomförbarheten och 
nödvändigheten med avseende på 
tillämpningsområdet för detta direktiv, på 
grundval av erfarenheterna från de 
medlemsstater som samlar in 
PNR-uppgifter; kommissionen ska inom 
två år från den dag som anges i artikel 15.1 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om resultaten 
av denna översyn,

Or. en

Ändringsförslag 445
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se över om flygningar inom EU kan 
och bör omfattas av tillämpningsområdet 
för detta direktiv, på grundval av 
erfarenheterna från de medlemsstater 
som samlar in PNR-uppgifter med 
avseende på sådana flygningar; 
kommissionen ska inom två år från den dag 
som anges i artikel 15.1 lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om resultaten av denna översyn,

a) se över om tillämpningsområdet för 
detta direktiv kan och bör utvidgas, på 
grundval av medlemsstaternas 
erfarenheter och resultat i samband med 
insamling av PNR-uppgifter och i ljuset av 
en utvärdering av andra befintliga verktyg 
och instrument som EU har att tillgå för 
att bekämpa terrorism och organiserad 
brottslighet; kommissionen ska inom två år 
från den dag som anges i artikel 15.1 lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet och 
rådet om resultaten av denna översyn,

Or. en

Ändringsförslag 446
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) se över om flygningar inom EU kan och 
bör omfattas av tillämpningsområdet för 
detta direktiv, på grundval av 
erfarenheterna från de medlemsstater som 
samlar in PNR-uppgifter med avseende på 
sådana flygningar; kommissionen ska inom 
två år från den dag som anges i 
artikel 15.1 lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om resultaten 
av denna översyn,

a) se över om flygningar inom EU kan och 
bör omfattas av tillämpningsområdet för 
detta direktiv, på grundval av 
erfarenheterna från de medlemsstater som 
samlar in PNR-uppgifter med avseende på 
sådana flygningar; kommissionen ska 
senast fyra år efter detta direktivs 
ikraftträdande lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om resultaten 
av denna översyn,

Or. de

Ändringsförslag 447
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 448
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat



PE486.159v01-00 156/173 AM\897635SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Med tanke på att insamling av PNR-uppgifter är en inkräktande åtgärd vad avser de 
grundläggande rättigheterna bör utvärderingen göras snarast möjligt.

Ändringsförslag 449
Manfred Weber

Förslag till direktiv
Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de



AM\897635SV.doc 157/173 PE486.159v01-00

SV

Ändringsförslag 450
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Statistik

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

Or. en

Ändringsförslag 451
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

antalet efterföljande brottsbekämpande 
åtgärder som inneburit användning av 
PNR-uppgifter, fördelade på 
lufttrafikföretag och destination, samt 
antalet faktiska brottsmålsdomar som ett 
resultat av detta.

Or. en

Ändringsförslag 452
Birgit Sippel, Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 453
Axel Voss

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sammanställa 
statistik om PNR-uppgifter som lämnats 
till enheterna för passagerarinformation. 
Denna statistik ska åtminstone omfatta 

1. Styrelsen ska sammanställa statistik om 
PNR-uppgifterna. Denna statistik ska 
bygga på de PNR-uppgifter som
lufttrafikföretagen lämnat till enheten för 
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antalet identifieringar av personer som kan 
vara inblandade i terroristbrott eller grov 
brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet 
efterföljande brottsbekämpande åtgärder 
som inneburit användning av 
PNR-uppgifter, fördelade på 
lufttrafikföretag och destination.

passagerarinformation och på 
medlemsstaternas information om 
efterföljande brottsbekämpande åtgärder.
Statistiken ska åtminstone omfatta antalet 
identifieringar av personer som kan vara 
inblandade i terroristbrott eller grov 
brottslighet enligt artikel 4.2, och antalet 
efterföljande brottsbekämpande åtgärder 
som inneburit användning av 
PNR-uppgifter, fördelade på 
lufttrafikföretag och destination.

Or. de

Ändringsförslag 454
Carmen Romero López

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska sammanställa 
statistik om PNR-uppgifter som lämnats till 
enheterna för passagerarinformation. 
Denna statistik ska åtminstone omfatta 
antalet identifieringar av personer som kan 
vara inblandade i terroristbrott, och antalet 
efterföljande brottsbekämpande åtgärder 
som inneburit användning av 
PNR-uppgifter, fördelade på 
lufttrafikföretag och destination, samt 
antalet falska träffar inom ramen för 
behandlingen av PNR-uppgifterna 
i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 455
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska sammanställa 
statistik om PNR-uppgifter som lämnats till 
enheterna för passagerarinformation. 
Denna statistik ska åtminstone omfatta 
antalet identifieringar av personer som kan 
vara inblandade i terroristbrott eller grov 
gränsöverskridande brottslighet enligt 
artikel 4.2, antalet efterföljande 
brottsbekämpande åtgärder som inneburit 
användning av PNR-uppgifter, fördelade 
på lufttrafikföretag och destination, antalet 
personer som identifierats för ytterligare 
utredning och antalet personer som 
senare visat sig ha blivit omotiverat 
identifierade som misstänkta.

Or. en

Ändringsförslag 456
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Förhållandet till andra instrument

1. Medlemsstaterna får fortsätta att 
tillämpa de bilaterala och multilaterala 
avtal och ordningar som är i kraft när 
detta direktiv antas på utbytet av uppgifter 
mellan behöriga myndigheter, förutsatt att 
dessa avtal och ordningar är förenliga 
med direktivet.
2. Detta direktiv påverkar inte unionens 
eventuella skyldigheter och åtaganden 
enligt bilaterala och/eller multilaterala 
avtal med tredjeländer.

Or. en
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Ändringsförslag 457
Alexander Alvaro

Förslag till direktiv
Bilaga

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA utgår
PNR-uppgifter som samlats in av 

lufttrafikföretag
(1) Bokningsnummer.
(2) Datum för bokning/utfärdande av 
biljett.
(3) Planerat/planerade resdatum.
(4) Samtliga för- och efternamn.
(5) Adress och kontaktuppgifter 
(telefonnummer och e-postadress).
(6) Alla former av betalningsinformation, 
inbegripet faktureringsadress.
(7) Hela resrutten för en specifik bokning.
(8) Bonusuppgifter. 
(9) Resebyrå/resebyråtjänsteman.
(10) Passagerarens resestatus, inbegripet 
resebekräftelser, incheckningsstatus, no 
show (passagerare som ej har checkat in) 
eller go show (passagerare som checkat in 
utan bokning).
(11) Delade PNR-uppgifter.
(12) Allmänna anmärkningar (inklusive 
alla tillgängliga uppgifter om omyndiga 
personer under 18 år utan medföljande 
vuxen, till exempel namn och kön, ålder, 
språkkunskaper, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, 



PE486.159v01-00 162/173 AM\897635SV.doc

SV

flygplatsanställd som ledsagar barnet vid 
avresan respektive ankomsten).
(13) Biljettinformation, inbegripet 
biljettnummer, datum för utfärdande av 
biljetten, enkelbiljetter och automatisk 
biljettprisuppgift.
(14) Platsnummer och annan 
platsinformation.
(15) Information om gemensam 
linjebeteckning.
(16) All bagageinformation.
(17) Antal medresenärer, och deras namn, 
i samband med en bokning.
(18) Eventuella förhandsupplysningar 
(API) som samlats in.
(19) Alla ändringar som gjorts av de 
PNR-uppgifter som anges i nummer 1–18.

Or. en

Ändringsförslag 458
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Adress och kontaktuppgifter 
(telefonnummer och e-postadress).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 459
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Alla former av betalningsinformation, 
inbegripet faktureringsadress.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 460
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Alla former av betalningsinformation, 
inbegripet faktureringsadress.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 461
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bonusuppgifter. utgår

Or. en

Ändringsförslag 462
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bonusuppgifter. utgår
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Or. en

Ändringsförslag 463
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bonusuppgifter. utgår

Or. en

Ändringsförslag 464
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bonusuppgifter. utgår

Or. en

Ändringsförslag 465
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Resebyrå/resebyråtjänsteman. utgår

Or. en

Ändringsförslag 466
Martin Ehrenhauser
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Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Resebyrå/resebyråtjänsteman. utgår

Or. en

Ändringsförslag 467
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Delade PNR-uppgifter. utgår

Or. en

Ändringsförslag 468
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Delade PNR-uppgifter. utgår

Or. en

Ändringsförslag 469
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Delade PNR-uppgifter. utgår

Or. en

Ändringsförslag 470
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Allmänna anmärkningar (inklusive 
alla tillgängliga uppgifter om omyndiga 
personer under 18 år utan medföljande 
vuxen, till exempel namn och kön, ålder, 
språkkunskaper, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, 
flygplatsanställd som ledsagar barnet vid 
avresan respektive ankomsten).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 471
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Allmänna anmärkningar (inklusive 
alla tillgängliga uppgifter om omyndiga 
personer under 18 år utan medföljande 
vuxen, till exempel namn och kön, ålder, 
språkkunskaper, namn och 

utgår
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kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, 
flygplatsanställd som ledsagar barnet vid 
avresan respektive ankomsten).

Or. en

Ändringsförslag 472
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Allmänna anmärkningar (inklusive 
alla tillgängliga uppgifter om omyndiga 
personer under 18 år utan medföljande 
vuxen, till exempel namn och kön, ålder, 
språkkunskaper, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, 
flygplatsanställd som ledsagar barnet vid 
avresan respektive ankomsten).

utgår

Or. en

Ändringsförslag 473
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Allmänna anmärkningar (inklusive (12) Uppgifter om ensamresande barn, till 



PE486.159v01-00 168/173 AM\897635SV.doc

SV

alla tillgängliga uppgifter om omyndiga 
personer under 18 år utan medföljande 
vuxen, till exempel namn och kön, ålder, 
språkkunskaper, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, 
flygplatsanställd som ledsagar barnet vid 
avresan respektive ankomsten).

exempel namn och kön, ålder, 
språkkunskaper, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, 
flygplatsanställd som ledsagar barnet vid 
avresan respektive ankomsten.

Or. en

Ändringsförslag 474
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Allmänna anmärkningar (inklusive 
alla tillgängliga uppgifter om omyndiga 
personer under 18 år utan medföljande 
vuxen, till exempel namn och kön, ålder, 
språkkunskaper, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, 
flygplatsanställd som ledsagar barnet vid 
avresan respektive ankomsten).

(12) Uppgifter om ensamresande barn, till 
exempel namn och kön, ålder, 
språkkunskaper, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, namn och 
kontaktuppgifter för den person som 
hämtar barnet vid ankomsten och denna 
persons förhållande till barnet, 
flygplatsanställd som ledsagar barnet vid 
avresan respektive ankomsten.

Or. en

Ändringsförslag 475
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Biljettinformation, inbegripet 
biljettnummer, datum för utfärdande av 
biljetten, enkelbiljetter och automatisk 
biljettprisuppgift.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 476
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Biljettinformation, inbegripet 
biljettnummer, datum för utfärdande av 
biljetten, enkelbiljetter och automatisk 
biljettprisuppgift.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 477
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Platsnummer och annan 
platsinformation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 478
Jan Philipp Albrecht
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Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Platsnummer och annan 
platsinformation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 479
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Platsnummer och annan 
platsinformation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 480
Cecilia Wikström, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Platsnummer och annan 
platsinformation.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 481
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Information om gemensam 
linjebeteckning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 482
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) All bagageinformation. utgår

Or. en

Ändringsförslag 483
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) All bagageinformation. utgår

Or. en

Ändringsförslag 484
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Antal medresenärer, och deras namn, 
i samband med en bokning.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 485
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Antal medresenärer, och deras namn, 
i samband med en bokning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 486
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Eventuella förhandsupplysningar 
(API) som samlats in.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 487
Jan Philipp Albrecht

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Alla ändringar som gjorts av de 
PNR-uppgifter som anges i nummer 1–18.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 488
Martin Ehrenhauser

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Alla ändringar som gjorts av de 
PNR-uppgifter som anges i nummer 1–18.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 489
Sophia in 't Veld

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Alla ändringar som gjorts av de 
PNR-uppgifter som anges i nummer 1–18.

(19) Alla ändringar som gjorts av de 
PNR-uppgifter som angetts.

Or. en


