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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. Medlemsstaterna 

ska vidta nödvändiga åtgärder för att se 

till att deras enhet för 

passagerarinformation kan begära att 

lufttrafikföretag i enlighet med artikel 6 

 a) överför (sändmetoden) alla PNR-

uppgifter om samtliga passagerare som 

ankommer till eller lämnar den 

medlemsstaten i anonymiserat format, 

 b) överför (sändmetoden) specifika PNR-

uppgifter om en enskild person som har 

koppling till ett namn, kontaktuppgifter 

eller betalningsmetod med anknytning till 

en specifik åtgärd för att förebygga, 

upptäcka, utreda eller lagföra ett 

terroristbrott eller ett specifikt fall av grov 

gränsöverskridande brottslighet, 

 c) överför (sändmetoden) PNR-uppgifter 

om samtliga passagerare på specifika 

flygningar där en riskbedömning av 

enheten för passagerarinformation har 

bevisat en hög konkret risk för att 

personer som har koppling till en specifik 
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åtgärd för att förebygga, upptäcka, utreda 

eller lagföra ett terroristbrott eller ett 

specifikt fall av grov gränsöverskridande 

brottslighet reser på dessa flygningar. 

 PNR-uppgifter får behandlas endast efter 

beslut av en behörig domstol i en 

medlemsstat till följd av en begäran av 

enheten för passagerarinformation. 

Endast om enheten för 

passagerarinformation anser att en 

fördröjning innebär fara (”periculum in 

mora”), i synnerhet att det finns ett akut 

behov att förhindra allvarliga 

konsekvenser för en persons liv, frihet 

eller fysiska integritet, får enheten för 

passagerarinformation själv ge tillstånd 

till sådan behandling, vilket ska bli 

föremål för domstolsprövning inom 48 

timmar. 

 Om PNR-uppgifter som överförs av 

lufttrafikföretag omfattar uppgifter utöver 

dem som anges i bilaga I, ska enheten för 

passagerarinformation omedelbart och 

slutgiltigt radera dessa vid mottagandet. 

Or. en 

 

 


