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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets 
rambeslut 2006/960/RIF
(COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2021)0782),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 87.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0457/2021),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av budgetkontrollutskottets yttrande,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0247/2022).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.



PE732.767v02-00 6/96 RR\1265031SV.docx

SV

Ändringsförslag 1
Förslag till direktiv
Avdelning 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter och om upphävande av rådets 
rambeslut 2006/960/RIF

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas behöriga 
brottsbekämpande myndigheter och om 
upphävande av rådets rambeslut 
2006/960/RIF

Ändringsförslag 2
Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Hot om gränsöverskridande 
kriminell verksamhet kräver samordnade, 
riktade och anpassade insatser. Nationella 
myndigheter som verkar på fältet ligger i 
frontlinjen i kampen mot den organiserade 
brottsligheten och terrorismen, och 
åtgärder på EU-nivå är avgörande för att 
säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 
samarbete, däribland vad gäller utbyte av 
information. Den organiserade 
brottsligheten och i synnerhet terrorismen 
är dessutom symboler för kopplingen 
mellan inre och yttre säkerhet. Dessa hot 
sprids över gränserna och kommer till 
uttryck genom organiserade kriminella 
grupper och terroristgrupper som bedriver 
en rad olika typer av brottslig verksamhet.

(1) Gränsöverskridande kriminell 
verksamhet utgör ett betydande hot mot 
unionens inre säkerhet och kräver 
samordnade, riktade och anpassade 
insatser. Nationella myndigheter som 
verkar på fältet ligger i frontlinjen i 
kampen mot den allvarliga och 
organiserade brottsligheten och 
terrorismen, och åtgärder på EU-nivå är 
avgörande för att säkerställa ett 
ändamålsenligt och effektivt samarbete vad 
gäller utbyte av information. Den 
allvarliga och organiserade brottsligheten 
och i synnerhet terrorismen är dessutom 
symboler för kopplingen mellan inre och 
yttre säkerhet. Dessa hot sprids över 
gränserna och kommer till uttryck genom 
organiserade kriminella grupper och 
terroristgrupper som bedriver en rad olika 
typer av alltmer dynamisk och komplex 
brottslig verksamhet, vilket kräver att de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna anpassar sig för att 
säkerställa att de kan upptäcka, förebygga 
och utreda brott på ett mer effektivt sätt.



RR\1265031SV.docx 7/96 PE732.767v02-00

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I ett område utan inre 
gränskontroller bör poliser i en 
medlemsstat ha möjlighet att, inom ramen 
för tillämplig unionsrätt och nationell rätt, 
ha likvärdig tillgång till information som 
sina kollegor i en annan medlemsstat. 
Brottsbekämpande myndigheter bör därför 
samarbeta effektivt och automatiskt i hela 
EU. Polissamarbete som rör utbyte av 
relevant information för brottsbekämpande 
ändamål är därför en viktig del av de 
åtgärder som ligger till grund för den 
allmänna säkerheten i ett inbördes 
beroende område utan inre gränskontroller. 
Utbyte av information om brott och 
brottslig verksamhet, däribland terrorism, 
tjänar det övergripande syftet att skydda 
fysiska personers säkerhet.

(2) För utvecklingen av ett europeiskt 
område med frihet, säkerhet och rättvisa, 
som kännetecknas av avsaknaden av inre 
gränskontroller, är det viktigt att poliser 
och personalen inom andra behöriga 
brottsbekämpande myndigheter i en 
medlemsstat har möjlighet att, inom ramen 
för tillämplig unionsrätt och nationell rätt, 
ha likvärdig tillgång till information som 
sina kollegor i en annan medlemsstat. 
Behöriga brottsbekämpande myndigheter 
bör därför samarbeta effektivt och 
automatiskt i hela EU. Polissamarbete som 
rör utbyte av relevant information i syfte 
att förebygga, upptäcka och utreda brott 
är därför en viktig del av de åtgärder som 
ligger till grund för den allmänna 
säkerheten i ett inbördes beroende område 
utan inre gränskontroller. Utbyte av 
information om brott och brottslig 
verksamhet, däribland terrorism, tjänar det 
övergripande syftet att skydda fysiska och 
juridiska personers säkerhet.

Ändringsförslag 4
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) En stor majoritet av de 
organiserade kriminella grupperna är 
närvarande i mer än tre medlemsstater 
och består av medlemmar med flera 
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nationaliteter som ägnar sig åt olika typer 
av brottslig verksamhet. Sådana 
kriminella gruppers struktur är alltmer 
sofistikerad med starka och effektiva 
kommunikations- och samarbetssystem 
mellan sina medlemmar över gränserna.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) För att effektivt bekämpa 
gränsöverskridande brottslighet är det av 
yttersta vikt att behöriga 
brottsbekämpande myndigheter snabbt 
utbyter information och samarbetar 
operativt med varandra. Även om det 
gränsöverskridande samarbetet mellan de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i medlemsstaterna har 
förbättrats under de senaste åren finns det 
fortfarande praktiska hinder. Bland 
sådana hinder finns de olika sätt på vilka 
behöriga brottsbekämpande myndigheter 
är strukturerade och de olika 
befogenheter som de har, vilket delvis 
beror på skillnader i de nationella 
konstitutionella systemen. Dessutom 
hindrar språkbarriärer och dålig 
nätverkstäckning ett effektivt samarbete, 
särskilt i gränsregioner.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 2c (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) Vissa medlemsstater har utvecklat 
pilotprojekt för att stärka det 
gränsöverskridande samarbetet, med 
inriktning på till exempel gemensam 
patrullering av poliser från angränsande 
medlemsstater i gränsregioner. Ett antal 
medlemsstater har också antagit 
bilaterala eller till och med multilaterala 
avtal. Detta direktiv begränsar inte 
medlemsstaternas möjlighet att inrätta 
sådana pilotprojekt eller ingå sådana 
avtal, förutsatt att de är förenliga med 
detta direktiv. Medlemsstaterna 
uppmuntras tvärtom att utbyta bästa 
praxis och lärdomar från dessa 
pilotprojekt och avtal och att använda 
tillgängliga unionsmedel i detta avseende, 
särskilt från Fonden för inre säkerhet, 
inrättad genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2021/11491a.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Informationsutbyte mellan 
medlemsstater i syfte att förebygga och 
upptäcka brott regleras genom 
konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet av den 14 juni 198547, 
antagen den 19 juni 1990, särskilt genom 
artiklarna 39 och 46. Genom rådets 
rambeslut 2006/960/RIF48 ersattes dessa 
bestämmelser till viss del och nya regler 
infördes för utbyte av information och 
underrättelser mellan medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter.

(3) Informationsutbyte mellan 
medlemsstater i syfte att förebygga och 
upptäcka brott regleras genom 
konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet av den 14 juni 198547, 
antagen den 19 juni 1990, särskilt genom 
artiklarna 39 och 46. Genom rådets 
rambeslut 2006/960/RIF48 ersattes dessa 
bestämmelser till viss del och nya regler 
infördes för utbyte av information och 
underrättelser mellan medlemsstaternas 
behöriga brottsbekämpande myndigheter.

__________________ __________________
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47 Konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och Franska 
republiken om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna 
(EGT L 239, 22.9.2000, s. 19).

47 Konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet av den 14 juni 1985 
mellan regeringarna i Beneluxstaterna, 
Förbundsrepubliken Tyskland och Franska 
republiken om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna 
(EGT L 239, 22.9.2000, s. 19).

48 Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 
18 december 2006 om förenklat 
informations- och underrättelseutbyte 
mellan de brottsbekämpande 
myndigheterna i Europeiska unionens 
medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, 
s. 89).

48 Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 
18 december 2006 om förenklat 
informations- och underrättelseutbyte 
mellan de brottsbekämpande 
myndigheterna i Europeiska unionens 
medlemsstater (EUT L 386, 29.12.2006, 
s. 89).

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Utvärderingar, däribland de som 
genomförs i enlighet med rådets förordning 
(EU) nr 1053/201349, har visat att 
rambeslut 2006/960/RIF inte är tillräckligt 
tydligt och inte säkerställer adekvata och 
snabba utbyten av relevant information 
mellan medlemsstaterna. Utvärderingar har 
även visat att rambeslutet sällan används i 
praktiken, till viss del på grund av 
bristande tydlighet mellan 
tillämpningsområdet för konventionen om 
tillämpning av Schengenavtalet och 
tillämpningsområdet för rambeslutet.

(Berör inte den svenska versionen.)    

__________________  
49 Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av 
den 7 oktober 2013 om inrättande av en 
utvärderings- och övervakningsmekanism 
för kontroll av tillämpningen av 
Schengenregelverket och om upphävande 
av verkställande kommitténs beslut av den 
16 september 1998 om inrättande av 
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Ständiga kommittén för genomförande av 
Schengenkonventionen (EUT L 295, 
6.11.2013, s. 27).

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Den befintliga rättsliga ram som 
består av relevanta bestämmelser i 
konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet och rambeslut 
2006/960/RIF bör därmed uppdateras och 
ersättas på ett sådant sätt att den, genom 
införande av tydliga och harmoniserade 
bestämmelser, underlättar och säkerställer 
adekvata och snabba informationsutbyten 
mellan behöriga brottsbekämpande 
myndigheter i olika medlemsstater.

(5) Den befintliga rättsliga ramen bör 
därmed uppdateras i syfte att undanröja 
diskrepanser och fastställa tydliga och 
harmoniserade bestämmelser för att 
underlätta och säkerställa adekvata och 
snabba informationsutbyten mellan 
behöriga brottsbekämpande myndigheter i 
olika medlemsstater, och göra det möjligt 
för de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna att anpassa sig till ett 
snabbt föränderligt och expanderande 
landskap med organiserad brottslighet, i 
samband med globaliseringen och 
digitaliseringen av samhället.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I synnerhet bör skillnaderna 
mellan relevanta bestämmelser i 
konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet och rambeslut 
2006/960/RIF åtgärdas genom att omfatta 
informationsutbyten i syfte att förebygga, 
upptäcka eller utreda brott, och därmed helt 
ersätta, i den mån sådana utbyten avses, 

(6) I synnerhet bör detta direktiv täcka 
informationsutbyten i syfte att förebygga, 
upptäcka eller utreda brott, och därmed helt 
ersätta, i den mån sådana utbyten avses, 
artiklarna 39 och 46 i konventionen om 
tillämpning av Schengenavtalet och på så 
vis säkerställa nödvändig rättssäkerhet. 
Relevanta bestämmelser i rambeslut 
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artiklarna 39 och 46 i konventionen och på 
så vis säkerställa nödvändig rättssäkerhet. 
Relevanta bestämmelser bör dessutom 
förenklas och klargöras för att underlätta 
deras ändamålsenliga tillämpning i 
praktiken.

2006/960/RIF, vilket upphävs genom detta 
direktiv , bör dessutom förenklas och 
klargöras för att underlätta deras 
ändamålsenliga tillämpning i praktiken.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Det är nödvändigt att fastställa 
bestämmelser för de övergripande 
aspekterna av sådana informationsutbyten 
mellan medlemsstaterna. Bestämmelserna 
i detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av unionsrättens 
bestämmelser om särskilda system eller 
ramar för sådana utbyten, såsom enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2018/186050, (EU) 
2018/186151, (EU) 2018/186252 och (EU) 
2016/79453, Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/68154 och (EU) 
2019/115355 och rådets beslut 
2008/615/RIF56 och 2008/616/RIF57.

(7) Det är nödvändigt att fastställa 
harmoniserade bestämmelser för de 
övergripande aspekterna av sådana 
informationsutbyten mellan 
medlemsstaterna. De bestämmelser som 
fastställs i detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av unionsrättens 
bestämmelser om särskilda system eller 
ramar för sådana utbyten, såsom enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EU) 2018/186050, (EU) 
2018/186151, (EU) 2018/186252 och (EU) 
2016/79453 och (EU) .../...[57a][om 
automatiskt uppgiftsutbyte för 
polissamarbete (”Prüm II”)], 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/68154 och (EU) 2019/115355 
och rådets beslut 2008/615/RIF56 och 
2008/616/RIF57.

__________________ __________________
50 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1860 av den 28 
november 2018 om användning av 
Schengens informationssystem för 
återvändande av tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i medlemsstaterna 
(EUT L 312, 7.12.2018, s. 1).

50 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1860 av den 28 
november 2018 om användning av 
Schengens informationssystem för 
återvändande av tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i medlemsstaterna 
(EUT L 312, 7.12.2018, s. 1).

51 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1861 av den 28 

51 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1861 av den 28 
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november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens 
informationssystem (SIS) på området in- 
och utresekontroller, om ändring av 
konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet och om ändring och 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1987/2006 (EUT L 312, 7.12.2018, 
s. 14).

november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens 
informationssystem (SIS) på området in- 
och utresekontroller, om ändring av 
konventionen om tillämpning av 
Schengenavtalet och om ändring och 
upphävande av förordning (EG) 
nr 1987/2006 (EUT L 312, 7.12.2018, 
s. 14).

52 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1862 av den 28 
november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens 
informationssystem (SIS) på området 
polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, om ändring och upphävande av 
rådets beslut 2007/533/RIF och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och 
kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT 
L 312, 7.12.2018, s. 56).

52 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1862 av den 28 
november 2018 om inrättande, drift och 
användning av Schengens 
informationssystem (SIS) på området 
polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete, om ändring och upphävande av 
rådets beslut 2007/533/RIF och om 
upphävande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1986/2006 och 
kommissionens beslut 2010/261/EU (EUT 
L 312, 7.12.2018, s. 56).

53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT 
L 135, 24.5.2016, s. 53).

53 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT 
L 135, 24.5.2016, s. 53).

54 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om 
användning av 
passageraruppgiftssamlingar (PNR-
uppgifter) för att förebygga, förhindra, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 132).

54 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om 
användning av 
passageraruppgiftssamlingar (PNR-
uppgifter) för att förebygga, förhindra, 
upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott 
och grov brottslighet (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 132).

55 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om 
fastställande av bestämmelser för att 
underlätta användning av finansiell 
information och andra uppgifter för att 
förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra 
vissa brott och om upphävande av rådets 
beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 
11.7.2019, s. 122).

55 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om 
fastställande av bestämmelser för att 
underlätta användning av finansiell 
information och andra uppgifter för att 
förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra 
vissa brott och om upphävande av rådets 
beslut 2000/642/RIF (EUT L 186, 
11.7.2019, s. 122).
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56 Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 
juni 2008 om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet (EUT 
L 210, 6.8.2008, s. 1).

56 Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 
juni 2008 om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet (EUT 
L 210, 6.8.2008, s. 1).

57 Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 
juni 2008 om genomförande av beslut 
2008/615/RIF om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet (EUT 
L 210, 6.8.2008, s. 12). Genom ett förslag 
till förordning om automatiskt 
uppgiftsutbyte för polissamarbete (Prüm II) 
är avsikten att upphäva delar av dessa 
beslut av rådet.

57 Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 
juni 2008 om genomförande av beslut 
2008/615/RIF om ett fördjupat 
gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och 
gränsöverskridande brottslighet (EUT 
L 210, 6.8.2008, s. 12). Genom ett förslag 
till förordning om automatiskt 
uppgiftsutbyte för polissamarbete (Prüm II) 
är avsikten att upphäva delar av dessa 
beslut av rådet.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv avser inte 
tillhandahållande eller användning av 
information som bevisning i rättsliga 
förfaranden. Det bör i synnerhet inte tolkas 
som att det fastställer en rätt att använda 
information som tillhandahålls enligt detta 
direktiv som bevisning, och direktivet har 
följaktligen ingen inverkan på krav enligt 
tillämplig lagstiftning på att erhålla 
godkännande från den medlemsstat som 
tillhandahåller informationen för sådan 
användning. Direktivet påverkar inte 
unionsrättsakter om bevisning, såsom 
förordning (EU) …/…58 [om europeiska 
utlämnandeorder och bevarandeorder för 
elektroniska bevis i straffrättsliga 
förfaranden] eller direktiv (EU) …/…59 
[om fastställande av harmoniserade 
bestämmelser för utseende av rättsliga 

(8) Detta direktiv avser inte 
tillhandahållande eller användning av 
information som bevisning i rättsliga 
förfaranden. Det bör i synnerhet inte tolkas 
som att det fastställer en rätt att använda 
information som tillhandahålls enligt detta 
direktiv som bevisning, och direktivet har 
följaktligen ingen inverkan på krav enligt 
tillämplig lagstiftning på att erhålla 
godkännande från den medlemsstat som 
tillhandahåller informationen för sådan 
användning. En medlemsstat som 
tillhandahåller information enligt detta 
direktiv bör dock, när informationen 
tillhandahålls, kunna tillåta en annan 
medlemsstat att använda den som 
bevisning i rättsliga förfaranden som 
följer av den relevanta brottsutredningen. 
Direktivet påverkar inte unionsrättsakter 
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företrädare för insamling av bevisning i 
straffrättsliga förfaranden].

om bevisning, såsom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) …/…58 [om 
europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i 
straffrättsliga förfaranden] eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/41/EU58a eller(EU) …/…59[om 
fastställande av harmoniserade 
bestämmelser för utseende av rättsliga 
företrädare för insamling av bevisning i 
straffrättsliga förfaranden].

__________________ __________________
58 Förslag till förordning, COM(2018) 225 
final – 2018/0108(COD).

58 Förslag till förordning, COM(2018) 225 
final – 2018/0108(COD).

59 Förslag till direktiv, COM(2018) 226 
final – 2018/0107(COD).

59 Förslag till direktiv, COM(2018) 226 
final – 2018/0107(COD).

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Alla informationsutbyten enligt 
detta direktiv bör vara föremål för tre 
allmänna principer, närmare bestämt 
principerna om tillgänglighet, likvärdig 
tillgång och konfidentialitet. Dessa 
principer påverkar inte tillämpningen av de 
mer specifika bestämmelserna i detta 
direktiv, men bör i förekommande fall vara 
vägledande för hur direktivet ska tolkas 
och tillämpas. Principen om tillgänglighet 
bör anses innebära att relevant information 
som är tillgänglig för den gemensamma 
kontaktpunkten eller de brottsbekämpande 
myndigheterna i en medlemsstat också, i 
största möjliga utsträckning, bör vara 
tillgänglig för gemensamma 
kontaktpunkter och brottsbekämpande 
myndigheter i övriga medlemsstater. 
Principen bör dock inte påverka 

(9) Alla informationsutbyten enligt 
detta direktiv bör vara föremål för tre 
allmänna principer, närmare bestämt 
principerna om tillgänglighet, likvärdig 
tillgång och konfidentialitet. Dessa 
principer påverkar inte tillämpningen av de 
mer specifika bestämmelserna i detta 
direktiv, men bör i förekommande fall vara 
vägledande för hur direktivet ska tolkas 
och tillämpas. För det första bör principen 
om tillgänglighet anses innebära att 
relevant information som är tillgänglig för 
den gemensamma kontaktpunkten eller de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i en medlemsstat också, i 
största möjliga utsträckning, bör vara 
tillgänglig för gemensamma 
kontaktpunkter och behöriga 
brottsbekämpande myndigheter i övriga 
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tillämpningen, om så är motiverat, av 
särskilda bestämmelser i detta direktiv som 
begränsar tillgängligheten till information, 
exempelvis bestämmelserna om skäl för 
nekande av begäranden om information 
och rättsliga tillstånd. I enlighet med 
principen om likvärdig tillgång bör 
tillgången till information för 
gemensamma kontaktpunkter och 
brottsbekämpande myndigheter i andra 
medlemsstater dessutom vara i stort sett 
densamma som, och därmed inte strängare 
eller mindre sträng än, tillgången för den 
gemensamma kontaktpunkten och de 
brottsbekämpande myndigheterna i den 
egna medlemsstaten, med förbehåll för vad 
som anges i direktivets mer specifika 
bestämmelser.

medlemsstater i samma syfte i ett liknande 
inhemskt fall. Principen bör dock inte 
påverka tillämpningen, om så är motiverat, 
av särskilda bestämmelser i detta direktiv 
som begränsar tillgängligheten till 
information, exempelvis bestämmelserna 
om skäl för nekande av begäranden om 
information och rättsliga tillstånd. För det 
andra bör, i enlighet med principen om 
likvärdig tillgång, tillgången till 
information för gemensamma 
kontaktpunkter och behöriga 
brottsbekämpande myndigheter i andra 
medlemsstater vara i stort sett densamma 
som, och därmed inte strängare eller 
mindre sträng än, tillgången för den 
gemensamma kontaktpunkten och de 
brottsbekämpande myndigheterna i den 
egna medlemsstaten, med förbehåll för vad 
som anges i direktivets mer specifika 
bestämmelser. För det tredje kräver 
principen om konfidentialitet att 
medlemsstaterna respekterar varandras 
nationella regler om konfidentialitet när 
de behandlar information som markerats 
som konfidentiell och som lämnas till den 
gemensamma kontaktpunkten eller till 
den behöriga brottsbekämpande 
myndigheten, genom att säkerställa en 
liknande grad av konfidentialitet i 
enlighet med bestämmelserna om 
konfidentialitet i nationell rätt.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att uppnå målet att underlätta 
och säkerställa adekvata och snabba 
informationsutbyten mellan 
medlemsstaterna bör det föreskrivas en 
möjlighet att erhålla sådan information 

(10) För att uppnå målet att underlätta 
och säkerställa adekvata och snabba 
informationsutbyten mellan 
medlemsstaterna bör det föreskrivas en 
möjlighet att erhålla sådan information 
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genom en begäran om information till den 
gemensamma kontaktpunkten i den andra 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
tydliga, förenklade och harmoniserade 
krav. I fråga om innehållet i sådana 
begäranden om information bör det i 
synnerhet fastställas, på ett uttömmande 
och tillräckligt utförligt sätt och utan att 
det påverkar behovet av en bedömning i 
varje enskilt fall, när dessa begäranden ska 
anses vara brådskande och vilka 
förklaringar som minst ska ingå.

genom en begäran om information till den 
gemensamma kontaktpunkten i den andra 
berörda medlemsstaten, i enlighet med 
tydliga krav på när begäranden kan 
skickas, när dessa begäranden ska anses 
vara brådskande, vilka detaljer som minst 
ska ingå, och vilket språk som ska 
användas.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den gemensamma kontaktpunkten i 
varje medlemsstat bör alltid ha möjlighet 
att skicka begäranden om information till 
den gemensamma kontaktpunkten i en 
annan medlemsstat, men i syfte att främja 
flexibiliteten bör medlemsstaterna kunna 
besluta om att även de egna 
brottsbekämpande myndigheterna får 
skicka sådana begäranden. Om en 
medlemsstat fattar ett sådant beslut är det 
dock nödvändigt att den egna 
gemensamma kontaktpunkten underrättas 
om alla sådana utgående begäranden och 
om all kommunikation i samband med 
dessa genom att alltid sändas en kopia, så 
att den gemensamma kontaktpunkten kan 
fullgöra sin samordningsfunktion enligt 
detta direktiv.

(11) Den gemensamma kontaktpunkten i 
varje medlemsstat bör alltid ha möjlighet 
att skicka begäranden om information till 
den gemensamma kontaktpunkten i en 
annan medlemsstat, men i syfte att främja 
flexibiliteten bör medlemsstaterna kunna 
besluta om att de egna behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna får 
skicka sådana begäranden. Reglerna för 
sådana begäranden bör fastställas i 
nationell rätt och meddelas 
kommissionen. Varje medlemsstat bör till 
kommissionen översända en förteckning 
över de nationella behöriga 
brottsbekämpande myndigheter som 
bemyndigats att skicka sådana 
begäranden och underrätta kommissionen 
om eventuella ändringar av 
förteckningen. Kommissionen bör 
offentliggöra förteckningen över 
medlemsstaternas alla behöriga 
brottsbekämpande myndigheter och 
eventuella ändringar av denna i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Om en medlemsstat fattar ett sådant beslut 



PE732.767v02-00 18/96 RR\1265031SV.docx

SV

är det dock nödvändigt att den egna 
gemensamma kontaktpunkten underrättas 
om alla sådana utgående begäranden och 
om all kommunikation i samband med 
dessa genom att alltid sändas en kopia, så 
att den gemensamma kontaktpunkten kan 
fullgöra sin samordningsfunktion enligt 
detta direktiv. Under tiden bör 
medlemsstaterna sträva efter att minska 
det dubbla lagrandet av personuppgifter 
till ett strikt minimum.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Tidsfrister behövs för att 
säkerställa att begäranden om 
information som skickas till gemensamma 
kontaktpunkter behandlas skyndsamt. 
Sådana tidsfrister bör vara tydliga och 
proportionerliga och hänsyn bör tas till 
om begäran om information är 
brådskande och huruvida det behövs ett 
rättsligt tillstånd. För att säkerställa 
efterlevnad av tillämpliga tidsfrister och 
samtidigt lämna plats för viss flexibilitet, i 
fall där detta är objektivt motiverat, är det 
nödvändigt att, i undantagsfall, tillåta 
avvikelser enbart om, och i den mån som, 
den behöriga rättsliga myndigheten i den 
anmodade medlemsstaten behöver 
ytterligare tid för att besluta om 
nödvändiga rättsliga tillstånd. Ett sådant 
behov skulle till exempel kunna uppstå till 
följd av en begärans stora omfattning 
eller komplexiteten i de frågor som tas 
upp däri.

utgår



RR\1265031SV.docx 19/96 PE732.767v02-00

SV

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Tidsfrister behövs för att säkerställa 
att begäranden om information som skickas 
till gemensamma kontaktpunkter behandlas 
skyndsamt. Sådana tidsfrister bör vara 
tydliga och proportionerliga och hänsyn 
bör tas till om begäran om information är 
brådskande och huruvida det behövs ett 
rättsligt tillstånd. För att säkerställa 
efterlevnad av tillämpliga tidsfrister och 
samtidigt lämna plats för viss flexibilitet, i 
fall där detta är objektivt motiverat, är det 
nödvändigt att, i undantagsfall, tillåta 
avvikelser enbart om, och i den mån som, 
den behöriga rättsliga myndigheten i den 
anmodade medlemsstaten behöver 
ytterligare tid för att besluta om 
nödvändiga rättsliga tillstånd. Ett sådant 
behov skulle till exempel kunna uppstå till 
följd av en begärans stora omfattning eller 
komplexiteten i de frågor som tas upp däri.

(12) Tydligt angivna tidsfrister behövs 
för att säkerställa att begäranden om 
information som skickas till gemensamma 
kontaktpunkter eller en behörig 
brottsbekämpande myndighet behandlas 
skyndsamt. Sådana tidsfrister bör vara 
tydliga och proportionerliga, och ta hänsyn 
till om begäran om information är 
brådskande, om den rör ett allvarligt brott, 
om den begärda informationen är direkt 
tillgänglig eller om den måste inhämtas 
från en offentlig myndighet eller en privat 
part som är etablerad i den 
medlemsstaten, eller huruvida det enligt 
nationell rätt behövs ett rättsligt 
förhandstillstånd. I fall där detta är 
objektivt motiverat, dvs. om den behöriga 
rättsliga myndigheten i den anmodade 
medlemsstaten behöver ytterligare tid för 
att besluta om nödvändiga rättsliga 
tillstånd, bör den gemensamma 
kontaktpunkten eller den behöriga 
brottsbekämpande myndigheten, beroende 
på vad som är tillämpligt, kunna avvika 
från de fastställda tidsfristerna. Ett sådant 
behov skulle till exempel kunna uppstå till 
följd av en begärans stora omfattning eller 
komplexiteten i de frågor som tas upp däri.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det kan vara objektivt motiverat för 
en medlemsstat att i undantagsfall neka 

(13) Det kan vara objektivt motiverat för 
en medlemsstat att i undantagsfall neka 
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begäranden om information som skickats 
till den gemensamma kontaktpunkten. För 
att säkerställa att de system som inrättas 
genom detta direktiv fungerar effektivt bör 
sådana fall anges utförligt och tolkas 
restriktivt. Om endast delar av den 
information som en sådan begäran avser 
berör skälen till att neka begäran bör 
resterande information lämnas inom den 
tidsfrist som fastställs i detta direktiv. Det 
bör ges möjlighet att be om klargöranden, 
vilket bör avbryta tillämpliga tidsfrister. 
En sådan möjlighet bör dock endast 
finnas om ett klargörande är objektivt 
nödvändigt och proportionerligt till följd 
av att begäran om information annars 
skulle ha nekats av något av de skäl som 
anges i detta direktiv. I strävan efter 
ändamålsenligt samarbete bör det även 
vara möjligt att begära nödvändiga 
klargöranden i andra situationer, dock utan 
att tidsfristen avbryts.

begäranden om information som skickats 
till den gemensamma kontaktpunkten. För 
att säkerställa att de system som inrättas 
genom detta direktiv fungerar effektivt bör 
sådana fall anges utförligt och tolkas 
restriktivt. Framför allt bör nödvändiga 
skyddsåtgärder fastställas för att 
förhindra missbruk av mekanismen för 
utbyte av information i politiskt 
motiverade syften och uppenbara 
kränkningar av de grundläggande 
rättigheterna. Dessutom bör tillbörlig 
aktsamhet iakttas när det gäller 
begäranden som lämnats av en gemensam 
kontaktpunkt eller en behörig 
brottsbekämpande myndighet från en 
medlemsstat som omfattas av ett 
förfarande enligt artikel 7 i fördraget om 
Europeiska unionen. Om endast delar av 
den information som en sådan begäran 
avser berör skälen till att neka begäran bör 
resterande information lämnas inom den 
tidsfrist som fastställs i detta direktiv. För 
att förhindra onödiga avslag bör den 
gemensamma kontaktpunkten eller den 
behöriga brottsbekämpande myndigheten 
i den begärande medlemsstaten, beroende 
på vad som är tillämpligt, begära 
ytterligare klargöranden som behövs för 
att behandla begäran om information. De 
tillämpliga tidsfristerna bör avbrytas från 
och med den tidpunkt då den begärande 
medlemsstaten mottar begäran om 
klargöranden till dess att de begärda 
klargörandena lämnas. För att förhindra 
omotiverade förseningar i 
tillhandahållandet av begärd information 
bör det dock endast vara möjligt att 
begära förtydliganden i syfte att förhindra 
avslag på någon av de grunder som anges 
i detta direktiv om de är objektivt 
nödvändiga och proportionerliga för att 
bedöma begäran om information. I 
strävan efter ändamålsenligt samarbete bör 
det även vara möjligt att begära 
nödvändiga klargöranden i andra 
situationer, dock utan att tidsfristen 
avbryts.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att möjliggöra nödvändig 
flexibilitet mot bakgrund av att de 
operativa behoven kan variera i praktiken, 
bör det finnas två andra metoder för att 
utbyta information, utöver begäranden om 
information som skickas till gemensamma 
kontaktpunkter. Den första metoden är 
spontant tillhandahållande av information, 
dvs. på gemensamma kontaktpunkters 
eller brottsbekämpande myndigheters egna 
initiativ utan föregående begäran. Den 
andra metoden är tillhandahållande av 
information i samband med begäranden om 
information som skickas antingen av 
gemensamma kontaktpunkter eller 
brottsbekämpande myndigheter, men inte 
till den gemensamma kontaktpunkten, 
utan i stället direkt till en annan 
medlemsstats brottsbekämpande 
myndigheter. För båda dessa metoder bör 
endast ett begränsat antal minimikrav 
fastställas, särskilt beträffande att hålla de 
gemensamma kontaktpunkterna 
underrättade och, vid tillhandahållande av 
information på eget initiativ, i vilka 
situationer information ska lämnas och på 
vilket språk.

(14) För att möjliggöra nödvändig 
flexibilitet mot bakgrund av att de 
operativa behoven kan variera i praktiken, 
bör det finnas två andra metoder för att 
utbyta information, utöver begäranden om 
information som skickas till gemensamma 
kontaktpunkter. Den första metoden är 
spontant tillhandahållande av information, 
av en gemensam kontaktpunkt eller de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna till en annan medlemsstats 
gemensamma kontaktpunkt eller behöriga 
brottsbekämpande myndighet, utan 
föregående begäran, dvs. 
tillhandahållande av information på eget 
initiativ. Den andra metoden är 
tillhandahållande av information i samband 
med begäranden om information som 
skickas antingen av gemensamma 
kontaktpunkter eller behöriga 
brottsbekämpande myndigheter direkt till 
en annan medlemsstats behöriga 
brottsbekämpande myndigheter. För båda 
dessa metoder bör endast ett begränsat 
antal minimikrav fastställas, särskilt 
beträffande att hålla de relevanta 
gemensamma kontaktpunkterna 
underrättade och, vid tillhandahållande av 
information på eget initiativ, i vilka 
situationer information ska lämnas och på 
vilket språk.

Ändringsförslag 20
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Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Kravet på rättsligt förhandstillstånd 
för tillhandahållande av information kan 
vara ett viktigt skydd. Medlemsstaternas 
rättssystem skiljer sig åt i detta avseende, 
och direktivet bör inte tolkas som att det 
påverkar krav som fastställs enligt 
nationell rätt, utöver införandet av kravet 
på att inhemska utbyten och utbyten mellan 
medlemsstater behandlas likvärdigt, i fråga 
om både innehåll och förfarande. I syfte att 
minimera eventuella förseningar och 
komplikationer i samband med 
tillämpningen av ett sådant krav bör den 
gemensamma kontaktpunkten eller de 
brottsbekämpande myndigheterna, enligt 
vad som är tillämpligt, i den behöriga 
rättsliga myndighetens medlemsstat vidta 
alla praktiska och rättsliga åtgärder, i 
förekommande fall i samarbete med den 
gemensamma kontaktpunkten eller de 
brottsbekämpande myndigheterna i den 
medlemsstat som begärt informationen, 
för att erhålla det rättsliga tillståndet så 
snart som möjligt.

(15) Kravet på rättsligt förhandstillstånd 
för tillhandahållande av information, när 
så krävs enligt nationell rätt, utgör ett 
viktigt skydd som bör respekteras. 
Medlemsstaternas rättssystem skiljer sig 
emellertid åt i detta avseende, och 
direktivet bör inte tolkas som att det 
påverkar de regler och villkor avseende 
rättsligt förhandstillstånd som fastställs i 
nationell rätt, utöver införandet av kravet 
på att inhemska utbyten och utbyten mellan 
medlemsstater behandlas likvärdigt, i fråga 
om både innehåll och förfarande. I syfte att 
minimera eventuella förseningar och 
komplikationer i samband med 
tillämpningen av ett sådant krav bör den 
gemensamma kontaktpunkten eller de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna, enligt vad som är 
tillämpligt, i den behöriga rättsliga 
myndighetens medlemsstat vidta alla 
praktiska och rättsliga åtgärder, i 
förekommande fall i samarbete med den 
begärande gemensamma kontaktpunkten 
eller de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna, för att erhålla det rättsliga 
tillståndet inom de tillämpliga 
tidsfristerna.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är särskilt viktigt att skyddet av 
personuppgifter, i enlighet med 
unionsrätten, säkerställs i samband med 
alla utbyten av information enligt detta 

(16) Det är särskilt viktigt att skyddet av 
personuppgifter, i enlighet med 
unionsrätten, säkerställs i samband med 
alla utbyten av information enligt detta 
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direktiv. Bestämmelserna i detta direktiv 
bör därför anpassas till 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/68060. Det bör särskilt anges att 
de personuppgifter som utbyts mellan 
gemensamma kontaktpunkter och 
brottsbekämpande myndigheter fortsatt ska 
begränsas till de kategorier av 
personuppgifter som förtecknas i avsnitt B 
punkt 2 i bilaga II till Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/79461. 
Personuppgifter bör dessutom, i möjligaste 
mån, delas in efter grad av korrekthet och 
tillförlitlighet, där sakförhållanden bör 
särskiljas från personliga bedömningar, för 
att säkerställa såväl skydd för enskilda 
som kvaliteten och tillförlitligheten hos de 
uppgifter som utbyts. Om det visar sig att 
personuppgifter är felaktiga bör de rättas 
eller raderas utan dröjsmål. Sådan rättelse 
eller radering, och all övrig behandling av 
personuppgifter i samband med 
verksamhet enligt detta direktiv, bör 
genomföras i enlighet med tillämpliga 
bestämmelser i unionsrätten, i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 och Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/67962, 
eftersom bestämmelserna i dessa inte 
påverkas av detta direktiv.

direktiv. I detta syfte bör all behandling av 
personuppgifter som utförs av en 
gemensam kontaktpunkt eller en behörig 
brottsbekämpande myndighet enligt detta 
direktiv utföras i full överensstämmelse 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/68060. Europeiska 
unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol) bör behandla 
uppgifter i enlighet med bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/79461. Den 
förordningen påverkas inte av detta 
direktiv. Det bör särskilt anges att de 
personuppgifter som utbyts mellan 
gemensamma kontaktpunkter och behöriga 
brottsbekämpande myndigheter fortsatt ska 
begränsas till de kategorier av 
personuppgifter som förtecknas per 
personkategori i bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/794. Det bör därför göras en 
tydlig åtskillnad mellan uppgifter om 
misstänkta och uppgifter om vittnen, 
brottsoffer eller personer som tillhör 
andra grupper, för vilka strängare 
begränsningar gäller. Personuppgifter bör 
dessutom, i möjligaste mån, delas in efter 
grad av korrekthet och tillförlitlighet, där 
sakförhållanden bör särskiljas från 
personliga bedömningar, för att säkerställa 
båda delar. De gemensamma 
kontaktpunkterna eller, i tillämpliga fall, 
de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna bör behandla 
begärandena om information i enlighet 
med detta direktiv så snabbt som möjligt 
för att säkerställa att personuppgifterna 
är korrekta och tillförlitliga, för att 
undvika onödig dubblering av uppgifter 
och för att minska risken för att 
uppgifterna är inaktuella eller inte längre 
tillgängliga för den anmodade behöriga 
brottsbekämpande myndigheten. Om det 
visar sig att personuppgifter är felaktiga 
bör de rättas eller raderas utan dröjsmål.

__________________ __________________
60 Europaparlamentets och rådets direktiv 60 Europaparlamentets och rådets direktiv 



PE732.767v02-00 24/96 RR\1265031SV.docx

SV

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

61 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT 
L 135, 24.5.2016, s. 53).

61 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT 
L 135, 24.5.2016, s. 53).

62 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT 
L 119, 4.5.2016, s. 1).

62 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT 
L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att gemensamma 
kontaktpunkter ska kunna tillhandahålla 
information på ett adekvat och snabbt sätt, 
antingen på begäran eller på eget initiativ, 
är det viktigt att relevanta tjänstemän i de 
medlemsstater som berörs förstår varandra. 
Språkbarriärer hindrar ofta 
gränsöverskridande utbyten av 
information. Bestämmelser bör därför 

(17) För att gemensamma 
kontaktpunkter ska kunna tillhandahålla 
information på ett adekvat och snabbt sätt, 
antingen på begäran eller på eget initiativ, 
är det viktigt att relevanta behöriga 
brottsbekämpande myndigheter i de 
medlemsstater som berörs förstår varandra. 
För att förhindra förseningar i 
tillhandahållandet av begärd information 
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fastställas om vilka språk som ska 
användas för begäranden om information 
som skickas till gemensamma 
kontaktpunkter, för den information som 
gemensamma kontaktpunkter ska 
tillhandahålla och för all övrig 
kommunikation i detta avseende, såsom 
nekanden och klargöranden. Dessa 
bestämmelser bör hitta en balans mellan, 
å ena sidan, respekten för den språkliga 
mångfalden i unionen och att begränsa 
kostnaderna för översättning så mycket 
som möjligt och, å andra sidan, operativa 
behov vad gäller adekvata och snabba 
gränsöverskridande informationsutbyten. 
Medlemsstaterna bör därför upprätta en 
förteckning över ett eller flera av unionens 
officiella språk som de själva väljer och 
som även ska innehålla ett språk som i 
allmänhet förstås och används av många, 
dvs. engelska.

på grund av språkbarriärer och för att 
begränsa kostnaderna för översättning bör 
medlemsstaterna upprätta en förteckning 
över ett eller flera av unionens officiella 
språk som de kan använda för att 
kontakta sin gemensamma kontaktpunkt 
och för att kommunicera. All uppföljande 
kommunikation i samband med en 
specifik begäran bör översändas på det 
språk på vilket begäran lämnades in. 
Sådan uppföljande kommunikation bör 
omfatta tillhandahållande av den begärda 
informationen, avslag, inbegripet skälen 
till avslag, och, i tillämpliga fall, 
begäranden om klargöranden samt de 
klargöranden som tillhandahålls. 
Medlemsstaterna bör också utföra en 
övergripande förbättring av personalens 
kunskaper i främmande språk, till 
exempel genom att tillhandahålla 
särskilda utbildningskurser.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Ytterligare utveckling av 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (Europol) som 
unionens nav för brottsinformation är en 
prioritet. Av det skälet bör Europol alltid 
få en kopia när information eller 
relaterad kommunikation utbyts, 
oberoende av om det görs till följd av en 
begäran om information som skickas till 
en gemensam kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndighet eller på eget 
initiativ, dock endast i den mån 
informationen avser brott som omfattas av 
Europols mål. I praktiken kan detta göras 
genom att som standard kryssa i 

(18) För att säkerställa att Europol kan 
fullgöra sin uppgift som unionens nav för 
brottsinformation och därigenom stödja de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna bör en bedömning göras, i 
varje enskilt fall, om huruvida en kopia av 
information eller relaterad 
kommunikation som utbyts till följd av 
detta direktiv bör sändas till Europol, 
dock endast i den mån det rör brott som 
omfattas av Europols mål. 
Medlemsstaterna bör se till att deras 
personal får tillräckligt stöd och 
utbildning för att snabbt och korrekt 
kunna identifiera vilken information som 
utbyts inom ramen för detta direktiv och 
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motsvarande ruta för Siena. som omfattas av Europols mandat och 
som är nödvändig för att byrån ska kunna 
uppfylla sina mål.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den växande användningen av 
kommunikationskanaler för överföring av 
information om brottsbekämpning mellan 
medlemsstater och för kommunikation i 
samband med detta bör åtgärdas, eftersom 
det hindrar att sådan information utbyts på 
ett adekvat och snabbt sätt. Det bör därför 
vara obligatoriskt att använda den 
nätapplikation för säkert 
informationsutbyte som kallas Siena, som 
förvaltas av Europol i enlighet med 
förordning (EU) 2016/794, för alla 
överföringar och all kommunikation enligt 
detta direktiv, däribland sändning av 
begäranden om information till 
gemensamma kontaktpunkter och direkt till 
brottsbekämpande myndigheter, 
tillhandahållande av information efter 
sådana begäranden och på eget initiativ, 
meddelanden om nekanden och 
klargöranden samt kopior till gemensamma 
kontaktpunkter och Europol. För det syftet 
bör alla gemensamma kontaktpunkter, 
liksom alla brottsbekämpande myndigheter 
som kan ingå i sådana utbyten, vara direkt 
anslutna till Siena. För detta avseende bör 
dock en övergångsperiod föreskrivas för att 
Siena ska kunna lanseras fullt ut.

(19) Den växande användningen av 
kommunikationskanaler för överföring av 
information om brottsbekämpning mellan 
medlemsstater och för kommunikation i 
samband med detta bör åtgärdas, eftersom 
det hindrar att sådan information utbyts på 
ett adekvat och snabbt sätt och ökar 
riskerna vad gäller säkerheten för 
personuppgifter. Det bör därför vara 
obligatoriskt att använda den 
nätapplikation för säkert 
informationsutbyte (Siena), som förvaltas 
av Europol i enlighet med förordning (EU) 
2016/794, för alla överföringar och all 
kommunikation enligt detta direktiv, 
däribland sändning av begäranden om 
information till gemensamma 
kontaktpunkter och direkt till behöriga 
brottsbekämpande myndigheter, 
tillhandahållande av information efter 
sådana begäranden och på eget initiativ, 
meddelanden om nekanden och 
klargöranden samt kopior till gemensamma 
kontaktpunkter och Europol. För det 
ändamålet bör alla gemensamma 
kontaktpunkter, liksom alla behöriga 
brottsbekämpande myndigheter som kan 
ingå i sådana utbyten, vara direkt anslutna 
till Siena. För att tjänstemän i frontlinjen, 
såsom poliser som deltar i operation på 
fältet, ska kunna dra nytta av 
nätapplikationen Siena bör den också 
vara operativ på mobila enheter. För detta 
avseende bör dock en kort övergångsperiod 
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föreskrivas för att Siena ska kunna lanseras 
fullt ut, eftersom det medför en betydande 
förändring av nuvarande praxis i vissa 
medlemsstater och kräver att personal 
utbildas.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I syfte att förenkla, underlätta och 
bättre hantera informationsflöden bör varje 
medlemsstat inrätta eller utnämna en 
gemensam kontaktpunkt med behörighet 
att samordna informationsutbyten enligt 
direktivet. De gemensamma 
kontaktpunkterna bör särskilt bidra till att 
minska fragmenteringen bland de 
brottsbekämpande myndigheterna, särskilt 
vad gäller informationsflöden, till följd av 
det ökande behovet av att tillsammans 
bekämpa gränsöverskridande brottslighet 
såsom narkotikahandel och terrorism. För 
att gemensamma kontaktpunkter ska kunna 
fullgöra sin samordningsfunktion på ett 
ändamålsenligt sätt i samband med 
gränsöverskridande utbyten av information 
för brottsbekämpande ändamål enligt detta 
direktiv bör de tilldelas ett antal specifika, 
minsta uppgifter samt ha en minsta 
kapacitet.

(20) I syfte att förenkla, underlätta och 
bättre hantera informationsflöden bör varje 
medlemsstat utnämna en gemensam 
kontaktpunkt med behörighet att samordna 
och underlätta informationsutbyten enligt 
direktivet. De gemensamma 
kontaktpunkterna bör särskilt bidra till att 
minska de hinder för informationsflödena 
som uppstår på grund av fragmenteringen 
bland de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna, till följd av det ökande 
behovet av att tillsammans bekämpa 
gränsöverskridande brottslighet såsom 
narkotikahandel, it-brottslighet, 
människohandel och terrorism. För att 
gemensamma kontaktpunkter ska kunna 
fullgöra sin samordningsfunktion på ett 
ändamålsenligt sätt i samband med 
gränsöverskridande utbyten av information 
för brottsbekämpande ändamål enligt detta 
direktiv bör de tilldelas ett antal specifika, 
minsta uppgifter samt ha en minsta 
kapacitet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De gemensamma 
kontaktpunkternas kapacitet bör inbegripa 
tillgång till all information som finns 
tillgänglig inom den egna medlemsstaten, 
däribland genom att ha användarvänlig 
tillgång till alla relevanta databaser och 
plattformar i unionen och internationellt i 
enlighet med bestämmelserna i tillämplig 
unionsrätt och nationell rätt. För att kunna 
uppfylla kraven i detta direktiv, i synnerhet 
de som avser tidsfrister, bör de 
gemensamma kontaktpunkterna tilldelas 
tillräckliga resurser, däribland tillräcklig 
översättningskapacitet, och vara i drift 
dygnet runt. För detta ändamål kan en 
mottagningstjänst som kan granska, 
behandla och översända inkommande 
begäranden om information öka de 
gemensamma kontaktpunkternas 
effektivitet och ändamålsenlighet. Denna 
kapacitet bör även omfatta att alltid ha 
rättsliga myndigheter med behörighet att 
bevilja nödvändiga rättsliga tillstånd till de 
gemensamma kontaktpunkternas 
förfogande. I praktiken kan detta göras 
genom att exempelvis säkerställa sådana 
rättsliga myndigheters fysiska närvaro eller 
funktionella tillgänglighet, antingen på 
plats hos den gemensamma kontaktpunkten 
eller tillgängliga direkt på telefon.

(21) De gemensamma 
kontaktpunkternas kapacitet bör inbegripa 
tillgång till all information som finns 
tillgänglig inom deras egna medlemsstat, 
däribland genom att ha användarvänlig 
tillgång till alla relevanta databaser och 
plattformar i unionen och internationellt i 
enlighet med bestämmelserna i tillämplig 
unionsrätt och nationell rätt. För att kunna 
uppfylla kraven i detta direktiv, i synnerhet 
de som avser tidsfrister, bör de 
gemensamma kontaktpunkterna tilldelas 
tillräckliga resurser vad gäller 
budgetresurser och personal, däribland 
tillräcklig översättningskapacitet, och vara 
i drift dygnet runt. För detta ändamål 
skulle en mottagningstjänst som kan 
granska, behandla och översända 
inkommande begäranden om information 
kunna öka de gemensamma 
kontaktpunkternas effektivitet och 
ändamålsenlighet. Denna kapacitet bör 
även omfatta att alltid ha rättsliga 
myndigheter med behörighet att bevilja 
nödvändiga rättsliga tillstånd till de 
gemensamma kontaktpunkternas 
förfogande. I praktiken kan detta göras 
genom att exempelvis säkerställa sådana 
rättsliga myndigheters fysiska närvaro eller 
funktionella tillgänglighet, antingen på 
plats hos den gemensamma kontaktpunkten 
eller tillgängliga direkt på telefon.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att de gemensamma 
kontaktpunkterna ska kunna fullgöra sin 

(22) För att de gemensamma 
kontaktpunkterna ska kunna fullgöra sin 
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samordningsfunktion enligt detta direktiv 
på ett ändamålsenligt sätt bör de bestå av 
företrädare för nationella 
brottsbekämpande myndigheter vars 
deltagande är nödvändigt för adekvata och 
snabba informationsutbyten enligt detta 
direktiv. Det är upp till varje medlemsstat 
att besluta om den exakta organisation och 
sammansättning som behövs för att 
uppfylla kravet, men sådana företrädare 
kan omfatta polis, tull eller andra 
brottsbekämpande myndigheter med 
behörighet att förebygga, upptäcka eller 
utreda brott, liksom möjliga kontaktpunkter 
för regionala eller bilaterala kontor, såsom 
sambandsmän och attachéer som är 
placerade i eller utsända till andra 
medlemsstater och relevanta 
brottsbekämpande myndigheter på 
unionsnivå, såsom Europol. För 
ändamålsenlig samordning bör de 
gemensamma kontaktpunkterna dock som 
minst bestå av företrädare för den 
nationella Europolenheten, Sirenekontoret, 
enheten för passagerarinformation och 
Interpols nationella centralbyrå, i enlighet 
med relevant lagstiftning och utan att det 
påverkar att detta direktiv inte är 
tillämpligt på informationsutbyten som 
specifikt regleras av sådan 
unionslagstiftning.

samordningsfunktion enligt detta direktiv 
på ett ändamålsenligt sätt bör de bestå av 
personal från behöriga nationella 
brottsbekämpande myndigheter vars 
deltagande är nödvändigt för adekvata och 
snabba informationsutbyten enligt detta 
direktiv. Det är upp till varje medlemsstat 
att besluta om den exakta organisation och 
sammansättning som behövs för att 
uppfylla kravet, men polis, tull eller andra 
behöriga brottsbekämpande myndigheter 
med ansvar för att förebygga, upptäcka 
eller utreda brott och möjliga 
kontaktpunkter för regionala eller bilaterala 
kontor, såsom sambandsmän och attachéer 
som är placerade i eller utsända till andra 
medlemsstater och relevanta 
brottsbekämpande myndigheter på 
unionsnivå, såsom Europol bör kunna 
representeras genom gemensamma 
kontaktpunkter. För ändamålsenlig 
samordning bör de gemensamma 
kontaktpunkterna dock som minst bestå av 
företrädare för den nationella 
Europolenheten, Sirenekontoret, enheten 
för passagerarinformation och Interpols 
nationella centralbyrå, i enlighet med 
relevant lagstiftning eller internationellt 
avtal och utan att det påverkar att detta 
direktiv inte är tillämpligt på 
informationsutbyten som specifikt regleras 
av sådan unionslagstiftning.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Med tanke på de särskilda kraven 
på gränsöverskridande 
brottsbekämpningssamarbete, inbegripet 
hanteringen av känslig information i det 
sammanhanget, är det viktigt att 
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personalen vid gemensamma 
kontaktpunkter och de behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna inom 
de gemensamma kontaktpunkterna har de 
kunskaper och färdigheter som krävs för 
att de ska kunna utföra sina uppgifter på 
ett effektivt sätt. Därför bör personalen 
från de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna vid den nationella 
gemensamma kontaktpunkten erbjudas 
regelbundna utbildningskurser på 
unionsnivå och nationell nivå som 
motsvarar deras yrkesmässiga behov och 
särskilda bakgrund och underlättar deras 
kontakter med gemensamma 
kontaktpunkter och behöriga 
brottsbekämpande myndigheter från 
andra medlemsstater. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt 
uppgiftsbehandling, åt att sprida kunskap 
om unionens rättsliga ram på området 
rättsliga och inrikes frågor, med särskilt 
fokus på brottsbekämpningssamarbete 
och dataskydd, och till främmande språk, 
i syfte att bidra till att övervinna 
språkbarriärer i ett Europa med allt större 
mångfald. För att tillhandahålla dessa 
utbildningskurser bör medlemsstaterna 
också använda de utbildningskurser och 
relevanta verktyg som erbjuds av 
Europeiska unionens byrå för utbildning 
av tjänstemän inom brottsbekämpning 
(Cepol), möjligheten för personal inom 
brottsbekämpning att tillbringa en vecka 
vid Europol och relevanta erbjudanden 
från program och projekt som finansieras 
genom unionens budget, såsom Cepols 
utbytesprogram.

Ändringsförslag 29
Förslag till direktiv
Skäl 22b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Förutom teknisk kompetens och 
rättslig kunskap är ömsesidigt förtroende 
och gemensam förståelse förutsättningar 
för ett effektivt gränsöverskridande 
brottsbekämpningssamarbete. Personliga 
kontakter som förvärvats genom 
gemensamma insatser och utbyte av 
sakkunskap underlättar uppbyggnaden av 
förtroende och utvecklingen av en 
gemensam poliskultur i unionen. 
Medlemsstaterna bör därför uppmuntra 
fler gemensamma insatser, gemensam 
taktisk och teknisk utbildning och 
personalutbyten med fokus på 
kunskapsöverföring om arbetsmetoder, 
utredningsmetoder och organisatoriska 
strukturer hos behöriga 
brottsbekämpande myndigheter i andra 
medlemsstater.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Skäl 22c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22c) För att öka deltagandet i 
utbildningskurser för personalen vid de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna inom de gemensamma 
kontaktpunkterna och för att göra det mer 
attraktivt att utstationera personal till en 
gemensam kontaktpunkt eller delta i 
gränsöverskridande gemensamma 
insatser kan medlemsstaterna också 
överväga särskilda incitament för 
personalen.
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) De gemensamma 
kontaktpunkternas införande och drift av 
ett enda elektroniskt 
ärendehanteringssystem med vissa minsta 
funktioner och kapacitet behövs för att de 
ska kunna utföra de uppgifter som 
föreskrivs i detta direktiv på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt, särskilt 
vad gäller informationsförvaltning.

(23) De gemensamma 
kontaktpunkternas införande och drift av 
ett enda elektroniskt 
ärendehanteringssystem, som fungerar 
som databas och innehar vissa minsta 
funktioner och kapacitet behövs för att de 
ska kunna utföra de uppgifter som 
föreskrivs i detta direktiv på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt, särskilt 
vad gäller utbyte, behandling och lagring 
av information. I synnerhet bör 
ärendehanteringssystemet lagra 
information som lämnas till den 
gemensamma kontaktpunkten av 
inhemska behöriga brottsbekämpande 
myndigheter och begäranden om 
information som skickas av andra 
medlemsstater till den gemensamma 
kontaktpunkten. De begärande 
brottsbekämpande myndigheterna bör 
behandla de personuppgifter som lagras i 
ärendehanteringssystemet i enlighet med 
direktiv (EU) 2016/680 och så snart som 
möjligt för att begränsa den dubbla 
lagringen av uppgifterna till ett strikt 
minimum. Om det inte längre är 
nödvändigt och proportionellt att 
behandla dessa uppgifter bör de 
oåterkalleligen raderas från 
ärendehanteringssystemet.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) För att uppmuntra praktiskt 
samarbete enligt detta direktiv och främja 
en gemensam europeisk poliskultur 
mellan medlemsstaterna bör 
kommissionen anordna regelbundna 
möten med de gemensamma 
kontaktpunkterna minst en gång om året. 
Dessa möten bör underlätta utbytet av god 
praxis när det gäller informationsutbyte 
vid tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att möjliggöra nödvändig 
övervakning och utvärdering av 
tillämpningen av detta direktiv bör det 
krävas att medlemsstaterna samlar in och 
varje år överlämnar vissa uppgifter till 
kommissionen. Detta krav är nödvändigt, 
framför allt för att åtgärda bristen på 
jämförbara uppgifter för kvantifiering av 
relevanta informationsutbyten och för att 
underlätta kommissionens 
rapporteringsskyldighet.

(24) För att möjliggöra nödvändig 
övervakning och utvärdering av 
tillämpningen av detta direktiv bör det 
krävas att medlemsstaterna samlar in och 
varje år överlämnar vissa uppgifter till 
kommissionen avseende genomförandet 
av detta direktiv. Detta krav är nödvändigt, 
framför allt för att åtgärda bristen på 
jämförbara uppgifter för kvantifiering av 
relevanta gränsöverskridande 
informationsutbyten mellan behöriga 
brottsbekämpande myndigheter och för att 
underlätta kommissionens 
rapporteringsskyldighet vad gäller 
genomförandet av detta direktiv.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Skäl 25



PE732.767v02-00 34/96 RR\1265031SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Den gränsöverskridande karaktären 
hos brottslighet och terrorism kräver att 
medlemsstaterna förlitar sig på varandra 
för att bekämpa sådana brott. Adekvata 
och snabba informationsflöden mellan 
berörda brottsbekämpande myndigheter 
och med Europol kan inte uppnås i 
tillräcklig utsträckning om 
medlemsstaterna agerar ensamma. På 
grund av åtgärdens omfattning och 
verkningar kan detta uppnås bättre på 
unionsnivå genom fastställande av 
gemensamma bestämmelser om 
informationsutbyte. Unionen kan därmed 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

(25) Den gränsöverskridande karaktären 
hos brottslighet och terrorism kräver att 
medlemsstaterna förlitar sig på varandra 
för att förebygga, upptäcka eller utreda 
sådana brott. Erfarenheten visar att 
adekvata och snabba informationsflöden 
mellan berörda behöriga 
brottsbekämpande myndigheter och med 
Europol inte kan uppnås i tillräcklig 
utsträckning om medlemsstaterna agerar 
ensamma. På grund av åtgärdens 
omfattning och verkningar kan detta 
uppnås bättre på unionsnivå genom 
fastställande av gemensamma 
bestämmelser och en gemensam kultur om 
informationsutbyte samt genom 
omfattande moderna verktyg och 
kommunikationskanaler. Unionen kan 
därmed vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Europeiska datatillsynsmannen 
har hörts i enlighet med artikel 41.2 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2018/1725 och avgav ett 
yttrande den 7 mars 2022.
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Detta direktiv respekterar de 
grundläggande rättigheterna och 
skyddsåtgärderna och iakttar de principer 
som erkänns bland annat i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (stadgan), i synnerhet rätten 
till respekt för privatlivet och familjelivet 
samt rätten till skydd av personuppgifter, 
som skyddas genom artiklarna 7 och 8 i 
stadgan och i artikel 16 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget). All behandling av 
personuppgifter enligt denna förordning 
bör begränsas till vad som är strikt 
nödvändigt och proportionerligt och 
omfattas av tydliga villkor, strikta krav 
och effektiv tillsyn från de nationella 
tillsynsmyndigheternas och Europeiska 
datatillsynsmannens sida, i enlighet med 
deras respektive mandat.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs 
bestämmelser för informationsutbyte 
mellan medlemsstaternas 
brottsbekämpande myndigheter när det 
behövs för att förebygga, upptäcka eller 
utreda brott.

1. I detta direktiv fastställs 
harmoniserade bestämmelser för adekvat 
och snabbt informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas behöriga 
brottsbekämpande myndigheter där det är 
nödvändigt och proportionellt för att 
förebygga, upptäcka eller utreda brott.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Begäranden om information som 
lämnas in till de gemensamma 
kontaktpunkter som medlemsstaterna 
inrättat eller utnämnt, i synnerhet om 
innehållet i sådana begäranden, 
obligatoriska tidsfrister för att 
tillhandahålla den begärda informationen, 
skäl för nekande av sådana begäranden och 
den kommunikationskanal som ska 
användas i samband med sådana 
begäranden.

(a) Begäranden om information som 
lämnas in till de gemensamma 
kontaktpunkter som medlemsstaterna 
utnämnt, i synnerhet om innehållet i sådana 
begäranden, tillhandahållande av 
information i enlighet med sådana 
begäranden, de gemensamma 
kontaktpunkternas arbetsspråk, 
obligatoriska tidsfrister för att 
tillhandahålla den begärda informationen, 
och skälen för nekande av sådana 
begäranden samt skyldigheter att 
korrigera inkorrekt information och 
kontrollera utgående information.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tillhandahållande av information 
på eget initiativ till den gemensamma 
kontaktpunkten eller de brottsbekämpande 
myndigheterna i en annan medlemsstat, 
särskilt i vilka situationer och hur sådan 
information ska tillhandahållas.

(b) Tillhandahållande av information 
på eget initiativ till den gemensamma 
kontaktpunkten eller de behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna i en 
annan medlemsstat, särskilt i vilka 
situationer och hur sådan information ska 
tillhandahållas.

Ändringsförslag 40
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Den kommunikationskanal som ska 
användas för alla informationsutbyten och 
den information som gemensamma 
kontaktpunkter ska tillhandahållas vad 
gäller informationsutbyten direkt mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
myndigheter.

(c) Den gemensamma 
kommunikationskanal som ska användas 
för alla informationsutbyten enligt detta 
direktiv och den information som 
gemensamma kontaktpunkter ska 
tillhandahållas vad gäller 
informationsutbyten direkt mellan 
medlemsstaternas behöriga 
brottsbekämpande myndigheter.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Inrättandet av, uppgifterna för, 
sammansättningen av och kapaciteten hos 
den gemensamma kontaktpunkten, 
däribland om inrättande av ett enda 
elektroniskt ärendehanteringssystem för 
fullgörandet av dess uppgifter.

(d) Utnämningen av, organisationen 
och uppgifterna för, sammansättningen av 
och kapaciteten hos medlemsstaternas 
gemensamma kontaktpunkter, däribland 
om inrättande och drift av ett enda 
elektroniskt ärendehanteringssystem för 
fullgörandet av deras uppgifter enligt detta 
direktiv.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
informationsutbyten mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande 

2. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
informationsutbyten mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande 
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myndigheter i syfte att förebygga, upptäcka 
eller utreda brott som regleras specifikt 
genom andra unionsrättsakter.

myndigheter i syfte att förebygga, upptäcka 
eller utreda brott, när dessa utbyten 
regleras specifikt genom andra 
unionsrättsakter, eller på 
informationsutbyten där ändamålet är att 
lagföra brott.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) erhålla information genom 
tvångsåtgärder, som vidtagits i enlighet 
med nationell rätt, i syfte att lämna den till 
de brottsbekämpande myndigheterna i en 
annan medlemsstat,

(a) erhålla information genom 
tvångsåtgärder i syfte att lämna den till de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i en annan medlemsstat,

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) lagra information för de ändamål 
som avses i led a,

(b) lagra någon information i syfte att 
tillhandahålla den till de behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna i andra 
medlemsstater,

Ändringsförslag 45

 43, 192
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) tillhandahålla de brottsbekämpande 
myndigheterna i en annan medlemsstat 
information som ska användas som 
bevisning i rättsliga förfaranden.

(c) tillhandahålla de behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna i en 
annan medlemsstat information som ska 
användas som bevisning i rättsliga 
förfaranden.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det här direktivet medför inte 
någon rättighet att använda den 
information som tillhandahållits i enlighet 
med detta direktiv som bevisning i rättsliga 
förfaranden.

4. Det här direktivet medför inte 
någon rättighet att använda den 
information som tillhandahållits i enlighet 
med detta direktiv som bevisning i rättsliga 
förfaranden. Om en ansökande 
medlemsstat önskar använda information 
som erhållits i enlighet med detta direktiv 
som bevisning i rättsliga förfaranden, ska 
den inhämta den anmodade 
medlemsstatens samtycke till sådan 
användning genom befintliga instrument 
för rättsligt samarbete mellan 
medlemsstaterna. Om den anmodade 
medlemsstaten samtycker till sådan 
användning vid den tidpunkt då den 
överför informationen, ska den begärande 
medlemsstaten tillåtas att använda 
informationen i enlighet med detta.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) brottsbekämpande myndighet: 
medlemsstaternas myndigheter med 
behörighet enligt nationell rätt att 
förebygga, upptäcka eller utreda brott.

(1) behörig brottsbekämpande 
myndighet: medlemsstaternas polis, tull 
eller andra myndigheter med behörighet 
enligt nationell rätt att utöva 
myndighetsutövning och att vidta 
tvångsåtgärder i syfte att förebygga, 
upptäcka eller utreda brott.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) brott: något av följande: (2) allvarliga brott: något av följande:

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Skattebrott som rör direkta och 
indirekta skatter, såsom föreskrivet i 
nationell rätt.

utgår

Ändringsförslag 50
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) information: allt innehåll som avser 
en eller flera fysiska personer, ett eller flera 
sakförhållanden eller en eller flera 
omständigheter av relevans för 
brottsbekämpande myndigheter i samband 
med fullgörandet av deras uppgifter enligt 
nationell rätt för att förebygga, upptäcka 
eller utreda brott.

(3) information: allt innehåll som avser 
en eller flera fysiska eller juridiska 
personer, ett eller flera sakförhållanden 
eller en eller flera omständigheter av 
relevans för behöriga brottsbekämpande 
myndigheter för fullgörandet av deras 
uppgifter enligt nationell rätt för att 
förebygga, upptäcka eller utreda brott.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) tillgänglig information: 
information som den gemensamma 
kontaktpunkten eller de 
brottsbekämpande myndigheterna i den 
anmodade medlemsstaten innehar, eller 
information som denna gemensamma 
kontaktpunkt eller dessa 
brottsbekämpande myndigheter utan 
tvångsåtgärder kan erhålla från andra 
myndigheter eller privata parter som är 
etablerade i den medlemsstaten.

utgår

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Siena: nätapplikationen för säkert 
informationsutbyte, som förvaltas av 
Europol och som är utformad för att 

utgår
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underlätta informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och Europol.

Ändringsförslag 53
Förslag till direktiv
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) personuppgifter: personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning 
(EU) 2016/679.

(6) personuppgifter: personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 
(EU) 2016/680.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) all relevant information som är 
tillgänglig för den gemensamma 
kontaktpunkten eller de brottsbekämpande 
myndigheterna i medlemsstaterna 
tillhandahålls den gemensamma 
kontaktpunkten eller de brottsbekämpande 
myndigheterna i andra medlemsstater 
(”principen om tillgänglighet”),

(a) all relevant information som är 
tillgänglig för deras gemensamma 
kontaktpunkt eller de behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna i 
medlemsstaterna, dvs. information som de 
kan få direkt tillgång till eller som de kan 
erhålla från andra offentliga myndigheter 
eller från privata parter som är etablerade 
i den medlemsstaten utan tvångsåtgärder 
enligt nationell rätt, tillhandahålls de 
gemensamma kontaktpunkterna eller de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i andra medlemsstater 
(”principen om tillgänglighet”),

Ändringsförslag 55
Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) villkoren för att begära information 
från den gemensamma kontaktpunkten 
eller de brottsbekämpande myndigheterna 
i andra medlemsstater, och villkoren för 
att tillhandahålla den gemensamma 
kontaktpunkten eller de brottsbekämpande 
myndigheterna i andra medlemsstater 
information, är likvärdiga med de villkor 
som tillämpas för att begära och 
tillhandahålla liknande information från 
och till de egna brottsbekämpande 
myndigheterna (”principen om likvärdig 
tillgång”),

(b) villkoren för att begära information 
från och tillhandahålla den till den 
gemensamma kontaktpunkten eller de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i andra medlemsstater är 
likvärdiga med de villkor som tillämpas för 
att begära liknande information från och 
tillhandahålla den till de egna behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna i samma 
syfte i ett liknande inhemskt fall 
(”principen om likvärdig tillgång”),

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 3 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) information som tillhandahålls den 
gemensamma kontaktpunkten eller de 
brottsbekämpande myndigheterna i en 
annan medlemsstat och som är märkt som 
konfidentiell skyddas av dessa 
brottsbekämpande myndigheter i enlighet 
med de krav i den medlemsstatens 
nationella rätt som medför jämförbar 
konfidentialitet (”principen om 
konfidentialitet”).

(c) information som tillhandahålls den 
gemensamma kontaktpunkten eller de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i en annan medlemsstat och 
som är märkt som konfidentiell skyddas av 
den gemensamma kontaktpunkten eller de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i enlighet med de krav i 
den medlemsstatens nationella rätt som 
medför jämförbar konfidentialitet 
(”principen om konfidentialitet”).

Ändringsförslag 57
Förslag till direktiv

Artikel 3 – stycke 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) information som tillhandahålls 
den gemensamma kontaktpunkten eller 
på annat sätt utbyts enligt detta direktiv 
och som visar sig vara felaktig, oriktig 
eller inaktuell rättas eller raderas på 
lämpligt sätt, och alla rättelser eller 
raderingar meddelas alla mottagare utan 
dröjsmål.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt och, om 
de så har beslutat, deras brottsbekämpande 
myndigheter skickar begäranden om 
information till den gemensamma 
kontaktpunkten i andra medlemsstater i 
enlighet med villkoren i punkterna 2–5.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt och, om 
de så har beslutat, deras behöriga 
brottsbekämpande myndigheter skickar 
begäranden om information till den 
gemensamma kontaktpunkten i andra 
medlemsstater i enlighet med villkoren i 
punkterna 2–5.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat har beslutat att dess 
brottsbekämpande myndigheter, utöver den 
gemensamma kontaktpunkten, också får 
skicka begäranden om information till de 
gemensamma kontaktpunkterna i andra 
medlemsstater ska den säkerställa att dessa 

Om en medlemsstat i nationell rätt har 
fastställt att dess behöriga 
brottsbekämpande myndigheter, utöver den 
gemensamma kontaktpunkten, också får 
skicka begäranden om information direkt 
till de gemensamma kontaktpunkterna i 
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myndigheter skickar en kopia av dessa 
begäranden, och all annan kommunikation 
i samband med dessa, till den 
gemensamma kontaktpunkten i den 
medlemsstaten samtidigt som de skickar en 
sådan begäran.

andra medlemsstater ska den till 
kommissionen översända en förteckning 
över behöriga brottsbekämpande 
myndigheter och vid behov meddela 
kommissionen om eventuella ändringar 
av denna förteckning. Kommissionen ska 
offentliggöra förteckningen över alla 
behöriga brottsbekämpande myndigheter 
och eventuella ändringar av denna i 
Europeiska unionens officiella tidning. 
Medlemsstaten ska säkerställa att dessa 
myndigheter skickar en kopia av dessa 
begäranden och all annan kommunikation i 
samband med dessa till den gemensamma 
kontaktpunkten i den medlemsstaten 
samtidigt som de skickar en sådan begäran.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) den begärda informationen finns 
tillgänglig för de brottsbekämpande 
myndigheterna i den anmodade 
medlemsstaten.

(b) den begärda informationen finns 
tillgänglig för den gemensamma 
kontaktpunkten i den medlemsstaten.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Av begäranden om information till 
den gemensamma kontaktpunkten i en 
annan medlemsstat ska det framgå 
huruvida begäran är brådskande eller inte.

3. Av begäranden om information till 
den gemensamma kontaktpunkten i en 
annan medlemsstat avseende ett allvarligt 
brott ska det framgå huruvida begäran är 
brådskande eller inte och motiveringen till 
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detta.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Den är nödvändig för att skydda en 
persons grundläggande intressen som är i 
omedelbar fara.

(b) Den är nödvändig för att förhindra 
ett omedelbart hot mot en persons liv eller 
fysiska integritet.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Den löper överhängande risk att 
förlora betydelse om den inte tillhandahålls 
omedelbart.

(d) Den löper överhängande risk att 
förlora betydelse om den inte tillhandahålls 
omedelbart och den anses vara av 
avgörande betydelse.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Begäranden om information till den 
gemensamma kontaktpunkten i en annan 
medlemsstat ska innehålla alla nödvändiga 
förklaringar för att de ska kunna 
behandlas på ett adekvat och snabbt sätt 

4. Begäranden om information till den 
gemensamma kontaktpunkten i en annan 
medlemsstat ska innehålla alla nödvändiga 
detaljer för att de ska kunna behandlas på 
ett adekvat och snabbt sätt enligt detta 
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enligt detta direktiv, och de ska innehålla 
åtminstone följande:

direktiv, och de ska innehålla åtminstone 
följande:

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Objektiva skäl till att det antas att 
den begärda informationen finns tillgänglig 
för de brottsbekämpande myndigheterna i 
den anmodade medlemsstaten.

(c) Objektiva skäl till att det antas att 
den begärda informationen finns tillgänglig 
för den gemensamma kontaktpunkten i 
den medlemsstaten.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 4 – stycke 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Skälen till att begäran anses vara 
brådskande, i tillämpliga fall.

(e) Skälen till att begäran anses vara 
brådskande, i tillämpliga fall, i enlighet 
med punkt 3.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om inte annat följer av punkt 2 i 
denna artikel och av artikel 6.3 ska 
medlemsstaterna säkerställa att deras 
gemensamma kontaktpunkt tillhandahåller 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt 
tillhandahåller den information som begärs 
i enlighet med artikel 4 så snart som 
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den information som begärs i enlighet med 
artikel 4 så snart som möjligt och under 
alla omständigheter inom följande 
tidsfrister, i enlighet med vad som är 
tillämpligt:

möjligt och under alla omständigheter 
inom följande tidsfrister, i enlighet med 
vad som är tillämpligt:

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtta timmar, för brådskande 
begäranden avseende information som 
finns tillgänglig för de brottsbekämpande 
myndigheterna i den anmodade 
medlemsstaten utan att behöva erhålla ett 
rättsligt tillstånd.

(a) Åtta timmar, för brådskande 
begäranden avseende information om ett 
allvarligt brott som den gemensamma 
kontaktpunkten i den anmodade 
medlemsstaten kan få direkt tillgång till 
utan att behöva erhålla ett rättsligt tillstånd.

Ändringsförslag 69
Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Tre kalenderdagar, för brådskande 
begäranden avseende information som 
finns tillgänglig för de brottsbekämpande 
myndigheterna i den anmodade 
medlemsstaten och som omfattas av krav 
på ett rättsligt tillstånd.

(b) Tre kalenderdagar, för brådskande 
begäranden avseende information om ett 
allvarligt brott som den gemensamma 
kontaktpunkten i den anmodade 
medlemsstaten kan 

Ändringsförslag 70
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) få direkt tillgång till, men som 
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omfattas av krav på ett rättsligt tillstånd 
och avser information om ett allvarligt 
brott,

Ändringsförslag 71
Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led b – led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) erhålla från andra offentliga 
myndigheter eller från privata parter 
etablerade i den medlemsstaten utan 
tvångsåtgärder enligt nationell rätt och 
utan rättsligt tillstånd.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Fem kalenderdagar, för 
brådskande begäranden avseende 
information om ett allvarligt brott som 
den gemensamma kontaktpunkten i den 
anmodade medlemsstaten kan erhålla 
från andra offentliga myndigheter eller 
från privata parter etablerade i den 
medlemsstaten utan tvångsåtgärder enligt 
nationell rätt och som omfattas av krav på 
ett rättsligt tillstånd.

Ändringsförslag 73
Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Sju kalenderdagar, för alla (c) Sju kalenderdagar, för alla 



PE732.767v02-00 50/96 RR\1265031SV.docx

SV

begäranden som inte är brådskande. begäranden som inte är brådskande och 
som inte omfattas av krav på ett rättsligt 
tillstånd. 

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Tio kalenderdagar, för alla 
begäranden som inte är brådskande och 
som omfattas av krav på ett rättsligt 
tillstånd.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De tidsperioder som fastställs i första 
stycket ska börja löpa vid mottagandet av 
begäran om information.

De tidsfrister som fastställs i första stycket 
ska börja löpa vid mottagandet av begäran 
om information.

Ändringsförslag 76
Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den begärda informationen 
enligt nationell rätt i enlighet med artikel 9 
endast finns tillgänglig efter erhållande av 

2. Om den begärda informationen 
enligt nationell rätt i enlighet med artikel 9 
endast finns tillgänglig efter erhållande av 
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ett rättsligt tillstånd får den anmodade 
medlemsstaten avvika från tidsfristerna i 
punkt 1 i den mån det är nödvändigt för att 
erhålla ett sådant tillstånd.

ett rättsligt tillstånd får den anmodade 
medlemsstaten avvika från tidsfristerna i 
punkt 1, första stycket, leden b och ca, i 
enlighet med vad som är tillämpligt, i den 
mån det är nödvändigt för att erhålla ett 
sådant tillstånd.

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) omedelbart meddelar den 
gemensamma kontaktpunkten eller, i 
förekommande fall, den brottsbekämpande 
myndigheten i den begärande 
medlemsstaten om det förväntade 
dröjsmålet, med angivelse av längden på 
det förväntade dröjsmålet och skälen till 
det, och

i) omedelbart meddelar den 
gemensamma kontaktpunkten eller, i 
förekommande fall, den behöriga 
brottsbekämpande myndigheten i den 
begärande medlemsstaten om det 
förväntade dröjsmålet, med angivelse av 
längden på det förväntade dröjsmålet och 
skälen till det, och

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt 
tillhandahåller den gemensamma 
kontaktpunkten eller, i förekommande fall, 
den brottsbekämpande myndigheten i den 
begärande medlemsstaten den information 
som begärts i enlighet med artikel 4 på 
samma språk som begäran om information 
skickades på, i enlighet med artikel 4.5.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt 
tillhandahåller den gemensamma 
kontaktpunkten eller, i förekommande fall, 
den behöriga brottsbekämpande 
myndigheten i den begärande 
medlemsstaten den information som 
begärts i enlighet med artikel 4 på samma 
språk som begäran om information 
skickades på, i enlighet med artikel 4.5.
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Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
gemensamma kontaktpunkt, när den 
tillhandahåller den begärda informationen 
till den brottsbekämpande myndigheten i 
den begärande medlemsstaten, samtidigt 
också skickar en kopia av informationen 
till den begärande medlemsstatens 
gemensamma kontaktpunkt.

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
gemensamma kontaktpunkt, när den 
tillhandahåller den begärda informationen 
till den behöriga brottsbekämpande 
myndigheten i den begärande 
medlemsstaten, samtidigt också skickar en 
kopia av informationen till den begärande 
medlemsstatens gemensamma 
kontaktpunkt.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den begärda informationen är inte 
tillgänglig för den gemensamma 
kontaktpunkten eller de brottsbekämpande 
myndigheterna i den anmodade 
medlemsstaten.

(a) Den begärda informationen är inte 
tillgänglig för den gemensamma 
kontaktpunkten eller de behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna i den 
anmodade medlemsstaten.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Den begärda informationen har 
visat sig vara inaktuell eller oriktig och 
ännu inte har uppdaterats eller rättats.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Begäran om information är inte 
tillräckligt specifik och skulle kräva att 
den gemensamma kontaktpunkten 
tillhandahåller en stor mängd icke-
specifik information.

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led e – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) strida mot den anmodade 
medlemsstatens grundläggande 
säkerhetsintressen,

i) strida mot den anmodade 
medlemsstatens interna säkerhetsintressen,

Ändringsförslag 84
Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led e – led iii



PE732.767v02-00 54/96 RR\1265031SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) i onödan skada intressen som är av 
grundläggande betydelse för en fysisk eller 
juridisk person.

iii) i onödan skada intressen som är av 
grundläggande betydelse för en fysisk eller 
juridisk person eller utgör ett omedelbart 
hot mot en fysisk persons liv eller fysiska 
integritet,

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 – led e – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) användas för politiskt motiverade 
ändamål eller för uppenbara kränkningar 
av de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 86

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska visa tillbörlig 
aktsamhet när de bedömer begäranden 
som skickas till deras kontaktpunkter av 
en medlemsstat som omfattas av det 
förfarande som avses i artikel 7.1 eller 7.2 
i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag 87
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt meddelar 
den gemensamma kontaktpunkten eller, i 
förekommande fall, den brottsbekämpande 
myndigheten i den begärande 
medlemsstaten om nekandet, med 
angivande av skälen till nekandet, inom de 
tidsfrister som anges i artikel 5.1.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt meddelar 
den gemensamma kontaktpunkten eller, i 
förekommande fall, den behöriga 
brottsbekämpande myndighet som begärt 
informationen om nekandet, med 
angivande av skälen till nekandet, inom de 
tidsfrister som anges i artikel 5.1.

Ändringsförslag 88

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den gemensamma kontaktpunkten eller, i 
förekommande fall, den 
brottsbekämpande myndighet i den 
begärande medlemsstaten vars begäran 
om information har nekats ska ha 
möjlighet att lämna klargöranden eller 
begära en omprövning av ett sådant beslut 
om nekande.

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa ett 
deras gemensamma kontaktpunkt 
omedelbart ber den gemensamma 
kontaktpunkten eller, i förekommande fall, 

3. När så är tillämpligt ska 
medlemsstaterna säkerställa att deras 
gemensamma kontaktpunkt omedelbart ber 
den gemensamma kontaktpunkten eller, i 



PE732.767v02-00 56/96 RR\1265031SV.docx

SV

den brottsbekämpande myndigheten i den 
begärande medlemsstaten om ytterligare 
klargöranden som behövs för att behandla 
en begäran om information som annars 
skulle behöva nekas.

förekommande fall, den behöriga 
brottsbekämpande myndigheten i den 
begärande medlemsstaten om ytterligare 
klargöranden som behövs för att behandla 
en begäran om information som annars 
skulle behöva nekas.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidsfristerna i punkt 5.1 ska upphöra att 
löpa från och med den tidpunkt då den 
gemensamma kontaktpunkten eller, i 
förekommande fall, den brottsbekämpande 
myndigheten i den begärande 
medlemsstaten tar emot begäran om 
klargöranden, till och med den tidpunkt då 
den gemensamma kontaktpunkten i den 
anmodade medlemsstaten tar emot 
klargörandena.

Tidsfristerna i punkt 5.1 ska upphöra att 
löpa från och med den tidpunkt då den 
gemensamma kontaktpunkten eller, i 
förekommande fall, den behöriga 
brottsbekämpande myndigheten i den 
begärande medlemsstaten tar emot begäran 
om klargöranden, till och med den tidpunkt 
då de begärda klargörandena 
tillhandahålls.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndigheter på eget 
initiativ lämnar all information som finns 
tillgänglig för dem till den gemensamma 
kontaktpunkten eller de brottsbekämpande 
myndigheterna i en annan medlemsstat, om 
det föreligger objektiva skäl till att anta att 
sådan information skulle kunna vara av 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt eller 
behöriga brottsbekämpande myndigheter 
på eget initiativ lämnar all information som 
finns tillgänglig för dem till den 
gemensamma kontaktpunkten eller de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i en annan medlemsstat, om 
det föreligger objektiva skäl till att anta att 
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relevans för den medlemsstaten för de 
ändamål som avses i artikel 1.1. Inget 
sådant krav ska dock föreligga när skälen i 
artikel 6.1 c, d eller e gäller med avseende 
på sådan information.

sådan information skulle kunna vara av 
relevans för den medlemsstaten för de 
ändamål som avses i artikel 1.1. Inget 
sådant krav ska dock föreligga när skälen i 
artikel 6.1 c, d eller e gäller med avseende 
på sådan information.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De bestämmelser som föreskrivs i 
denna artikel ska också tillämpas när den 
gemensamma kontaktpunkten i en 
medlemsstat på begäran av en behörig 
brottsbekämpande myndighet i samma 
medlemsstat tillhandahåller information 
till en gemensam kontaktpunkt eller till de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndigheter, när dessa 
tillhandahåller information på eget initiativ 
i enlighet med punkt 1, gör det på ett av de 
språk som ingår i den förteckning som 
upprättats av den anmodade medlemsstaten 
och offentliggjorts i enlighet med artikel 
11.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt eller 
behöriga brottsbekämpande myndigheter, 
när dessa tillhandahåller information på 
eget initiativ i enlighet med punkt 1 eller 
1a, gör det på ett av de språk som ingår i 
den förteckning som upprättats av den 
anmodade medlemsstaten och 
offentliggjorts i enlighet med artikel 11.
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Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
gemensamma kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndigheter, när dessa 
tillhandahåller en brottsbekämpande 
myndighet i en annan medlemsstat sådan 
information, samtidigt också skickar en 
kopia av informationen till den 
gemensamma kontaktpunkten i den andra 
medlemsstaten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
gemensamma kontaktpunkt, när denna 
tillhandahåller en behörig 
brottsbekämpande myndighet i en annan 
medlemsstat sådan information direkt, 
samtidigt också skickar en kopia av 
informationen till den gemensamma 
kontaktpunkten i den andra medlemsstaten.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
behöriga brottsbekämpande myndigheter, 
när dessa tillhandahåller en behörig 
brottsbekämpande myndighet i en annan 
medlemsstat sådan information, samtidigt 
också skickar en kopia av den 
informationen till de gemensamma 
kontaktpunkterna i de båda 
medlemsstater som berörs.

Ändringsförslag 96
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att, när 
gemensamma kontaktpunkter eller 
brottsbekämpande myndigheter skickar 
begäranden om information direkt till de 
brottsbekämpande myndigheterna i en 
annan medlemsstat, den egna gemensamma 
kontaktpunkten eller de egna 
brottsbekämpande myndigheterna – 
samtidigt som de skickar en sådan begäran, 
tillhandahåller information i enlighet med 
en sådan begäran eller skickar annan 
kommunikation i samband med detta – 
skickar en kopia av informationen till den 
gemensamma kontaktpunkten i den andra 
medlemsstaten och, om avsändaren är en 
brottsbekämpande myndighet, också till 
den gemensamma kontaktpunkten i den 
egna medlemsstaten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att, när 
gemensamma kontaktpunkter eller 
behöriga brottsbekämpande myndigheter 
skickar begäranden om information direkt 
till de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i en annan medlemsstat, 
den egna gemensamma kontaktpunkten 
eller de egna behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna – samtidigt som de skickar 
en sådan begäran, tillhandahåller 
information i enlighet med en sådan 
begäran eller skickar annan 
kommunikation i samband med detta – 
skickar en kopia av informationen till den 
gemensamma kontaktpunkten i den andra 
medlemsstaten och, om avsändaren är en 
behörig brottsbekämpande myndighet, 
också till den gemensamma 
kontaktpunkten i den egna medlemsstaten.

Ändringsförslag 97
Förslag till direktiv

Artikel 8 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
behöriga brottsbekämpande myndigheter 
besvarar begäranden enligt punkt 1 inom 
de tidsfrister som avses i artikel 5.1, utom 
när ett rättsligt tillstånd krävs eller när 
artikel 6.1 är tillämplig. Om ett rättsligt 
tillstånd krävs ska artikel 5.2 gälla i 
tillämpliga delar. 
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Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får inte kräva 
rättsliga tillstånd för tillhandahållande av 
information till den gemensamma 
kontaktpunkten eller brottsbekämpande 
myndigheten i en annan medlemsstat i 
enlighet med kapitlen II och III om inget 
sådant krav tillämpas för liknande 
tillhandahållanden av information till den 
egna gemensamma kontaktpunkten eller de 
egna brottsbekämpande myndigheterna.

1. Medlemsstaterna får inte kräva 
rättsliga tillstånd för tillhandahållande av 
information till den gemensamma 
kontaktpunkten eller behöriga 
brottsbekämpande myndigheten i en annan 
medlemsstat i enlighet med kapitlen II och 
III om inget sådant krav tillämpas för 
tillhandahållanden av samma information i 
ett liknande sammanhang till den egna 
gemensamma kontaktpunkten eller de egna 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna.

Ändringsförslag 99
Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, om det enligt 
deras nationella rätt krävs rättsligt tillstånd 
för att tillhandahålla den gemensamma 
kontaktpunkten eller den 
brottsbekämpande myndigheten i en annan 
medlemsstat information i enlighet med 
punkt 1, säkerställa att deras gemensamma 
kontaktpunkt eller deras 
brottsbekämpande myndigheter utan 
dröjsmål vidtar alla nödvändiga åtgärder, i 
enlighet med nationell rätt, för att snarast 
möjligt erhålla ett sådant rättsligt tillstånd.

2. Medlemsstaterna ska, om det enligt 
deras nationella rätt krävs rättsligt tillstånd 
för att tillhandahålla den gemensamma 
kontaktpunkten eller den behöriga 
brottsbekämpande myndigheten i en annan 
medlemsstat information i enlighet med 
punkt 1, säkerställa att deras gemensamma 
kontaktpunkt utan dröjsmål vidtar alla 
nödvändiga åtgärder, i enlighet med 
nationell rätt, för att snarast möjligt erhålla 
ett sådant rättsligt tillstånd och inom de 
tidsfrister som avses i artikel 5.1.
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Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De begäranden om rättsligt tillstånd 
som avses i punkt 1 ska bedömas och 
beslutas om i enlighet med nationell rätt i 
den behöriga rättsliga myndighetens 
medlemsstat.

3. De begäranden om rättsligt tillstånd 
som avses i punkt 2 ska bedömas och 
beslutas om i enlighet med nationell rätt i 
den behöriga rättsliga myndighetens 
medlemsstat.

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska, om deras 
gemensamma kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndigheter 
tillhandahåller information i enlighet med 
kapitlen II och III, vilken utgörs av 
personuppgifter, säkerställa att

Medlemsstaterna ska, om deras 
gemensamma kontaktpunkt eller behöriga 
brottsbekämpande myndigheter 
tillhandahåller information i enlighet med 
kapitlen II och III, vilken utgörs av 
personuppgifter, säkerställa att

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led -i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-i) personuppgifterna är korrekta, 
fullständiga och uppdaterade.
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Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 10 – stycke 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de kategorier av personuppgifter 
som lämnas är fortsatt begränsade till de 
kategorier som förtecknas i avsnitt B.2 i 
bilaga II till förordning (EU) 2016/794, och 
att

i) de kategorier av personuppgifter 
som lämnas per personkategori är fortsatt 
begränsade till de kategorier som 
förtecknas i bilaga II till förordning (EU) 
2016/794 och som är nödvändiga och 
proportionella för ändamålet med 
begäran, och att

Ändringsförslag 104
Förslag till direktiv

Artikel 10 – stycke 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) den egna gemensamma 
kontaktpunkten eller de egna 
brottsbekämpande myndigheterna, 
samtidigt och i den utsträckning det är 
möjligt, även tillhandahåller nödvändiga 
delar för att den gemensamma 
kontaktpunkten eller brottsbekämpande 
myndigheten i den andra medlemsstaten 
ska kunna bedöma personuppgifternas grad 
av korrekthet, fullständighet och 
tillförlitlighet, samt i vilken utsträckning 
personuppgifterna är uppdaterade.

ii) den egna gemensamma 
kontaktpunkten eller de egna behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna, 
samtidigt och i den utsträckning det är 
möjligt, även tillhandahåller nödvändiga 
delar för att den gemensamma 
kontaktpunkten eller behöriga 
brottsbekämpande myndigheten i den 
andra medlemsstaten ska kunna bedöma 
personuppgifternas grad av korrekthet, 
fullständighet och tillförlitlighet, samt i 
vilken utsträckning personuppgifterna är 
uppdaterade.

Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska upprätta och 
hålla uppdaterad en förteckning över ett 
eller flera av unionens officiella språk på 
vilka den egna gemensamma 
kontaktpunkten vid begäran om 
information eller på eget initiativ kan 
tillhandahålla information. Denna 
förteckning ska innefatta engelska.

1. Medlemsstaterna ska upprätta och 
hålla uppdaterad en förteckning över ett 
eller flera av unionens officiella språk på 
vilka den egna gemensamma 
kontaktpunkten vid begäran om 
information eller på eget initiativ kan ta 
emot och tillhandahålla information. 
Denna förteckning ska innefatta engelska.

Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att deras 
gemensamma kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndigheter, när de 
skickar begäranden om information, 
tillhandahåller information i enlighet med 
sådana begäranden, tillhandahåller 
information på eget initiativ eller skickar 
annan kommunikation i samband med detta 
i enlighet med kapitlen II och III, samtidigt 
också skickar en kopia till Europol, i den 
mån informationen avser brott som 
omfattas av Europols mål i enlighet med 
förordning (EU) 2016/794.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
kvalificerad personal vid deras 
gemensamma kontaktpunkt eller behöriga 
brottsbekämpande myndigheter, när deras 
gemensamma kontaktpunkt eller behöriga 
brottsbekämpande myndigheter skickar 
begäranden om information, tillhandahåller 
information i enlighet med sådana 
begäranden, tillhandahåller information på 
eget initiativ eller skickar annan 
kommunikation och relevant information i 
samband med detta i enlighet med kapitlen 
II och III, också från fall till fall bedömer 
huruvida det är nödvändigt att skicka en 
kopia till Europol, i den mån informationen 
avser brott som omfattas av Europols mål i 
enlighet med förordning (EU) 2016/794.

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ändamålen med behandlingen och 
eventuella begränsningar enligt artikel 19 
i förordning (EU) 2016/794 vederbörligen 
meddelas Europol när information 
översänds i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Användning av Siena En säker kommunikationskanal

Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndigheter, när de 
skickar begäranden om information, 
tillhandahåller information i enlighet med 
sådana begäranden, tillhandahåller 
information på eget initiativ eller skickar 
annan kommunikation i samband med detta 
i enlighet med kapitlen II och III eller 
enligt artikel 12, gör detta genom Siena.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt eller 
behöriga brottsbekämpande myndigheter, 
när de skickar begäranden om information, 
tillhandahåller information i enlighet med 
sådana begäranden, tillhandahåller 
information på eget initiativ eller skickar 
annan kommunikation i samband med detta 
i enlighet med kapitlen II och III eller 
enligt artikel 12, endast gör detta genom 
Europols nätapplikation för säkert 
informationsutbyte (Siena).
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Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt, liksom 
alla deras brottsbekämpande myndigheter 
som kan tänkas delta i informationsutbyte 
enligt detta direktiv, är direkt anslutna till 
Siena.

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt, liksom 
alla deras behöriga brottsbekämpande 
myndigheter som kan tänkas delta i 
informationsutbyte enligt detta direktiv, är 
direkt anslutna till Siena, inbegripet, när 
så är lämpligt, från mobila enheter.

Ändringsförslag 111

Förslag till direktiv
Artikel 14 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande, uppgifter och kapacitet Utnämning, uppgifter och kapacitet

Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska inrätta eller 
utnämna en nationell gemensam 
kontaktpunkt, vilken ska vara den centrala 
enhet som ansvarar för att samordna 
informationsutbyten enligt detta direktiv.

1. Varje medlemsstat ska utnämna en 
särskild nationell gemensam kontaktpunkt, 
vilken ska vara den centrala enhet som 
ansvarar för att samordna och underlätta 
informationsutbyten enligt detta direktiv.
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Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt har 
befogenhet att fullgöra åtminstone alla av 
följande uppgifter:

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt utrustas 
och har befogenhet att fullgöra åtminstone 
alla av följande uppgifter:

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Ta emot och bedöma begäranden 
om information.

(a) Ta emot och bedöma begäranden 
om information på de språk som 
meddelats i enlighet med artikel 11.2.

Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kanalisera begäranden om 
information till den eller de lämpliga 
nationella brottsbekämpande 
myndigheterna och, i förekommande fall, 
samordna deras behandling av sådana 
begäranden och tillhandahållandet av 
information i samband med sådana 
begäranden.

(b) Kanalisera begäranden om 
information till den eller de lämpliga 
behöriga nationella brottsbekämpande 
myndigheterna och, i förekommande fall, 
samordna deras behandling av sådana 
begäranden och tillhandahållandet av 
information i samband med sådana 
begäranden.
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Ändringsförslag 116
Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Analysera och strukturera 
information i syfte att tillhandahålla den till 
gemensamma kontaktpunkter och, i 
förekommande fall, brottsbekämpande 
myndigheter i andra medlemsstater.

(c) Analysera och strukturera 
information i syfte att tillhandahålla den till 
gemensamma kontaktpunkter och, i 
förekommande fall, behöriga 
brottsbekämpande myndigheter i andra 
medlemsstater.

Ändringsförslag 117

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) På begäran eller på eget initiativ 
tillhandahålla information till 
gemensamma kontaktpunkter och, i 
förekommande fall, brottsbekämpande 
myndigheter i andra medlemsstater i 
enlighet med artiklarna 5 och 7.

(d) På begäran eller på eget initiativ 
tillhandahålla information till 
gemensamma kontaktpunkter eller 
behöriga brottsbekämpande myndigheter i 
andra medlemsstater i enlighet med 
artiklarna 5 och 7.

Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att den gemensamma 
kontaktpunkten har tillgång till all 

(a) Att den gemensamma 
kontaktpunkten har tillgång till all 
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information som finns tillgänglig för de 
egna brottsbekämpande myndigheterna, i 
den mån det är nödvändigt för att den ska 
kunna fullgöra sina uppgifter enligt detta 
direktiv.

information som finns tillgänglig för de 
egna behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna, i den mån det är 
nödvändigt för att den ska kunna fullgöra 
sina uppgifter enligt detta direktiv och i 
överensstämmelse med de bestämmelser 
som rör personuppgiftsskyddet i enlighet 
med direktiv (EU) 2016/680.

Ändringsförslag 119

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att den gemensamma 
kontaktpunkten förses med den personal, 
de resurser och den kapacitet, däribland för 
översättning, som behövs för att den ska 
kunna fullgöra sina uppgifter på ett adekvat 
och snabbt sätt i enlighet med detta direktiv 
och i synnerhet inom de tidsfrister som 
fastställs i artikel 5.1.

(c) Att den gemensamma 
kontaktpunkten förses med kvalificerad 
personal, de senaste operativa verktygen 
och tekniska resurser, de lokaler, den 
infrastruktur, de ekonomiska resurser och 
den kapacitet, däribland för översättning, 
som behövs för att den ska kunna fullgöra 
sina uppgifter på ett adekvat, effektivt och 
snabbt sätt i enlighet med detta direktiv och 
i synnerhet inom de tidsfrister som 
fastställs i artikel 5.1.

Ändringsförslag 120

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammansättning Organisation, sammansättning och 
utbildning
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Ändringsförslag 121

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska fastställa den 
gemensamma kontaktpunktens 
organisation och sammansättning på ett 
sådant sätt att den kan fullgöra sina 
uppgifter enligt detta direktiv på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag 122

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den gemensamma kontaktpunkten består 
av företrädare för nationella 
brottsbekämpande myndigheter vars 
deltagande är nödvändigt för adekvata och 
snabba informationsutbyten enligt detta 
direktiv, inbegripet åtminstone följande, i 
den mån den berörda medlemsstaten är 
bunden av relevant lagstiftning att inrätta 
eller utnämna sådana enheter eller kontor:

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
den gemensamma kontaktpunkten består 
av personal från deras behöriga nationella 
brottsbekämpande myndigheter vars 
deltagande är nödvändigt för adekvata och 
snabba informationsutbyten enligt detta 
direktiv, inbegripet åtminstone följande, i 
den mån den berörda medlemsstaten är 
bunden av relevant lagstiftning eller 
internationella avtal att inrätta sådana 
enheter eller kontor:

Ändringsförslag 123

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa 
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att den personal som arbetar vid den 
gemensamma kontaktpunkten och de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna har tillräckliga 
kvalifikationer för sina uppgifter så att de 
kan fullgöra sina funktioner enligt detta 
direktiv. För detta ändamål ska 
medlemsstaterna ge den personal från de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna som arbetar vid den 
gemensamma kontaktpunkten tillgång till 
lämplig och regelbunden utbildning, 
särskilt när det gäller följande:
(a) Databehandling.
(b) Nationell rätt och unionsrätt på 
områdena dataskydd och konfidentialitet 
samt rättsliga och inrikes frågor, särskilt 
avseende det brottsbekämpande 
samarbetet samt Europols mandat och 
mål vid tillämpningen av artikel 12.
(c) Främmande språk.

Ändringsförslag 124

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Den utbildning som avses i punkt 
2a får innefatta följande:
(a) Språkkurser, med ett särskilt fokus 
på engelska och de officiella språken i de 
medlemsstater som den gemensamma 
kontaktpunkten har flest utbyten med.
(b) It-utbildning, inbegripet om 
korrekt användning av relevant 
programvara och relevanta databaser.
(c) En praktikvecka på Europol eller 
presentationer av Europols 
sambandsmän.
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(d) Relevanta verktyg och 
utbildningskurser som Europeiska 
unionens byrå för utbildning av 
tjänstemän inom brottsbekämpning 
(Cepol) erbjuder.

Ändringsförslag 125

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Registrering av inkommande och 
utgående begäranden om information som 
avses i artiklarna 5 och 8 och all övrig 
kommunikation med gemensamma 
kontaktpunkter och, i förekommande fall, 
brottsbekämpande myndigheter i andra 
medlemsstater avseende sådana 
begäranden, däribland information om 
nekanden och begäranden om och 
tillhandahållande av sådana klargöranden 
som avses i artikel 6.2 respektive artikel 
6.3.

a) Registrering av inkommande och 
utgående begäranden om information som 
avses i artiklarna 5 och 8 och all övrig 
kommunikation med gemensamma 
kontaktpunkter och, i förekommande fall, 
behöriga brottsbekämpande myndigheter i 
andra medlemsstater avseende sådana 
begäranden, däribland information om 
nekanden, begäranden om omprövning av 
nekanden och begäranden om och 
tillhandahållande av sådana klargöranden 
som avses i artikel 6.2 respektive artikel 
6.3.

Ändringsförslag 126

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Registrering av kommunikation 
mellan den gemensamma kontaktpunkten 
och nationella brottsbekämpande 
myndigheter, i enlighet med artikel 15.2 b.

b) Registrering av kommunikation 
mellan den gemensamma kontaktpunkten 
och de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i den egna medlemsstaten, 
i enlighet med artikel 15.2 b.
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Ändringsförslag 127

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Registrering av tillhandahållanden 
av information till den gemensamma 
kontaktpunkten och, i förekommande fall, 
till de brottsbekämpande myndigheterna i 
andra medlemsstater i enlighet med 
artiklarna 5, 7 och 8.

c) Registrering av tillhandahållanden 
av information till den gemensamma 
kontaktpunkten och, i förekommande fall, 
till de behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna i andra medlemsstater i 
enlighet med artiklarna 5, 7 och 8.

Ändringsförslag 128

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
personuppgifter som behandlas av den 
gemensamma kontaktpunkten endast lagras 
i ärendehanteringssystemet så länge som är 
nödvändigt och proportionerligt för de 
ändamål för vilka personuppgifterna 
behandlas samt att de därefter raderas 
utan att kunna återställas.

3. Medlemsstaterna ska i enlighet 
med artiklarna 4.1 e och 5 i direktiv (EU) 
2016/680 säkerställa att personuppgifter 
som behandlas av den gemensamma 
kontaktpunkten endast lagras i 
ärendehanteringssystemet så länge som är 
nödvändigt för att alla berörda 
myndigheter ska kunna ladda ned dem. 
När uppgifterna har laddats ned ska de 
raderas utan att kunna återställas för att 
begränsa dubbellagring av sådana 
uppgifter till ett strikt minimum. 
Lagringstiden ska inte överskrida fyra 
veckor.

Ändringsförslag 129
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Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Samarbete mellan gemensamma 

kontaktpunkter
1. Medlemsstaterna ska främja 
praktiskt samarbete mellan den 
gemensamma kontaktpunkten och de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna vid tillämpningen av detta 
direktiv.
2. Kommissionen ska anordna 
regelbundna möten mellan de 
gemensamma kontaktpunkterna, 
åtminstone en gång om året, för att stötta 
brottsbekämpande myndigheter att dela 
bästa praxis om informationsutbytet med 
varandra.

Ändringsförslag 130

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 1 
mars varje år tillhandahålla kommissionen 
statistik över informationsutbyten med 
andra medlemsstater enligt detta direktiv.

1. Senast den 1 mars varje år ska 
medlemsstaterna tillhandahålla 
kommissionen statistik över 
informationsutbyten med andra 
medlemsstater under föregående 
kalenderår enligt detta direktiv.

Ändringsförslag 131

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) antalet begäranden om information 
som den gemensamma kontaktpunkten och 
de brottsbekämpande myndigheterna har 
skickat,

a) antalet begäranden om information 
som den gemensamma kontaktpunkten 
och, när så är tillämpligt, de behöriga 
brottsbekämpande myndigheterna har 
skickat,

Ändringsförslag 132
Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antalet begäranden om information 
som tagits emot och besvarats av den 
gemensamma kontaktpunkten och de 
brottsbekämpande myndigheterna, 
uppdelade i brådskande och icke-
brådskande begäranden och per 
medlemsstat som mottagit informationen,

b) antalet begäranden om information 
som tagits emot och besvarats av den 
gemensamma kontaktpunkten och de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna, uppdelade i brådskande 
och icke-brådskande begäranden och per 
medlemsstat som mottagit informationen,

Ändringsförslag 133

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska sammanställa 
den statistik som medlemsstaterna 
tillhandahåller i enlighet med punkt 1 och 
tillgängliggöra den för 
Europaparlamentet och rådet.
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Ändringsförslag 134

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, senast den 
[ikraftträdandedatum + 3 år], lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av detta direktiv.

1. Kommissionen ska, senast den 
[ikraftträdandedatum + 2 år], lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av detta direktiv med 
detaljerad information om hur varje 
medlemsstat har genomfört det. När 
kommissionen sammanställer den 
rapporten ska särskild uppmärksamhet 
ägnas åt effektiviteten i 
informationsutbytet mellan de behöriga 
myndigheterna, skälen till att begäranden 
om information har nekats, särskilt om en 
begäran inte omfattas av målen för detta 
direktiv samt efterlevnaden av 
bestämmelserna om uppgiftsskydd och 
överföringen av uppgifter till Europol.

Ändringsförslag 135

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, senast den 
[ikraftträdandedatum + 5 år], lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om direktivets ändamålsenlighet och 
effektivitet. Kommissionen ska ta hänsyn 
till den information som lämnats av 
medlemsstaterna och annan relevant 
information avseende införlivandet och 
genomförandet av detta direktiv. På 
grundval av denna utvärdering ska 
kommissionen besluta om lämpliga 
uppföljningsåtgärder, däribland, vid behov, 
ett lagstiftningsförslag.

2. Kommissionen ska, senast den 
[ikraftträdandedatum + 4 år] och vart 
tredje år därefter, lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
direktivets effektivitet, särskilt dess 
inverkan på det brottsbekämpande 
samarbetet, skyldigheterna enligt artikel 
14.3 c och personuppgiftsskyddet. 
Kommissionen ska ta hänsyn till den 
information som lämnats av 
medlemsstaterna och annan relevant 
information avseende införlivandet och 
genomförandet av detta direktiv, 
inbegripet, i förekommande fall, praktiska 
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hinder som försvårar dess effektiva 
genomförande. På grundval av denna 
utvärdering ska kommissionen besluta om 
lämpliga uppföljningsåtgärder, däribland, 
om lämpligt, ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag 136

Förslag till direktiv
Artikel 21 – 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 den [dag för ikraftträdande + 2 år]. 
De ska genast överlämna texten till dessa 
bestämmelser till kommissionen.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv 
senast den [dag för ikraftträdande + 12 
månader]. De ska genast överlämna texten 
till dessa bestämmelser till kommissionen.

Ändringsförslag 137

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den dagen. De ska dock tillämpa 
artikel 13 från och med den [dag för 
ikraftträdande + 4 år]

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den dagen. De ska dock tillämpa 
artikel 13 från och med den [dag för 
ikraftträdande + 2 år]
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MOTIVERING

Den 8 december 2022 lade kommissionen fram sitt förslag till direktiv om informationsutbyte 
mellan medlemsstaternas behöriga brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av 
rådets rambeslut 2006/960/RIF. Den föreslagna lagstiftningen ingår i EU:s kodex för 
polissamarbete tillsammans med förslaget till förordning om automatiskt utbyte av uppgifter 
för polissamarbete (Prüm II) och förslaget till rådets rekommendation om operativt 
polissamarbete. 

Syftet med det föreslagna direktivet är att stärka den inre säkerheten inom unionen genom 
att tillhandahålla tydliga regler och förfaranden samt tidsramar för gränsöverskridande 
informationsutbyte mellan polis och andra brottsbekämpande myndigheter i medlemsstaterna. 
Förslaget stärker dessutom Europols roll i processen genom att ålägga myndigheterna att 
använda byråns nätapplikation för säkert informationsutbyte (Siena) och att till Europol 
skicka kopior av all den information om brott som omfattas av Europols behörighet.

Det föreslagna direktivet bygger på den befintliga rättsliga ramen, nämligen konventionen 
om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 19851, särskilt artiklarna 39 och 46, och 
rådets rambeslut 2006/960/RIF2 (svenska rambeslutet), som delvis ersatte de bestämmelserna 
och införde nya regler för utbyte av information och underrättelser mellan medlemsstaternas 
behöriga brottsbekämpande myndigheter. Båda lagarna har funnits i över 15 år men har inte 
utnyttjats fullt ut på grund av brist på överensstämmelse som i praktiken har skapat 
osäkerhet om rättsläget.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag om att uppdatera den rättsliga ramen för 
utbyte av information om brottsbekämpning och harmonisera reglerna för sådant utbyte och 
därigenom underlätta och säkerställa adekvata och snabba utbyten av information. 
Föredraganden ställer sig bakom de olika delarna i förslaget men föreslår ett antal 
ändringar och tillägg för att förbättra texten och höja ambitionsnivån.

För det första föreslår föredraganden att tillämpningsområdet ska utvidgas från allvarliga 
brott till att omfatta alla brott. En begränsning till allvarliga brott som kommissionen 
föreslår skulle inte bara göra färre utbyten möjliga än vad som anges i det svenska 
rambeslutet, som omfattar alla brott. Det skulle också påverka samspelet mellan Prüm II-
förordningen och direktivet, eftersom det förstnämnda är tillämpligt på alla brott och 
myndigheterna därför inte kan förlita sig på direktivet när de efterfrågar de faktiska 
uppgifterna, om den begäran som gav en ”träff” vid sökningen i en annan medlemsstats 
databas enligt Prüm avsåg ett brott som inte är allvarligt.

För det andra är det motiverat att fastställa harmoniserade tidsfrister för att säkerställa ett 
snabbt informationsutbyte. Dessutom är det nödvändigt att hålla dessa tidsfrister 

1 Konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i 
Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av 
kontroller vid de gemensamma gränserna (EGT L 239, 22.9.2000, s. 19).

2 Rådets rambeslut 2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och 
underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater 
(EUT L 386, 29.12.2006, s. 89).



PE732.767v02-00 78/96 RR\1265031SV.docx

SV

proportionella för att göra det möjligt för den gemensamma kontaktpunkten eller den behöriga 
brottsbekämpande myndigheten att tillhandahålla den begärda informationen. Föredraganden 
anser att det gradvisa tillvägagångssätt som kommissionen föreslår är motiverat, men menar 
att tidsfristerna bör förfinas ytterligare och delas in i fem kategorier, med beaktande av 
begärans angelägenhetsgrad, typen av brott, graden av tillgänglighet (direkt eller indirekt 
åtkomst) och behovet av att begära rättsligt tillstånd. Man bör prioritera brådskande 
begäranden som rör information om ett allvarligt brott och som den anmodade gemensamma 
kontaktpunkten/myndigheten kan få direkt åtkomst till (åtta timmar), samtidigt som tio dagar 
bör gälla för alla icke-brådskande begäranden som kräver rättsligt tillstånd. För att säkerställa 
att begäranden som översänds direkt till en behörig brottsbekämpande myndighet i en annan 
medlemsstat behandlas med samma kraft föreslår föredraganden dessutom att samma 
tidsfrister ska tillämpas för direkta utbyten mellan brottsbekämpande myndigheter.

För det tredje är det viktigt att tillhandahålla en stabil ram för uppgiftsskydd med tanke på 
hur känsliga de personuppgifter som utbyts enligt detta direktiv är. Alla utbyten enligt detta 
direktiv måste vara förenliga med direktiv (EU) 2016/680 (direktivet om uppgiftsskydd vid 
brottsbekämpning), med undantag för Europols behandling av uppgifter, där Europols egna 
särskilda bestämmelser om dataskydd enligt förordning (EU) 2016/794 är tillämpliga. Det är 
särskilt viktigt att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter i enlighet med artiklarna 5 
och 4.1 e i dataskyddsdirektivet, enligt vilka de ska fastställa lämpliga tidsfrister för 
datalagring och se till att data inte lagras i en form som gör det möjligt att identifiera de 
registrerade längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Som svar på 
den oro som Europeiska datatillsynsmannen uttryckte i sitt yttrande om lagförslaget klargörs 
dessutom i förslaget till betänkande att de uppgiftskategorier som utbyts per kategori av 
registrerade måste överensstämma med bilaga II till förordning (EU) 2016/794. Följaktligen 
kommer de uppgiftskategorier som får utbytas om brottsoffer och vittnen att vara mer 
begränsade än de som avser misstänkta. 

För det fjärde betonar föredraganden att förtroendet mellan de samarbetande 
myndigheterna är lika viktigt för ett adekvat och snabbt informationsutbyte som fungerande 
strukturer, säkra kommunikationskanaler och harmoniserade tidsfrister. Förtroende byggs upp 
genom personliga kontakter, kunskap om interna organisationsstrukturer, arbetsmetoder och 
utredningsmetoder. I detta syfte anser föredraganden att direktivet också bör uppmuntra 
medlemsstaterna att utbyta bästa praxis om befintligt samarbete (såsom relevanta 
gränsöverskridande projekt och bilaterala/multilaterala avtal) och att erbjuda sina 
brottsbekämpande myndigheter relevant utbildning och relevanta utbytesprogram. 
Medlemsstaterna bör vara skyldiga att erbjuda relevant utbildning för företrädarna vid de 
gemensamma kontaktpunkterna. Detta kräver att en rättslig grund – artikel 87.2 b – läggs till i 
direktivet. Medlemsstaterna uppmanas också att ta itu med andra praktiska hinder för 
tjänstemän i frontlinjen som deltar i gränsöverskridande insatser i sitt dagliga arbete. Det kan 
röra sig om allt från språkbarriärer till bristande mobil åtkomst till säkra 
kommunikationskanaler eller dålig nätverkstäckning i gränsregioner. 

Slutligen föreslår föredraganden att följande ändringar införs:
 Meddelande från medlemsstaterna till kommissionen och offentliggörande av 

förteckningarna över utnämnda behöriga brottsbekämpande myndigheter som 
direkt får skicka och ta emot begäranden om information.

 Tillgång till Siena på mobila enheter för att underlätta informationsutbytet mellan 
tjänstemän i frontlinjen, särskilt i gränsregioner.
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 Kortare tidsfrister för införlivande (12 månader) och kortare 
rapporteringsperioder (två år och fyra år).
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14.7.2022

YTTRANDE FRÅN BUDGETKONTROLLUTSKOTTET

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om informationsutbyte mellan 
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets rambeslut 
2006/960/RIF
(COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD))

Föredragande av yttrande: Caterina Chinnici

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Hot om gränsöverskridande 
kriminell verksamhet kräver samordnade, 
riktade och anpassade insatser. Nationella 
myndigheter som verkar på fältet ligger i 
frontlinjen i kampen mot den organiserade 
brottsligheten och terrorismen, och 
åtgärder på EU-nivå är avgörande för att 
säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 
samarbete, däribland vad gäller utbyte av 
information. Den organiserade 
brottsligheten och i synnerhet terrorismen 
är dessutom symboler för kopplingen 
mellan inre och yttre säkerhet. Dessa hot 
sprids över gränserna och kommer till 
uttryck genom organiserade kriminella 
grupper och terroristgrupper som bedriver 
en rad olika typer av brottslig verksamhet.

(1) Hot om gränsöverskridande 
kriminell verksamhet kräver samordnade, 
riktade och anpassade insatser. Nationella 
myndigheter som verkar på fältet ligger i 
frontlinjen i kampen mot den organiserade 
brottsligheten och terrorismen, och 
åtgärder på EU-nivå är avgörande för att 
säkerställa ett ändamålsenligt och effektivt 
samarbete, däribland vad gäller utbyte av 
information. Utöver samarbetet mellan 
nationella myndigheter är det också 
viktigt att framhålla vikten av att dessa 
myndigheter fortsätter och stärker sitt 
samarbete med unionens organ och 
byråer, särskilt Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf), Europeiska 
unionens byrå för samarbete inom 
brottsbekämpning (Europol), Europeiska 
unionens byrå för straffrättsligt 
samarbete (Eurojust) och Europeiska 
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åklagarmyndigheten (Eppo), i enlighet 
med de befintliga bestämmelserna i 
unionslagstiftningen, bland annat i 
förordningarna (EU, Euratom) 
nr 883/2013, (EU) 2016/794, (EU) 
2017/1939 och (EU) 2019/1896. I detta 
avseende är det också mycket viktigt att 
medlemsstaterna uppmanas att på ett 
effektivare och mer regelbundet sätt 
använda sig av Europeiska unionens 
svarta lista och att utbyta information på 
ett öppet sätt för att bättre skydda 
unionens ekonomiska intressen och 
budgetmedel mot bedrägeri. Den 
organiserade brottsligheten och i synnerhet 
terrorismen är dessutom symboler för 
kopplingen mellan inre och yttre säkerhet. 
Dessa hot sprids över gränserna och 
kommer till uttryck genom organiserade 
kriminella grupper och terroristgrupper 
som bedriver en rad olika typer av brottslig 
verksamhet.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I ett område utan inre 
gränskontroller bör poliser i en 
medlemsstat ha möjlighet att, inom ramen 
för tillämplig unionsrätt och nationell rätt, 
ha likvärdig tillgång till information som 
sina kollegor i en annan medlemsstat. 
Brottsbekämpande myndigheter bör därför 
samarbeta effektivt och automatiskt i hela 
EU. Polissamarbete som rör utbyte av 
relevant information för brottsbekämpande 
ändamål är därför en viktig del av de 
åtgärder som ligger till grund för den 
allmänna säkerheten i ett inbördes 
beroende område utan inre gränskontroller. 
Utbyte av information om brott och 
brottslig verksamhet, däribland terrorism, 

(2) I ett område utan inre 
gränskontroller bör poliser i en 
medlemsstat ha möjlighet att, inom ramen 
för tillämplig unionsrätt och nationell rätt, 
ha likvärdig tillgång till information som 
sina kollegor i en annan medlemsstat. 
Brottsbekämpande myndigheter bör därför 
samarbeta effektivt och automatiskt i hela 
EU. Polissamarbete som rör utbyte av 
relevant information för brottsbekämpande 
ändamål är därför en viktig del av de 
åtgärder som ligger till grund för den 
allmänna säkerheten i ett inbördes 
beroende område utan inre gränskontroller. 
Utbyte av information om brott och 
brottslig verksamhet, däribland terrorism, 
tjänar det övergripande syftet att skydda 
fysiska personers säkerhet. Ett effektivt 
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tjänar det övergripande syftet att skydda 
fysiska personers säkerhet.

informationsutbyte bidrar också till 
kampen mot den grå ekonomin, 
ekonomisk brottslighet, bedrägeri och 
penningtvätt.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Den gemensamma kontaktpunkten i 
varje medlemsstat bör alltid ha möjlighet 
att skicka begäranden om information till 
den gemensamma kontaktpunkten i en 
annan medlemsstat, men i syfte att främja 
flexibiliteten bör medlemsstaterna kunna 
besluta om att även de egna 
brottsbekämpande myndigheterna får 
skicka sådana begäranden. Om en 
medlemsstat fattar ett sådant beslut är det 
dock nödvändigt att den egna 
gemensamma kontaktpunkten underrättas 
om alla sådana utgående begäranden och 
om all kommunikation i samband med 
dessa genom att alltid sändas en kopia, så 
att den gemensamma kontaktpunkten kan 
fullgöra sin samordningsfunktion enligt 
detta direktiv.

(11) Den gemensamma kontaktpunkten i 
varje medlemsstat bör alltid ha möjlighet 
att skicka begäranden om information till 
den gemensamma kontaktpunkten i en 
annan medlemsstat, men i syfte att främja 
flexibiliteten bör medlemsstaterna kunna 
besluta om att även de egna 
brottsbekämpande myndigheterna får 
skicka sådana begäranden i enlighet med 
det förfarande som fastställs i en specifik 
nationell rättslig ram. Om en medlemsstat 
fattar ett sådant beslut är det dock 
nödvändigt att den egna gemensamma 
kontaktpunkten underrättas om alla sådana 
utgående begäranden och om all 
kommunikation i samband med dessa 
genom att alltid sändas en kopia, så att den 
gemensamma kontaktpunkten kan fullgöra 
sin samordningsfunktion enligt detta 
direktiv.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är särskilt viktigt att skyddet av 
personuppgifter, i enlighet med 
unionsrätten, säkerställs i samband med 
alla utbyten av information enligt detta 
direktiv. Bestämmelserna i detta direktiv 
bör därför anpassas till Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/68060. Det 

(16) Det är särskilt viktigt att skyddet av 
personuppgifter, i enlighet med 
unionsrätten, säkerställs i samband med 
alla utbyten av information enligt detta 
direktiv. Bestämmelserna i detta direktiv 
bör därför anpassas till Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/68060. Det 
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bör särskilt anges att de personuppgifter 
som utbyts mellan gemensamma 
kontaktpunkter och brottsbekämpande 
myndigheter fortsatt ska begränsas till de 
kategorier av personuppgifter som 
förtecknas i avsnitt B punkt 2 i bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/79461 . Personuppgifter bör 
dessutom, i möjligaste mån, delas in efter 
grad av korrekthet och tillförlitlighet, där 
sakförhållanden bör särskiljas från 
personliga bedömningar, för att säkerställa 
såväl skydd för enskilda som kvaliteten 
och tillförlitligheten hos de uppgifter som 
utbyts. Om det visar sig att personuppgifter 
är felaktiga bör de rättas eller raderas utan 
dröjsmål. Sådan rättelse eller radering, och 
all övrig behandling av personuppgifter i 
samband med verksamhet enligt detta 
direktiv, bör genomföras i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i unionsrätten, i 
synnerhet Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/680 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/67962 , eftersom 
bestämmelserna i dessa inte påverkas av 
detta direktiv.

bör särskilt anges att de personuppgifter 
som utbyts mellan gemensamma 
kontaktpunkter och brottsbekämpande 
myndigheter fortsatt ska begränsas till de 
kategorier av personuppgifter som 
förtecknas i avsnitt B punkt 2 i bilaga II till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/79461 . Personuppgifter bör 
dessutom, i möjligaste mån, delas in efter 
grad av korrekthet och tillförlitlighet, där 
sakförhållanden bör särskiljas från 
personliga bedömningar, för att säkerställa 
såväl skydd för enskilda som kvaliteten 
och tillförlitligheten hos de uppgifter som 
utbyts. Om det visar sig att personuppgifter 
är felaktiga bör de rättas eller raderas utan 
dröjsmål. Sådan rättelse eller radering, och 
all övrig behandling av personuppgifter i 
samband med verksamhet enligt detta 
direktiv, bör genomföras i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i unionsrätten, i 
synnerhet Europaparlamentets och rådets 
direktiv (EU) 2016/680, eftersom 
bestämmelserna i detta inte påverkas av 
detta direktiv.

_________________ _________________
60 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

60 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om 
skydd för fysiska personer med avseende 
på behöriga myndigheters behandling av 
personuppgifter för att förebygga, 
förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott 
eller verkställa straffrättsliga påföljder, och 
det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av rådets rambeslut 
2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, 
s. 89).

61 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 

61 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 
2016 om Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning 
(Europol) och om ersättande och 
upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 
2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 
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2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT 
L 135, 24.5.2016, s. 53).

2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT 
L 135, 24.5.2016, s. 53).

62 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter 
och om upphävande av direktiv 95/46/EG 
(allmän dataskyddsförordning) (EUT 
L 119, 4.5.2016, s. 1).

Motivering

Hänvisning till den allmänna dataskyddsförordningen som inte är relevant för sådan 
behandling av personuppgifter som avses i detta förslag; se även Europeiska 
datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Ytterligare utveckling av 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (Europol) som 
unionens nav för brottsinformation är en 
prioritet. Av det skälet bör Europol alltid få 
en kopia när information eller relaterad 
kommunikation utbyts, oberoende av om 
det görs till följd av en begäran om 
information som skickas till en gemensam 
kontaktpunkt eller brottsbekämpande 
myndighet eller på eget initiativ, dock 
endast i den mån informationen avser brott 
som omfattas av Europols mål. I praktiken 
kan detta göras genom att som standard 
kryssa i motsvarande ruta för Siena.

(18) Ytterligare utveckling av 
Europeiska unionens byrå för samarbete 
inom brottsbekämpning (Europol) som 
unionens nav för brottsinformation är en 
prioritet. Av det skälet bör Europol alltid få 
en kopia när information eller relaterad 
kommunikation utbyts, oberoende av om 
det görs till följd av en begäran om 
information som skickas till en gemensam 
kontaktpunkt eller brottsbekämpande 
myndighet eller på eget initiativ, dock 
endast i den mån informationen avser brott 
som omfattas av Europols mål. I praktiken 
bör detta göras genom att som standard 
kryssa i motsvarande ruta för Siena. 
Liknande arrangemang bör fastställas för 
Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo), 
Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och 
Europeiska unionens byrå för 
straffrättsligt samarbete (Eurojust) inom 
respektive ansvarsområde.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Den växande användningen av 
kommunikationskanaler för överföring av 
information om brottsbekämpning mellan 
medlemsstater och för kommunikation i 
samband med detta bör åtgärdas, eftersom 
det hindrar att sådan information utbyts på 
ett adekvat och snabbt sätt. Det bör därför 
vara obligatoriskt att använda den 
nätapplikation för säkert 
informationsutbyte som kallas Siena, som 
förvaltas av Europol i enlighet med 
förordning (EU) 2016/794, för alla 
överföringar och all kommunikation enligt 
detta direktiv, däribland sändning av 
begäranden om information till 
gemensamma kontaktpunkter och direkt till 
brottsbekämpande myndigheter, 
tillhandahållande av information efter 
sådana begäranden och på eget initiativ, 
meddelanden om nekanden och 
klargöranden samt kopior till gemensamma 
kontaktpunkter och Europol. För det syftet 
bör alla gemensamma kontaktpunkter, 
liksom alla brottsbekämpande myndigheter 
som kan ingå i sådana utbyten, vara direkt 
anslutna till Siena. För detta avseende bör 
dock en övergångsperiod föreskrivas för 
att Siena ska kunna lanseras fullt ut.

(19) Den växande användningen av 
kommunikationskanaler för överföring av 
information om brottsbekämpning mellan 
medlemsstater och för kommunikation i 
samband med detta bör åtgärdas, eftersom 
det hindrar att sådan information utbyts på 
ett adekvat och snabbt sätt. Det är därför 
motiverat att användningen av den 
nätapplikation för säkert 
informationsutbyte som kallas Siena, som 
förvaltas av Europol i enlighet med 
förordning (EU) 2016/794, utgör den 
huvudsakliga kanalen för 
informationsutbyte och är obligatorisk för 
alla överföringar och all kommunikation 
enligt detta direktiv, däribland sändning av 
begäranden om information till 
gemensamma kontaktpunkter och direkt till 
brottsbekämpande myndigheter, 
tillhandahållande av information efter 
sådana begäranden och på eget initiativ, 
meddelanden om nekanden och 
klargöranden samt kopior till gemensamma 
kontaktpunkter och Europol. För det syftet 
bör alla gemensamma kontaktpunkter, 
liksom alla brottsbekämpande myndigheter 
som kan ingå i sådana utbyten, vara direkt 
anslutna till Siena. För detta avseende är 
det viktigt att Siena lanseras fullt ut senast 
tre år efter dagen för detta direktivs 
ikraftträdande. En fullständig lansering 
av Siena medför en betydande förändring 
av nuvarande praxis i vissa medlemsstater 
och kräver omfattande reformer av de 
nationella informationssystemen och 
utbildning av personal, vilket i sin tur 
kräver ytterligare resurser.

Ändringsförslag 7
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) I syfte att förenkla, underlätta och 
bättre hantera informationsflöden bör varje 
medlemsstat inrätta eller utnämna en 
gemensam kontaktpunkt med behörighet 
att samordna informationsutbyten enligt 
direktivet. De gemensamma 
kontaktpunkterna bör särskilt bidra till att 
minska fragmenteringen bland de 
brottsbekämpande myndigheterna, särskilt 
vad gäller informationsflöden, till följd av 
det ökande behovet av att tillsammans 
bekämpa gränsöverskridande brottslighet 
såsom narkotikahandel och terrorism. För 
att gemensamma kontaktpunkter ska kunna 
fullgöra sin samordningsfunktion på ett 
ändamålsenligt sätt i samband med 
gränsöverskridande utbyten av information 
för brottsbekämpande ändamål enligt detta 
direktiv bör de tilldelas ett antal specifika, 
minsta uppgifter samt ha en minsta 
kapacitet.

(20) I syfte att förenkla, underlätta och 
bättre hantera informationsflöden bör varje 
medlemsstat inrätta eller utnämna en 
gemensam kontaktpunkt med behörighet 
att samordna informationsutbyten enligt 
direktivet. De gemensamma 
kontaktpunkterna bör särskilt bidra till att 
minska fragmenteringen bland de 
brottsbekämpande myndigheterna, särskilt 
vad gäller informationsflöden, till följd av 
det ökande behovet av att tillsammans 
bekämpa gränsöverskridande brottslighet 
såsom narkotikahandel och terrorism. För 
att gemensamma kontaktpunkter ska kunna 
fullgöra sin samordningsfunktion på ett 
ändamålsenligt sätt i samband med 
gränsöverskridande utbyten av information 
för brottsbekämpande ändamål enligt detta 
direktiv bör de tilldelas ett antal specifika, 
minsta uppgifter samt ha en minsta 
kapacitet. Det är viktigt att på ett tidigt 
stadium göra en bedömning av 
kostnaderna för de gemensamma 
kontaktpunkterna, med största möjliga 
precision, för att på ett heltäckande sätt 
kunna förbereda sig för de föreslagna 
reformernas effekter och genomförande. I 
detta avseende är det lämpligt att 
finansieringen av nödvändiga IKT-
reformer garanteras fullt ut från Fonden 
för inre säkerhet, samtidigt som man 
respekterar principerna om en sund 
ekonomisk förvaltning och skyddar 
unionens ekonomiska intressen.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Brott som riktar sig mot 
Europeiska unionens ekonomiska 
intressen, dvs. alla inkomster, utgifter och 
tillgångar som omfattas av, erhållits 
genom eller ska betalas till unionens 
budget eller budgetarna för de 
unionsinstitutioner, unionsorgan och 
unionsbyråer som inrättats genom 
fördragen och de budgetar som förvaltas 
och kontrolleras av unionsinstitutioner, 
unionsorgan och unionsbyråer.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) personuppgifter: personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning 
(EU) 2016/679.

(6) personuppgifter: personuppgifter 
enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 
(EU) 2016/680.

Motivering

Av relevans för den behandling av personuppgifter som avses i detta förslag är en hänvisning 
till direktivet om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters 
behandling av personuppgifter, i stället för en hänvisning till den allmänna 
dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt och, om 
de så har beslutat, deras brottsbekämpande 
myndigheter skickar begäranden om 
information till den gemensamma 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt och, om 
de så har beslutat och fastställt i en 
specifik nationell rättslig ram, deras 
brottsbekämpande myndigheter skickar 
begäranden om information till den 
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kontaktpunkten i andra medlemsstater i 
enlighet med villkoren i punkterna 2–5.

gemensamma kontaktpunkten i andra 
medlemsstater i enlighet med villkoren i 
punkterna 2–5.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstat har beslutat att dess 
brottsbekämpande myndigheter, utöver den 
gemensamma kontaktpunkten, också får 
skicka begäranden om information till de 
gemensamma kontaktpunkterna i andra 
medlemsstater ska den säkerställa att dessa 
myndigheter skickar en kopia av dessa 
begäranden, och all annan kommunikation 
i samband med dessa, till den 
gemensamma kontaktpunkten i den 
medlemsstaten samtidigt som de skickar en 
sådan begäran.

Om en medlemsstat i en specifik nationell 
rättslig ram har fastställt att dess 
brottsbekämpande myndigheter, utöver den 
gemensamma kontaktpunkten, också får 
skicka begäranden om information till de 
gemensamma kontaktpunkterna i andra 
medlemsstater ska den säkerställa att dessa 
myndigheter skickar en kopia av dessa 
begäranden, och all annan kommunikation 
i samband med dessa, till den 
gemensamma kontaktpunkten i den 
medlemsstaten samtidigt som de skickar en 
sådan begäran.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den är avgörande för att avvärja ett 
omedelbart och allvarligt hot mot den 
allmänna säkerheten i en medlemsstat.

(a) Den är avgörande för att avvärja ett 
omedelbart och allvarligt hot mot den 
allmänna säkerheten i unionen eller i en 
medlemsstat.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(c) Sju kalenderdagar, för alla 
begäranden som inte är brådskande.

(c) Fem kalenderdagar, för alla 
begäranden som inte är brådskande.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Informationsutbyte och förfaranden 

enligt artikel 7 i fördraget om Europeiska 
unionen

Myndigheter i en medlemsstat som 
omfattas av ett förfarande som avses i 
artikel 7.1 eller 7.2 i fördraget om 
Europeiska unionen vilka önskar begära 
information från en annan medlemsstat 
via den gemensamma kontaktpunkten ska 
lämna in sin begäran till Europol för 
bedömning innan den kan riktas till den 
gemensamma kontaktpunkten i den andra 
medlemsstaten.

Artikel 8a införs i kapitel IV, före artikel 9. 

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndigheter, när de 
skickar begäranden om information, 
tillhandahåller information i enlighet med 
sådana begäranden, tillhandahåller 
information på eget initiativ eller skickar 
annan kommunikation i samband med detta 
i enlighet med kapitlen II och III eller 
enligt artikel 12, gör detta genom Siena.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras gemensamma kontaktpunkt eller 
brottsbekämpande myndigheter, när de 
skickar begäranden om information, 
tillhandahåller information i enlighet med 
sådana begäranden, tillhandahåller 
information på eget initiativ eller skickar 
annan kommunikation i samband med detta 
i enlighet med kapitlen II och III eller 
enligt artikel 12, gör detta endast genom 
Siena.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Att den gemensamma 
kontaktpunkten förses med den personal, 
de resurser och den kapacitet, däribland för 
översättning, som behövs för att den ska 
kunna fullgöra sina uppgifter på ett 
adekvat och snabbt sätt i enlighet med 
detta direktiv och i synnerhet inom de 
tidsfrister som fastställs i artikel 5.1.

(c) Att den gemensamma 
kontaktpunkten förses med den personal, 
de ekonomiska och tekniska resurser, de 
lokaler, den infrastruktur och den 
kapacitet, däribland för översättning, som 
behövs för ett effektivt, adekvat och snabbt 
fullgörande av dess uppgifter i enlighet 
med detta direktiv och i synnerhet inom de 
tidsfrister som fastställs i artikel 5.1.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
1 mars varje år tillhandahålla 
kommissionen statistik över 
informationsutbyten med andra 
medlemsstater enligt detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast den 
1 mars varje år tillhandahålla 
kommissionen statistik över 
informationsutbyten med andra 
medlemsstater enligt detta direktiv. Den 
statistik som medlemsstaterna överlämnar 
ska göras tillgänglig för 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) antalet ärenden i vilka de tidsfrister 
som avses i artikel 5.1 avveks från till följd 
av att rättsliga tillstånd behövdes i 
enlighet med artikel 5.2, uppdelade per 

d) antalet ärenden i vilka de tidsfrister 
som avses i artikel 5.1 avveks från, 
uppdelade per typ av avvikelse och 
medlemsstat som skickat de berörda 
begärandena om information.
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medlemsstat som skickat de berörda 
begärandena om information.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska sammanställa 
statistiken och använda den för den 
rapporteringsskyldighet som fastställs i 
artikel 18. Den sammanställda statistiken 
ska göras tillgänglig för 
Europaparlamentet.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, senast den 
[ikraftträdandedatum + 3 år], lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av detta direktiv.

1. Kommissionen ska, senast den 
[ikraftträdandedatum + 3 år], lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om genomförandet av detta direktiv. 
Rapporten ska innehålla detaljerad 
information om genomförandet av detta 
direktiv i var och en av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska, senast den 
[ikraftträdandedatum + 5 år], lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om direktivets ändamålsenlighet och 
effektivitet. Kommissionen ska ta hänsyn 
till den information som lämnats av 
medlemsstaterna och annan relevant 

2. Kommissionen ska, senast den 
[ikraftträdandedatum + 5 år], lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om direktivets ändamålsenlighet och 
effektivitet. Kommissionen ska ta hänsyn 
till den information som lämnats av 
medlemsstaterna och annan relevant 
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information avseende införlivandet och 
genomförandet av detta direktiv. På 
grundval av denna utvärdering ska 
kommissionen besluta om lämpliga 
uppföljningsåtgärder, däribland, vid behov, 
ett lagstiftningsförslag.

information avseende införlivandet och 
genomförandet av detta direktiv, med 
särskilt beaktande av de skyldigheter som 
fastställs i artikel 14.3 c. På grundval av 
denna utvärdering ska kommissionen 
besluta om lämpliga uppföljningsåtgärder, 
däribland, vid behov, ett 
lagstiftningsförslag, inbegripet en 
eventuell utvidgning av 
tillämpningsområdet för detta direktiv.

Motivering

Kommissionens rapport bör innehålla information som gör det möjligt för Europaparlamentet 
och rådet att ta ställning till hur detta direktiv fungerar och överväga möjligheten att i mån 
av behov utvidga dess tillämpningsområde.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den dagen. De ska dock tillämpa 
artikel 13 från och med den [dag för 
ikraftträdande + 4 år]

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den dagen. De ska dock tillämpa 
artikel 13 från och med den [dag för 
ikraftträdande + 3 år].
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