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KORT BEGRUNDELSE 

Passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) er oplysninger, som passagererne fremlægger, og 

som indsamles og opbevares af luftfartsselskaberne til forretningsmæssig brug. De omfatter 

forskellige typer oplysninger, der spænder fra rejsedatoer og -ruter til oplysninger om 

anvendte betalingsmidler og kontaktoplysninger. 

 

PNR-oplysninger er særdeles nyttige for retshåndhævende myndigheder. De kan anvendes 

reaktivt, f.eks. i tilknytning til en efterforskning eller retsforfølgning, i realtid (forud for 

ankomst eller afrejse) for at forhindre en forbrydelse eller arrestere en person, inden der begås 

en forbrydelse, eller proaktivt med henblik på udformning af vurderingskriterier for at lette 

vurderingen af passagerer forud for deres ankomst eller afrejse. 

 

Adskillige medlemsstater er allerede i færd med at udvikle deres egne PNR-systemer, og 

direktivet sigter derfor mod at regulere brugen af sådanne PNR-oplysninger på EU-niveau og 

harmonisere medlemsstaternes politikker. En sådan harmonisering er afgørende, hvis det skal 

undgås, at hver medlemsstat indfører forskellige forpligtelser for luftfartsselskaberne og 

dermed øger den administrative og finansielle byrde i tilknytning til fremskaffelse af PNR-

oplysninger. Det ville også sikre et samlet PNR-system til dækning af hele EU. 

 

Indførelsen af et PNR-system for EU er afgørende for at sætte EU i stand til at takle de 

nuværende udfordringer. Ud over bekæmpelse af organiseret kriminalitet og indenlandsk 

terrorisme yder PNR-direktivet et væsentligt bidrag til opretholdelsen af den internationale 

sikkerhed. Terrorisme er blevet en global trussel og bør håndteres som en sådan. 

Lufttransporten spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af terrornetværk og de såkaldte 

"udenlandske krigeres" afrejse og tilbagevenden. Af hensyn til både den interne sikkerhed og 

opnåelsen af EU's udenrigspolitiske mål er det nødvendigt at sikre retshåndhævende 

myndigheder tilstrækkelig adgang til PNR-oplysninger. 

 

Det bør også sikres, at PNR-oplysninger, som indsamles af erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, som f.eks. rejsebureauer og rejsearrangører, der benytter charterflyvninger, 

er omfattet af EU's PNR-system for at undgå, at der opstår smuthuller. Da luftfartsselskaberne 

ofte ikke har adgang til reservationsoplysninger for sådanne charterflyvninger, er det 

afgørende at pålægge rejsebureauer og -arrangører at levere disse oplysninger. 

 

Denne adgang skal nødvendigvis også tage hensyn til EU-borgernes ret til privatliv, og det 

skal sikres, at PNR-direktivet er i overensstemmelse med Domstolens dom om 

datalagringsdirektivet. Hvis der findes en løsning på disse spørgsmål, mener ordføreren, at 

direktivet vil bidrage væsentligt til den nationale og internationale sikkerhed. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (3a) I resolution 2178 (2014) udtrykker 

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd 

alvorlig bekymring over den akutte og 

voksende trussel fra udenlandske krigere, 

dvs. enkeltpersoner, der rejser til et andet 

land end det, hvor de har bopæl eller 

statsborgerskab, med det formål at udføre, 

planlægge, forberede eller deltage i 

terrorhandlinger eller give eller modtage 

terroristtræning, og beslutter at imødegå 

denne trussel. FN's Sikkerhedsråd 

anerkender betydningen af at imødegå 

truslen fra udenlandske krigere og 

tilskynder medlemsstaterne til at gøre 

brug af evidensbaseret risikovurdering af 

rejsende og screeningprocedurer, der 

omfatter indsamling og analyse af 

rejsedata, uden at anvende profilering 

baseret på stereotyper, der bygger på 

diskrimination. 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for 

effektivt at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet og derved forbedre den interne 

sikkerhed.  

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for 

effektivt at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet og derved forbedre den interne 

og internationale sikkerhed. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) PNR-oplysninger er nødvendige for 

effektivt at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet og derved forbedre den interne 

sikkerhed. 

(5) PNR-oplysninger kan være nyttige til 

effektivt at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet og derved forbedre den interne 

sikkerhed. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) PNR-oplysninger hjælper de 

retshåndhævende myndigheder med at 

forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge grove forbrydelser, herunder 

terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 

sammenholdes med oplysninger i 

forskellige databaser over eftersøgte 

personer og genstande, med henblik på at 

indsamle bevismateriale og, hvor det er 

aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 

og optrævle kriminelle netværk. 

(6) PNR-oplysninger kan hjælpe de 

retshåndhævende myndigheder med at 

forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge grove forbrydelser, herunder 

terrorhandlinger, idet oplysningerne kan 

sammenholdes med oplysninger i 

forskellige databaser over eftersøgte 

personer og genstande, med henblik på at 

indsamle bevismateriale og, hvor det er 

aktuelt, finde de kriminelles medskyldige 

og optrævle kriminelle netværk. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) PNR-oplysninger sætter de 

retshåndhævende myndigheder i stand til at 

identificere personer, der hidtil har været 

"ukendte", dvs. personer, der ikke før har 

været mistænkt for at være involveret i 

grov kriminalitet og terrorisme, men hvor 

en analyse af oplysningerne giver 

anledning til mistanke om, at de er 

involveret i kriminalitet, og de kompetente 

myndigheder derfor bør se nærmere på 

dem. Ved at anvende PNR-oplysningerne 

(7) PNR-oplysninger sætter de 

retshåndhævende myndigheder i stand til at 

identificere personer, der hidtil har været 

"ukendte", dvs. personer, der ikke før har 

været mistænkt for at være involveret i 

grov kriminalitet og terrorisme, men hvor 

en analyse af oplysningerne giver 

anledning til mistanke om, at de er 

involveret i kriminalitet, og de kompetente 

myndigheder derfor bør se nærmere på 

dem, herunder enkeltpersoner, der kan 
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kan de retshåndhævende myndigheder 

tackle den trussel, som grov kriminalitet og 

terrorisme udgør, fra et andet perspektiv, 

end når de behandler andre kategorier af 

personoplysninger. For at sikre, at 

behandlingen af oplysninger vedrørende 

uskyldige personer, der ikke er under 

mistanke, fortsat begrænses mest muligt, 

bør de aspekter af anvendelsen af PNR-

oplysninger, der vedrører fastsættelse og 

anvendelse af vurderingskriterier, 

imidlertid yderligere begrænses til grove 

forbrydelser, som også er internationale, 

dvs. som nødvendigvis er forbundet med 

rejseaktivitet og derfor med den type 

oplysninger, der behandles. 

tænkes at rejse med det formål at udføre, 

planlægge, forberede eller deltage i 

terrorhandlinger eller give eller modtage 

terroristtræning. Ved at anvende PNR-

oplysningerne kan de retshåndhævende 

myndigheder tackle den trussel, som grov 

kriminalitet og terrorisme udgør, fra et 

andet perspektiv, end når de behandler 

andre kategorier af personoplysninger. For 

at sikre, at behandlingen af oplysninger 

vedrørende uskyldige personer, der ikke er 

under mistanke, fortsat begrænses mest 

muligt, bør de aspekter af anvendelsen af 

PNR-oplysninger, der vedrører fastsættelse 

og anvendelse af vurderingskriterier, 

imidlertid yderligere begrænses til grove 

forbrydelser, som også er internationale, 

dvs. som nødvendigvis er forbundet med 

rejseaktivitet og derfor med den type 

oplysninger, der behandles. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Behandlingen af personoplysninger 

skal stå i et rimeligt forhold til det 

specifikke sikkerhedsmæssige mål, der 

forfølges i dette direktiv. 

(8) Behandlingen af personoplysninger 

skal stå i et rimeligt forhold til og være 

nødvendige for at nå det specifikke 

sikkerhedsmæssige mål, der forfølges i 

dette direktiv, i overensstemmelse med 

principperne om nødvendighed og 

proportionalitet, jf. Domstolens dom af 4. 

april 2014 og udtalelsen af 25. marts 2011 

fra Den Europæiske Tilsynsførende for 

Databeskyttelse. 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 

medlemsstaterne indfører bestemmelser om 

de forpligtelser, der påhviler 

luftfartsselskaber, der foretager 

internationale flyvninger til og fra EU-

medlemsstaternes område.  

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 

medlemsstaterne indfører bestemmelser om 

de forpligtelser, der påhviler 

luftfartsselskaber, der foretager 

internationale flyvninger til og fra EU-

medlemsstaternes område. 

Erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, bør også være omfattet 

af disse forpligtelser, når de deltager i 

reservation af sådanne flyvninger. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet er det derfor vigtigt, at alle 

medlemsstaterne indfører bestemmelser om 

de forpligtelser, der påhviler 

luftfartsselskaber, der foretager 

internationale flyvninger til og fra EU-

medlemsstaternes område. 

(10) For at forebygge, opdage, efterforske 

og retsforfølge terrorhandlinger og grov 

international kriminalitet er det derfor 

vigtigt, at alle medlemsstaterne indfører 

bestemmelser om de forpligtelser, der 

påhviler luftfartsselskaber, der foretager 

internationale flyvninger til og fra EU-

medlemsstaternes område. 

 (Horisontalt ændringsforslag: "grov 

kriminalitet" erstattes med "grov 

international kriminalitet" i hele teksten) 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Formålet med dette direktiv er at 

garantere sikkerheden og beskytte 

borgernes liv og sikkerhed og skabe en 

retlig ramme for beskyttelse og udveksling 

af PNR-oplysninger mellem 

medlemsstaterne og de retshåndhævende 

myndigheder. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Såvel den nylige stigning i antallet 

af terrorhandlinger i EU som den 

voksende radikalisering og det stadig 

større antal udenlandske krigere, der 

vender tilbage til EU, bekræfter, at det er 

på høje tid, at dette direktiv træder i kraft.  

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og 

behandler allerede PNR-oplysninger fra 

deres passagerer til egen forretningsmæssig 

brug. Dette direktiv bør ikke pålægge 

luftfartsselskaberne en pligt til at indsamle 

eller opbevare yderligere oplysninger fra 

passagererne eller pålægge passagererne 

pligt til at fremlægge yderligere 

oplysninger end dem, de allerede giver 

luftfartsselskaberne. 

(11) Luftfartsselskaberne indsamler og 

behandler allerede PNR-oplysninger fra 

deres passagerer til egen forretningsmæssig 

brug. Dette direktiv bør ikke pålægge 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, en pligt til at 

indsamle eller opbevare yderligere 

oplysninger fra passagererne eller pålægge 

passagererne pligt til at fremlægge flere 

oplysninger end dem, de allerede giver 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber. 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, som f.eks. 

rejsebureauer og rejsearrangører, sælger 

pakkerejser, til hvilke de bruger 

charterflyvninger, hvortil de indsamler og 

behandler PNR-oplysninger fra deres 

kunder, dog uden nødvendigvis at 

videregive oplysningerne til det 

luftfartsselskab, som foretager 

passagerflyvningen. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 

hensyn til artikel 1-4 i Rådets 

rammeafgørelse 2002/475/RIA om 

bekæmpelse af terrorisme37. Grov 

kriminalitet bør defineres under hensyn til 

artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 

2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den 

europæiske arrestordre og om 

procedurerne for overgivelse mellem 

medlemsstaterne38. Medlemsstaterne kan 

imidlertid udelukke mindre 

lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 

behandlingen af PNR-oplysninger under 

hensyntagen til deres respektive 

strafferetssystemer ikke ville være i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet. Grov 

international kriminalitet bør defineres 

under hensyn til artikel 2 i Rådets 

rammeafgørelse 2002/584/RIA og FN's 

konvention om grænseoverskridende, 

organiseret kriminalitet. 

(12) Terrorhandlinger bør defineres under 

hensyn til artikel 1 i Rådets 

rammeafgørelse 2002/475/RIA om 

bekæmpelse af terrorisme37. Grov 

international kriminalitet bør defineres 

under hensyn til artikel 2 i Rådets 

rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 

2002 om den europæiske arrestordre og 

FN's konvention mod 

grænseoverskridende organiseret 

kriminalitet. Medlemsstaterne bør 

imidlertid udelukke mindre 

lovovertrædelser, i forbindelse med hvilke 

behandlingen af PNR-oplysninger under 

hensyntagen til deres respektive 

strafferetssystemer ikke ville være i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet. 
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__________________ __________________ 

37 EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3. Ændret 

ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA 

af 28. november 2008 (EUT L 330 af 

9.12.2008, s. 21). 

37 EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3. Ændret 

ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA 

af 28. november 2008 (EUT L 330 af 

9.12.2008, s. 21). 

38 EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1.  

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Indholdet af alle lister med de 

krævede PNR-oplysninger, som PNR-

kontoret skal have, bør ved udformningen 

afspejle de offentlige myndigheders 

berettigede krav med henblik på at 

forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet for derved at forbedre den 

indre sikkerhed i Unionen og beskytte 

borgernes grundlæggende rettigheder, 

navnlig retten til privatlivets fred og 

beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 

lister bør ikke indeholde 

personoplysninger, der kan vise den 

pågældendes racemæssige eller etniske 

oprindelse, politiske meninger, religiøse 

eller filosofiske overbevisning eller 

medlemskab af en fagforening, eller som 

vedrører den pågældende persons sundhed 

eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 

indeholde nærmere detaljer om passagerers 

reservation og rejserute, hvilket sætter de 

kompetente myndigheder i stand til at finde 

frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 

trussel mod den indre sikkerhed. 

(14) Indholdet af alle lister med de 

krævede PNR-oplysninger, som PNR-

kontoret skal have, bør ved udformningen 

afspejle de offentlige myndigheders 

berettigede krav med henblik på at 

forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet for derved at forbedre den 

indre sikkerhed i Unionen og beskytte 

borgernes grundlæggende rettigheder, 

navnlig retten til privatlivets fred og 

beskyttelse af personoplysninger. Sådanne 

lister bør ikke indeholde 

personoplysninger, der kan vise den 

pågældendes racemæssige eller etniske 

oprindelse, politiske meninger, religiøse 

eller filosofiske overbevisning eller 

medlemskab af en fagforening, eller som 

vedrører den pågældende persons sundhed 

eller seksualitet. PNR-oplysninger bør 

indeholde nærmere detaljer om passagerers 

reservation og rejserute, hvilket sætter de 

kompetente myndigheder i stand til at finde 

frem til, hvilke flypassagerer der udgør en 

trussel mod den indre sikkerhed og den 

internationale sikkerhed. 

 



 

AD\1057221DA.doc 11/48 PE549.344v02-00 

 DA 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 

mulige måder at videregive oplysninger på, 

nemlig "pull"-metoden, hvor de 

kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 

får adgang til luftfartsselskabets 

reservationssystem og trækker ("pull") en 

kopi af de ønskede oplysninger ud, og 

"push"-metoden, hvor luftfartsselskabet 

videregiver ("push") de nødvendige PNR-

oplysninger til den myndighed, der 

anmoder om dem. "Push"-metoden anses 

for at give en højere grad af databeskyttelse 

og bør være obligatorisk for alle 

luftfartsselskaber. 

(15) Der findes på nuværende tidspunkt to 

mulige måder at videregive oplysninger på, 

nemlig "pull"-metoden, hvor de 

kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, der anmoder om oplysninger, 

får adgang til luftfartsselskabets 

reservationssystem og trækker ("pull") en 

kopi af de ønskede oplysninger ud, og 

"push"-metoden, hvor luftfartsselskaberne 

og erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, videregiver ("push") de 

nødvendige PNR-oplysninger til den 

myndighed, der anmoder om dem, hvorved 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, bevarer 

kontrollen med, hvilke oplysninger der 

videregives. "Push"-metoden anses for at 

give en højere grad af databeskyttelse og 

bør være obligatorisk for alle 

luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der 

ikke er luftfartsselskaber. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de 

nødvendige foranstaltninger for, at 

luftfartsselskaber kan opfylde deres 

forpligtelser i medfør af dette direktiv. 

Medlemsstaterne bør fastsætte 

bestemmelser om sanktioner, herunder 

bødestraf, der har afskrækkende virkning, 

er effektive og står i et rimeligt forhold til 

overtrædelsernes grovhed, mod de 

luftfartsselskaber, der ikke opfylder deres 

forpligtelser til at videregive PNR-

(17) Medlemsstaterne bør træffe alle de 

nødvendige foranstaltninger for, at 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, kan opfylde 

deres forpligtelser i medfør af dette 

direktiv. Medlemsstaterne bør fastsætte 

bestemmelser om sanktioner, herunder 

bødestraf, der har afskrækkende virkning, 

er effektive og står i et rimeligt forhold til 

overtrædelsernes grovhed, over for de 

luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der 
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oplysninger. Hvis der sker gentagne grove 

overtrædelser, der kan underminere dette 

direktivs grundlæggende mål, bør 

sanktionerne i ekstraordinære tilfælde 

kunne omfatte foranstaltninger såsom 

startforbud, beslaglæggelse og konfiskation 

af transportmidler eller midlertidig 

suspendering eller inddragelse af 

selskabets licens.  

ikke er luftfartsselskaber, der ikke 

opfylder deres forpligtelser til at videregive 

PNR-oplysninger. Hvis der sker gentagne 

grove overtrædelser, der kan underminere 

dette direktivs grundlæggende mål, bør 

sanktionerne i ekstraordinære tilfælde 

kunne omfatte foranstaltninger såsom 

startforbud, beslaglæggelse og konfiskation 

af transportmidler eller midlertidig 

suspendering eller inddragelse af 

selskabets licens. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 

for at vurdere de potentielle trusler i 

forbindelse med terrorhandlinger og grov 

kriminalitet. 

(18) Hver medlemsstat bør være ansvarlig 

for at vurdere de potentielle trusler i 

forbindelse med terrorhandlinger og grov 

international kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Under fuld hensyntagen til retten til 

beskyttelse af personoplysninger og retten 

til ikke-forskelsbehandling bør der ikke 

træffe afgørelser, som har byrdefulde 

retsvirkninger for en person eller i alvorlig 

grad påvirker den pågældende, 

udelukkende som følge af en automatisk 

behandling af PNR-oplysninger. Desuden 

bør en sådan afgørelse ikke være baseret på 

en persons racemæssige eller etniske 

oprindelse, religiøse eller filosofiske 

overbevisning, politiske meninger, 

medlemskab af en fagforening eller den 

pågældendes sundhed eller seksualitet. 

(19) Under fuld hensyntagen til retten til 

beskyttelse af personoplysninger og retten 

til ikke-forskelsbehandling bør der ikke 

træffe afgørelser, som har byrdefulde 

retsvirkninger for en person eller i alvorlig 

grad påvirker den pågældende, 

udelukkende som følge af en automatisk 

behandling af PNR-oplysninger. Desuden 

bør en sådan afgørelse ikke være baseret på 

en persons køn, farve, etniske eller sociale 

oprindelse, genetiske anlæg, sprog, 

religiøse eller filosofiske overbevisning, 

politiske meninger, medlemskab af en 

fagforening, tilhørsforhold til et nationalt 

mindretal, ejendom, fødsel, handicap, 
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alder eller den pågældendes sundhed eller 

seksuelle orientering. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-

oplysninger, de modtager, med de andre 

medlemsstater, når videregivelsen af 

oplysningerne er nødvendig for at 

forebygge, opdage, efterforske eller 

retsforfølge terrorhandlinger eller grov 

kriminalitet. Bestemmelserne i dette 

direktiv bør ikke påvirke andre EU-

retsakter vedrørende udveksling af 

oplysninger mellem politi og 

retsmyndigheder, herunder Rådets 

afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 

om oprettelse af Den Europæiske 

Politienhed (Europol)39 og Rådets 

rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. 

september 2006 om forenkling af 

udvekslingen af oplysninger og 

efterretninger mellem medlemsstaternes 

retshåndhævende myndigheder40. Sådanne 

udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 

retshåndhævende myndigheder og 

retsmyndigheder bør være omfattet af 

reglerne for det politimæssige og retlige 

samarbejde. 

(20) Medlemsstaterne bør dele de PNR-

oplysninger, de modtager, med de andre 

medlemsstater, når videregivelsen af 

oplysningerne er nødvendig for at 

forebygge, opdage, efterforske eller 

retsforfølge terrorhandlinger eller grov 

international kriminalitet. Bestemmelserne 

i dette direktiv bør ikke påvirke andre EU-

retsakter vedrørende udveksling af 

oplysninger mellem politi og 

retsmyndigheder, herunder Rådets 

afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 

om oprettelse af Den Europæiske 

Politienhed (Europol)39 og Rådets 

rammeafgørelse 2006/960/RIA af 18. 

september 2006 om forenkling af 

udvekslingen af oplysninger og 

efterretninger mellem medlemsstaternes 

retshåndhævende myndigheder40. Sådanne 

udvekslinger af PNR-oplysninger mellem 

retshåndhævende myndigheder og 

retsmyndigheder bør være omfattet af 

reglerne for det politimæssige og retlige 

samarbejde. 

__________________ __________________ 

39 EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37. 39 EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37. 

40 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89. 40 EUT L 386 af 29.12.2006, s. 89. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 

PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 

tillades i konkrete sager og i 

overensstemmelse med rammeafgørelse 

2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af 

personoplysninger bør der ved sådan 

videregivelse af oplysninger stilles 

supplerende krav til formålet med 

videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 

der kan modtage dem, og hvilke garantier 

der skal gælde for personoplysninger, der 

videregives til tredjelandet. 

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 

PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 

tillades i konkrete sager og i 

overensstemmelse med den reviderede 

rammeafgørelse 2008/977/RIA. For sikre 

beskyttelsen af personoplysninger bør 

sådanne oplysninger kun videregives, hvis 

man har nøje kendskab til den påtænkte 

behandling af PNR-oplysningerne i 

tredjelandet, grænserne for den adgang, 

de kompetente myndigheder i tredjelandet 

har til PNR-oplysningerne, og den senere 

anvendelse heraf, og til, hvilke andre 

garantier der skal gælde for 

personoplysninger, der videregives til 

tredjelandet. 

Begrundelse 

Rammeafgørelse 2008/977/RIA er i færd med at blive revideret efter Kommissionens forslag 

om at ændre rammeafgørelsen med et nyt direktiv (COM(2012)10. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 

PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 

tillades i konkrete sager og i 

overensstemmelse med rammeafgørelse 

2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af 

personoplysninger bør der ved sådan 

videregivelse af oplysninger stilles 

supplerende krav til formålet med 

videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 

der kan modtage dem, og hvilke garantier 

der skal gælde for personoplysninger, der 

videregives til tredjelandet. 

(26) Medlemsstaternes videregivelse af 

PNR-oplysninger til tredjelande bør kun 

tillades i konkrete sager og i 

overensstemmelse med rammeafgørelse 

2008/977/RIA. For at sikre beskyttelsen af 

personoplysninger bør der ved sådan 

videregivelse af oplysninger stilles 

supplerende krav til formålet med 

videregivelsen, og til, hvilke myndigheder 

der kan modtage dem, og hvilke garantier 

der skal gælde for personoplysninger, der 

videregives til tredjelandet. Videregivelse 

af de pågældende oplysninger til ethvert 

andet land bør kun tillades, når det er 

godkendt af den oprindelige medlemsstat 
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og i konkrete sager. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) Som følge af de retlige og tekniske 

forskelle mellem de nationale 

bestemmelser om behandling af 

personoplysninger, herunder PNR-

oplysninger, stilles der og vil der blive 

stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 

for så vidt angår de typer oplysninger, der 

skal videregives, samt betingelserne for at 

videreformidle disse oplysninger til de 

kompetente nationale myndigheder. Disse 

forskelle kan skade det effektive 

samarbejde mellem kompetente nationale 

myndigheder om at forebygge, opdage, 

efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 

og grov kriminalitet. Målene for dette 

direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad 

opfyldes af medlemsstaterne og kan bedre 

gennemføres på EU-plan; 

(29) Som følge af de retlige og tekniske 

forskelle mellem de nationale 

bestemmelser om behandling af 

personoplysninger, herunder PNR-

oplysninger, stilles der og vil der blive 

stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 

og erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, for så vidt angår de 

typer oplysninger, der skal videregives, 

samt betingelserne for at videreformidle 

disse oplysninger til de kompetente 

nationale myndigheder. Disse forskelle kan 

skade det effektive samarbejde mellem 

kompetente nationale myndigheder om at 

forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet. Målene for dette direktiv kan 

ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne og kan bedre 

gennemføres på EU-plan; 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 29 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(29) Som følge af de retlige og tekniske 

forskelle mellem de nationale 

bestemmelser om behandling af 

personoplysninger, herunder PNR-

oplysninger, stilles der og vil der blive 

stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 

for så vidt angår de typer oplysninger, der 

skal videregives, samt betingelserne for at 

videreformidle disse oplysninger til de 

(29) Som følge af de retlige og tekniske 

forskelle mellem de nationale 

bestemmelser om behandling af 

personoplysninger, herunder PNR-

oplysninger, stilles der og vil der blive 

stillet forskellige krav til luftfartsselskaber 

for så vidt angår de typer oplysninger, der 

skal videregives, samt betingelserne for at 

videreformidle disse oplysninger til de 
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kompetente nationale myndigheder. Disse 

forskelle kan skade det effektive 

samarbejde mellem kompetente nationale 

myndigheder om at forebygge, opdage, 

efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 

og grov kriminalitet. 

kompetente nationale myndigheder. Disse 

forskelle kan skade det effektive 

samarbejde mellem kompetente nationale 

myndigheder om at forebygge, opdage, 

efterforske og retsforfølge terrorhandlinger 

og grov international kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Særligt er direktivets 

anvendelsesområde så begrænset som 

muligt; det tillader opbevaring af PNR-

oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 

oplysningerne skal slettes, oplysningerne 

skal anonymiseres efter meget kort tid, og 

det er forbudt at indsamle og anvende 

følsomme oplysninger. For at sikre, at 

databeskyttelsen er effektiv og har et højt 

niveau, kræves det, at medlemsstaterne 

sikrer, at en uafhængig national 

tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 

rådgive om og overvåge, hvordan PNR-

oplysninger behandles. Al behandling af 

PNR-oplysninger skal registreres eller 

dokumenteres med henblik på kontrol af 

databehandlingens lovlighed og 

egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 

integritet og sikkerhed i forbindelse med 

databehandlingen. Medlemsstaterne skal 

desuden sikre, at passagererne er klart og 

præcist informeret om indsamlingen af 

PNR-oplysninger og deres rettigheder.  

(32) Særligt er direktivets 

anvendelsesområde så begrænset som 

muligt; det tillader opbevaring af PNR-

oplysninger i op til højst 5 år, hvorefter 

oplysningerne skal slettes, oplysningerne 

skal maskeres efter meget kort tid, og det 

er forbudt at indsamle og anvende 

følsomme oplysninger. For at sikre, at 

databeskyttelsen er effektiv og har et højt 

niveau, kræves det, at medlemsstaterne 

sikrer, at en uafhængig national 

tilsynsmyndighed er ansvarlig for at 

rådgive om og overvåge, hvordan PNR-

oplysninger behandles. Al behandling af 

PNR-oplysninger skal registreres eller 

dokumenteres med henblik på kontrol af 

databehandlingens lovlighed og 

egenkontrol, og for at sikre oplysningernes 

integritet og sikkerhed i forbindelse med 

databehandlingen. Medlemsstaterne skal 

desuden sikre, at passagererne er klart og 

præcist informeret om indsamlingen af 

PNR-oplysninger og deres rettigheder. 
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Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1a. Dette direktiv finder også anvendelse 

på erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, og som indsamler eller 

lagrer PNR-oplysninger om 

passagerflyvninger til eller fra 

tredjelande, hvis afrejse- eller 

ankomstpunkt er beliggende inden for 

Unionen.  

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles i 

henhold til dette direktiv, kan kun 

behandles med henblik på følgende: 

2. Passagerlisteoplysninger, der indsamles i 

henhold til dette direktiv, kan kun 

behandles af medlemsstatens kompetente 

myndighed, og kun med henblik på 

følgende: 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Dette direktiv finder anvendelse på 

luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, som 

foretager passagerflyvninger mellem 

Unionen og tredjelande samt 

passagerflyvninger inden for Unionens 

område. 
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Begrundelse 

Det er vigtigt at medtage flyvninger inden for EU, da kriminelle inden for EU benytter 

flyvninger inden for EU og ikke blot eksterne flyvninger. Kriminelle benytter også 

komplicerede ruter til og fra en række EU-lande for at undgå at blive opdaget og retsforfulgt. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Dette direktiv finder også anvendelse 

på luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, som er 

registreret eller lagrer oplysninger i 

Unionen, og som foretager 

passagerflyvninger til eller fra 

tredjelande, hvis afgangs- eller 

ankomstpunkt er beliggende inden for 

Unionen. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) "luftfartsselskab": en 

lufttransportvirksomhed med en gyldig 

licens eller lignende, der tillader det at 

udføre luftbefordring af passagerer 

a) "luftfartsselskab": en 

lufttransportvirksomhed med en gyldig 

licens eller lignende 

Begrundelse 

Definitionen af et luftfartsselskab bør stemme overens med definitionen i forordning 

1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet.  
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Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  aa) "erhvervsdrivende, der ikke er et 

luftfartsselskab": en autoriseret 

erhvervsdrivende som f.eks. et 

rejsebureau eller en rejsearrangør, der 

leverer rejserelaterede tjenesteydelser, 

herunder reservation af flyvninger, hvortil 

de indsamler og behandler PNR-

oplysninger fra passagerne  

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) "international flyvning": enhver 

ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 

foretages af et luftfartsselskab, med afgang 

fra et tredjeland og planlagt landing på en 

EU-medlemsstats område eller med 

planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 

område og med endeligt bestemmelsessted 

i et tredjeland, herunder i begge tilfælde 

også transfer- eller transitflyvninger 

b) "international flyvning": enhver 

ruteflyvning eller ikke-ruteflyvning, som 

foretages af et luftfartsselskab, med afgang 

fra et tredjeland og planlagt landing på en 

EU-medlemsstats område eller med 

planlagt afgang fra en EU-medlemsstats 

område og med endeligt bestemmelsessted 

i et tredjeland, herunder charterflyvninger, 

privatfly, private godsflyvninger samt alle 
transitflyvninger, hvor passagerne går fra 

borde 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) "passagerlisteoplysninger" (herefter 

"PNR-oplysninger"): oplysninger om den 

enkelte passagers rejse omfattende alle 

nødvendige oplysninger til, at reservationer 

c) "passagerlisteoplysninger" (herefter 

"PNR-oplysninger"): oplysninger om den 

enkelte passagers rejse omfattende alle 

nødvendige oplysninger til, at reservationer 
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kan behandles og kontrolleres af de 

luftfartsselskaber, der deltager og foretager 

reservationen, for alle rejser, der reserveres 

af eller på vegne af en person, uanset om 

oplysningerne findes i 

reservationssystemerne, 

afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende 

systemer, der omfatter de samme 

funktionaliteter 

kan behandles og kontrolleres af de 

luftfartsselskaber, der deltager og foretager 

reservationen, samt af erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, i tilfælde af, 

at luftfartsselskaberne ikke selv har 

foretaget reservationen, for alle rejser, der 

reserveres af eller på vegne af en person, 

uanset om oplysningerne findes i 

reservationssystemerne, 

afgangskontrolsystemerne eller tilsvarende 

systemer, der omfatter de samme 

funktionaliteter 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) "reservationssystemer": 

luftfartsselskabets interne 

registreringssystem, hvori PNR-

oplysninger indsamles med henblik på 

behandling af reservationer 

e) "reservationssystemer": det interne 

registreringssystem for luftfartsselskaber 

eller erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, hvori PNR-oplysninger 

indsamles med henblik på behandling af 

reservationer 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) "push-metoden": den metode, hvorved 

luftfartsselskaber videregiver de krævede 

PNR-oplysninger til den anmodende 

myndigheds database 

f) "push-metoden": den metode, hvorved 

luftfartsselskaber videregiver PNR-

oplysninger til den anmodende 

myndigheds database 

Begrundelse 

Luftfartsselskaberne videregiver de PNR-oplysninger, som de indsamler med henblik på 

reservationer, ikke "de krævede" PNR-oplysninger. Det er op til myndighederne at sortere 

oplysningerne og udvælge, hvad de har brug for. 
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Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) "terrorhandlinger": de lovovertrædelser i 

henhold til national lovgivning, der er 

omhandlet i artikel 1-4 i Rådets 

rammeafgørelse 2002/475/RIA 

g) "terrorhandlinger": de lovovertrædelser i 

henhold til national lovgivning, der er 

omhandlet i artikel 1-4 i Rådets 

rammeafgørelse 2002/475/RIA, herunder 

enkeltpersoner, der kan tænkes at rejse 

med det formål at udføre, planlægge, 

forberede eller deltage i terrorhandlinger 

eller give eller modtage terroristtræning 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) "grov kriminalitet": de former for 

lovovertrædelser i henhold til national 

lovgivning, der er omhandlet i artikel 2, 

stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 

2002/584/RIA, hvis de kan straffes med 

frihedsstraf eller en anden 

frihedsberøvende foranstaltning af en 

maksimal varighed på mindst tre år i 

henhold til en medlemsstats nationale ret; 

medlemsstaterne kan imidlertid udelukke 

mindre lovovertrædelser, i forbindelse 

med hvilke behandlingen af PNR-

oplysninger under hensyntagen til deres 

respektive strafferetssystemer ikke ville 

være i overensstemmelse med 

proportionalitets-princippet 

udgår 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 

en myndighed med kompetence til at 

forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet, eller en gren af en sådan 

myndighed, der skal fungere som "PNR-

kontor" med ansvar for at indsamle PNR-

oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare 

dem, analysere dem og fremsende 

resultatet af analysen til de kompetente 

myndigheder i artikel 5. Enhedens 

personale kan være udstationeret fra 

kompetente offentlige myndigheder. 

1. Hver medlemsstat opretter eller udpeger 

en myndighed med kompetence til at 

forebygge, opdage, efterforske og 

retsforfølge terrorhandlinger og grov 

kriminalitet, eller en gren af en sådan 

myndighed, der skal fungere som "PNR-

kontor" med ansvar for at indsamle PNR-

oplysninger fra luftfartsselskaber, opbevare 

dem, analysere dem og fremsende 

resultatet af analysen til de kompetente 

myndigheder i artikel 5. Enhedens 

personale skal være personer med 

dokumenteret integritet og kompetence og 
kan være udstationeret fra kompetente 

offentlige myndigheder. 

 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 

videregiver i medfør af artikel 6 i 

forbindelse med internationale flyvninger 

med landing på eller afrejse fra 

medlemsstaternes område, indsamles af 

PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 

Hvis de PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 

andre oplysninger end dem, der er anført i 

bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 

dem ved modtagelsen. 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 

og erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, videregiver i medfør af 

artikel 6 i forbindelse med internationale 

flyvninger med landing på eller afrejse fra 

medlemsstaternes område, indsamles af 

PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 

Hvis de PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, videregiver, 

indeholder andre oplysninger end dem, der 

er anført i bilaget, skal PNR-kontoret straks 

slette dem ved modtagelsen. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 

videregiver i medfør af artikel 6 i 

forbindelse med internationale flyvninger 

med landing på eller afrejse fra 

medlemsstaternes område, indsamles af 

PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 

Hvis de PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne videregiver, 

indeholder andre oplysninger end dem, der 

er anført i bilaget, skal PNR-kontoret 

straks slette dem ved modtagelsen. 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 

videregiver i medfør af artikel 6 i 

forbindelse med internationale flyvninger 

med landing på eller afrejse fra 

medlemsstaternes område, indsamles af 

PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 

Luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, videregiver 

ikke følsomme oplysninger, som f.eks. 

vedrører den pågældende persons køn, 

farve, etniske eller sociale oprindelse, 

genetiske anlæg, sprog, religiøse eller 

filosofiske overbevisning, politiske 

meninger, medlemskab af en fagforening, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

ejendom, fødsel, handicap, alder eller den 

pågældendes sundhed eller seksuelle 

orientering, til PNR-kontoret. Hvis disse 

oplysninger eller andre oplysninger end 

dem, der er udtømmende angivet i bilaget, 

inkluderes i de videregivne PNR-

oplysninger, skal PNR-kontoret straks 

slette dem ved modtagelsen. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 

videregiver i medfør af artikel 6 i 

forbindelse med internationale flyvninger 

med landing på eller afrejse fra 

medlemsstaternes område, indsamles af 

PNR-kontoret i den relevante medlemsstat. 

Hvis de PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne videregiver, indeholder 

andre oplysninger end dem, der er anført i 

bilaget, skal PNR-kontoret straks slette 

dem ved modtagelsen. 

1. PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber 

videregiver i medfør af artikel 6 i 

forbindelse med internationale flyvninger 

med landing på eller afrejse fra 

medlemsstaternes område, indsamles 

udelukkende af PNR-kontoret i den 

relevante medlemsstat. Hvis de PNR-

oplysninger, som luftfartsselskaberne 

videregiver, indeholder andre oplysninger 

end dem, der er anført i bilaget, skal PNR-

kontoret straks slette dem ved 

modtagelsen. 
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Begrundelse 

Ordet "udelukkende" bør indføjes for at sikre, at ikke alle kompetente myndigheder, der er 

berettigede til at anmode om PNR-oplysninger, jf. artikel 5, får dem fra luftfartsselskaberne.  

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) at foretage en vurdering af passagerer 

forud for deres planlagte ankomst til eller 

afrejse fra medlemsstaten for at identificere 

personer, der kan være involveret i en 

terrorhandling eller grov international 

kriminalitet, og som det er nødvendigt, at 

de kompetente myndigheder i artikel 5 

undersøger nærmere. Når der foretages en 

sådan vurdering, kan PNR-kontoret 

behandle PNR-oplysninger efter forud 

fastsatte kriterier. Medlemsstaterne sikrer, 

at hvert enkelt positive match som følge af 

denne automatiske behandling gennemgås 

manuelt for at kontrollere, om de i artikel 5 

omhandlede kompetente myndigheder skal 

træffe foranstaltninger 

a) at foretage en vurdering af passagerer 

forud for deres planlagte ankomst til eller 

afrejse fra medlemsstaten for at identificere 

personer, der kan være involveret i en 

terrorhandling eller grov international 

kriminalitet, herunder enkeltpersoner, der 

kan tænkes at rejse med det formål at 

udføre, planlægge, forberede eller deltage 

i terrorhandlinger eller give eller modtage 

terroristtræning, og som det er 

nødvendigt, at de kompetente myndigheder 

i artikel 5 undersøger nærmere. Når der 

foretages en sådan vurdering, kan PNR-

kontoret behandle PNR-oplysninger efter 

forud fastsatte kriterier. Medlemsstaterne 

sikrer, at hvert enkelt positive match som 

følge af denne automatiske behandling 

gennemgås manuelt for at kontrollere, om 

de i artikel 5 omhandlede kompetente 

myndigheder skal træffe foranstaltninger 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) at foretage en vurdering af passagerer 

forud for deres planlagte ankomst til eller 

afrejse fra medlemsstaten for at identificere 

personer, der kan være involveret i en 

terrorhandling eller grov kriminalitet, og 

som det kræves, at de kompetente 

b) at foretage en vurdering af passagerer 

forud for deres planlagte ankomst til eller 

afrejse fra medlemsstaten for at identificere 

personer, der kan være involveret i en 

terrorhandling eller grov international 

kriminalitet, herunder enkeltpersoner, der 
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myndigheder i artikel 5 undersøger 

nærmere. Når der foretages en sådan 

vurdering, kan PNR-kontoret samkøre 

PNR-oplysninger med oplysninger i 

relevante databaser, herunder 

internationale eller nationale databaser 

eller nationale kopier af EU-databaser, når 

der på grundlag af EU-retten er oprettet 

sådanne vedrørende personer eller 

genstande, der eftersøges eller er 

indberettet i henhold til EU-reglerne eller 

internationale eller nationale regler, der 

finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 

sikrer, at hvert enkelt positive match som 

følge af denne automatiske behandling 

gennemgås manuelt for at kontrollere, om 

de i artikel 5 omhandlede kompetente 

myndigheder skal træffe foranstaltninger 

kan tænkes at rejse med det formål at 

udføre, planlægge, forberede eller deltage 

i terrorhandlinger eller give eller modtage 

terroristtræning, og som det er 

nødvendigt, at de kompetente myndigheder 

i artikel 5 undersøger nærmere. Når der 

foretages en sådan vurdering, kan PNR-

kontoret samkøre PNR-oplysninger med 

oplysninger i relevante databaser, herunder 

internationale eller nationale databaser 

eller nationale kopier af EU-databaser, når 

der på grundlag af EU-retten er oprettet 

sådanne vedrørende personer eller 

genstande, der eftersøges eller er 

indberettet i henhold til EU-reglerne eller 

internationale eller nationale regler, der 

finder anvendelse herpå. Medlemsstaterne 

sikrer, at hvert enkelt positive match som 

følge af denne automatiske behandling 

gennemgås manuelt for at kontrollere, om 

de i artikel 5 omhandlede kompetente 

myndigheder skal træffe foranstaltninger 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Vurderingen af passagererne forud for 

deres planlagte ankomst til eller afrejse fra 

medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 

udføres på en ikke-diskriminerende måde 

på grundlag af de vurderingskriterier, dens 

PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne 

sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af 

PNR-kontoret i samarbejde med de 

kompetente myndigheder i artikel 5. 

Vurderingskriterierne må under ingen 

omstændigheder baseres på en persons 

racemæssige eller etniske oprindelse, 

religiøse eller filosofiske overbevisning, 

politiske meninger, medlemskab af en 

fagforening, eller den pågældendes 

sundhed eller seksualitet. 

3. Vurderingen af passagererne forud for 

deres planlagte ankomst til eller afrejse fra 

medlemsstaten, jf. stk. 2, litra a), skal 

udføres på en ikke-diskriminerende måde 

på grundlag af de vurderingskriterier, dens 

PNR-kontor har fastsat. Medlemsstaterne 

sikrer, at vurderingskriterierne fastsættes af 

PNR-kontoret i samarbejde med de 

kompetente myndigheder i artikel 5. 

Vurderingskriterierne må under ingen 

omstændigheder baseres på en persons 

køn, farve, etniske eller sociale oprindelse, 

genetiske anlæg, sprog, religiøse eller 

filosofiske overbevisning, politiske 

meninger, medlemskab af en fagforening, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

ejendom, fødsel, handicap, alder eller den 
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pågældendes sundhed eller seksuelle 

orientering. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. De kompetente myndigheder træffer 

ingen afgørelser, der har byrdefulde 

retsvirkninger for en person, eller som i 

betydelig grad påvirker en person, 

udelukkende på grundlag af automatisk 

behandlede PNR-oplysninger. Sådanne 

afgørelser træffes ikke på grundlag af en 

persons racemæssige eller etniske 

oprindelse, religiøse eller filosofiske 

overbevisning, politiske meninger, 

medlemskab af en fagforening, eller den 

pågældendes sundhed eller seksualitet. 

6. De kompetente myndigheder træffer 

ingen afgørelser, der har byrdefulde 

retsvirkninger for en person, eller som 

påvirker en person, udelukkende på 

grundlag af automatisk behandlede PNR-

oplysninger. Sådanne afgørelser træffes 

ikke på grundlag af en persons køn, farve, 

etniske eller sociale oprindelse, genetiske 

anlæg, sprog, religiøse eller filosofiske 

overbevisning, politiske meninger, 

medlemskab af en fagforening, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

ejendom, fødsel, handicap, alder eller den 

pågældendes sundhed eller seksuelle 

orientering. 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Luftfartsselskabernes forpligtelser Forpligtelser, der påhviler 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne vedtager alle 1. Medlemsstaterne vedtager alle 
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nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

luftfartsselskaber ved hjælp af push-

metoden videregiver PNR-oplysninger som 

defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 

i bilaget, for så vidt som de allerede har 

indsamlet disse oplysninger, til den 

nationale passageroplysningsenheds 

database i den medlemsstat, på eller fra 

hvis område den internationale flyvning 

har landing eller afgang. Hvis der for en 

flyvning er code-sharing mellem et eller 

flere luftfartsselskaber, er det det 

luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 

er forpligtet til at videregive PNR-

oplysninger om alle passagerer. Hvis der 

under flyvningen mellemlandes en eller 

flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 

overfører luftfartsselskabet PNR-

oplysninger til PNR-kontoret i alle de 

berørte medlemsstater. 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der 

ikke er luftfartsselskaber, ved hjælp af 

push-metoden videregiver PNR-

oplysninger som defineret i artikel 2, 

litra c), og specificeret i bilaget, for så vidt 

som de allerede har indsamlet disse 

oplysninger, til den nationale 

passageroplysningsenheds database i den 

medlemsstat, på eller fra hvis område den 

internationale flyvning har landing eller 

afgang. Hvis der for en flyvning er code-

sharing mellem et eller flere 

luftfartsselskaber, er det det 

luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 

er forpligtet til at videregive PNR-

oplysninger om alle passagerer. Hvis der 

under flyvningen mellemlandes en eller 

flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 

overfører luftfartsselskabet PNR-

oplysninger til PNR-kontoret i alle de 

berørte medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne vedtager alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

luftfartsselskaber ved hjælp af push-

metoden videregiver PNR-oplysninger som 

defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 

i bilaget, for så vidt som de allerede har 

indsamlet disse oplysninger, til den 

nationale passageroplysningsenheds 

database i den medlemsstat, på eller fra 

hvis område den internationale flyvning 

har landing eller afgang. Hvis der for en 

flyvning er code-sharing mellem et eller 

flere luftfartsselskaber, er det det 

luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 

er forpligtet til at videregive PNR-

oplysninger om alle passagerer. Hvis der 

under flyvningen mellemlandes en eller 

1. Medlemsstaterne vedtager alle 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

luftfartsselskaber ved hjælp af push-

metoden videregiver PNR-oplysninger som 

defineret i artikel 2, litra c), og specificeret 

i bilaget, for så vidt som disse oplysninger 

indsamles som led i deres normale 

forretningsaktiviteter, til den nationale 

passageroplysningsenheds database i den 

medlemsstat, på eller fra hvis område den 

internationale flyvning har landing eller 

afgang. Hvis der for en flyvning er code-

sharing mellem et eller flere 

luftfartsselskaber, er det det 

luftfartsselskab, der står for flyvningen, der 

er forpligtet til at videregive PNR-

oplysninger om alle passagerer. Hvis der 
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flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 

overfører luftfartsselskabet PNR-

oplysninger til PNR-kontoret i alle de 

berørte medlemsstater. 

under flyvningen mellemlandes en eller 

flere gange i medlemsstaternes lufthavne, 

overfører luftfartsselskabet PNR-

oplysninger til PNR-kontoret i alle de 

berørte medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1a. Hvis luftfartsselskaberne og 

erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, har indsamlet 

forhåndsoplysninger om passagererne 

(API-oplysninger), jf. punkt 18 i bilag I til 

dette direktiv, men ikke opbevarer de 

pågældende oplysninger som en del af 

PNR-oplysningerne, vedtager 

medlemsstaterne alle nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, ved hjælp af 

push-metoden også videregiver de 

pågældende oplysninger til 

passageroplysningsenheden i den 

medlemsstat, der er omhandlet i stk. 1. 

Ved en sådan videregivelse finder alle 

bestemmelserne i dette direktiv anvendelse 

på de pågældende API-oplysninger, som 

om de var en del af PNR-oplysningerne. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Luftfartsselskaber videregiver PNR-

oplysninger elektronisk ved brug af de 

fælles protokoller og understøttede 

dataformater, der vedtages efter proceduren 

i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 

2. Luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, videregiver 

PNR-oplysninger elektronisk ved brug af 

de fælles protokoller og understøttede 

dataformater, der vedtages efter proceduren 



 

AD\1057221DA.doc 29/48 PE549.344v02-00 

 DA 

tekniske problemer ved brug af et hvilket 

som helst andet hensigtsmæssigt middel, 

der sikrer et passende 

datasikkerhedsniveau: 

i artikel 13 og 14, eller i tilfælde af 

tekniske problemer ved brug af et hvilket 

som helst andet hensigtsmæssigt middel, 

der sikrer et passende 

datasikkerhedsniveau: 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra a – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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

flyafgang og 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) straks efter, at flyets døre er blevet 

lukket, dvs. når passagerne er gået om bord 

i flyet med henblik på afrejse, og det ikke 

længere er muligt for andre passagerer at 

gå om bord. 

b) én gang straks efter, at flyets døre er 

blevet lukket, dvs. når passagerne er gået 

om bord i flyet med henblik på afrejse, og 

det ikke længere er muligt for andre 

passagerer at gå om bord. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne kan tillade, at 

luftfartsselskaberne kun videregiver 

oplysninger i henhold til stk. 2, litra b), når 

den i stk. 2, litra a), omhandlede 

videregivelse skal ajourføres. 

3. Medlemsstaterne kan tillade, at 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, kun 

videregiver oplysninger i henhold til stk. 2, 

litra b), når den i stk. 2, litra a), 

omhandlede videregivelse skal ajourføres. 
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Ændringsforslag  53 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I konkrete sager videregiver 

luftfartsselskaberne på anmodning af et 

PNR-kontor i henhold til national 

lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 

nødvendigt at få adgang til dem på et 

tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 

nævnte for at reagere på en specifik og reel 

trussel i forbindelse med terrorhandlinger 

eller grov kriminalitet. 

4. I konkrete sager videregiver 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, på 

anmodning af et PNR-kontor i henhold til 

national lovgivning PNR-oplysninger, hvis 

det er nødvendigt at få adgang til dem på et 

tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 

nævnte for at reagere på en specifik og reel 

trussel i forbindelse med terrorhandlinger 

eller grov kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I konkrete sager videregiver 

luftfartsselskaberne på anmodning af et 

PNR-kontor i henhold til national 

lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 

nødvendigt at få adgang til dem på et 

tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 

nævnte for at reagere på en specifik og reel 

trussel i forbindelse med terrorhandlinger 

eller grov kriminalitet. 

4. I konkrete sager videregiver 

luftfartsselskaberne på anmodning af et 

PNR-kontor i henhold til national 

lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 

nødvendigt at få adgang til dem på et 

tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 

nævnte for at reagere på en specifik og reel 

trussel i forbindelse med terrorhandlinger 

eller grov international kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. I konkrete sager videregiver 

luftfartsselskaberne på anmodning af et 

PNR-kontor i henhold til national 

lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 

4. I konkrete sager leverer 

luftfartsselskaberne på anmodning af et 

PNR-kontor i henhold til national 

lovgivning PNR-oplysninger, hvis det er 
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nødvendigt at få adgang til dem på et 

tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 

nævnte for at reagere på en specifik og reel 

trussel i forbindelse med terrorhandlinger 

eller grov kriminalitet. 

nødvendigt at få adgang til dem på et 

tidligere tidspunkt end det i stk. 2, litra a), 

nævnte for at reagere på en specifik og reel 

trussel i forbindelse med terrorhandlinger 

eller grov kriminalitet. 

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 

for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 

trussel mod den offentlige sikkerhed kan 

en medlemsstats kompetente myndigheder 

direkte anmode en anden medlemsstats 

PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 

opbevares i sidstnævntes database, 

jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 

anmodninger skal vedrøre en konkret 

efterforskning eller retsforfølgning af 

terrorhandlinger eller grov kriminalitet og 

være begrundet. 

Passageroplysningsenhederne skal besvare 

sådanne anmodninger forud for andre. I 

alle andre tilfælde skal de kompetente 

myndigheder lade deres anmodninger gå 

via deres egen medlemsstats 

passageroplysningsenhed. 

4. Kun i de tilfælde, hvor det er nødvendigt 

for at forebygge en umiddelbar og alvorlig 

trussel mod den offentlige sikkerhed kan 

en medlemsstats kompetente myndigheder 

direkte anmode en anden medlemsstats 

PNR-kontor om PNR-oplysninger, der 

opbevares i sidstnævntes database, 

jf. artikel 9, stk. 1 og 2. Sådanne 

anmodninger skal vedrøre en konkret 

efterforskning eller retsforfølgning af 

terrorhandlinger eller grov international 

kriminalitet og være begrundet. 

Passageroplysningsenhederne skal besvare 

sådanne anmodninger forud for andre. I 

alle andre tilfælde skal de kompetente 

myndigheder lade deres anmodninger gå 

via deres egen medlemsstats 

passageroplysningsenhed. 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – indledning  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En medlemsstat kan kun videregive PNR-

oplysninger og resultaterne af 

behandlingen af PNR-oplysninger til et 

tredjeland, når det sker i forbindelse med 

en konkret sag, og  

I betragtning af betydningen af, at de 

indre og ydre sikkerhedsaspekter hænger 

sammen, og med henblik på at forbedre 

det internationale samarbejde kan en 

medlemsstat kun videregive PNR-

oplysninger og resultaterne af 

behandlingen af PNR-oplysninger til et 
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tredjeland, når det sker i forbindelse med 

en konkret sag, og 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) betingelserne i artikel 13 i Rådets 

rammeafgørelse 2008/977/RIA er opfyldt 

udgår 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) videregivelsen er nødvendig med 

henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, 

stk. 2, og 

b) videregivelsen er nødvendig med 

henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, 

stk. 2, 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) videregivelsen er nødvendig med 

henblik på dette direktiv, jf. artikel 1, 

stk. 2, og 

b) videregivelsen er nødvendig med 

henblik på og står i et passende forhold til 

formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, 

stk. 2, og 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  ba) den modtagende myndighed i 

tredjelandet eller det modtagende 

internationale organ har ansvaret for at 

forebygge, opdage, efterforske eller 

retsforfølge internationale 

terrorhandlinger eller grov international 

kriminalitet 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  bb) anmodningen fra den modtagende 

myndighed i tredjelandet eller det 

modtagende internationale organ har 

været afhængig af enten en retsinstans 

eller en uafhængig administrativ enhed, 

hvis afgørelse tjener til at begrænse 

adgangen i tredjelandet til og anvendelsen 

af data til det strengt nødvendige med 

henblik på at nå det mål, som forfølges, 

og træffes på grundlag af en begrundet 

anmodning, som fremsættes af disse 

myndigheder inden for rammerne af 

forebyggelse, efterforskning, afsløring 

eller retsforfølgning af internationale 

terrorhandlinger eller grov international 

kriminalitet  

 

Ændringsforslag  63 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  bc) den medlemsstat, hvor oplysningerne 

er indsamlet, har givet sin godkendelse til 

at videregive disse i henhold til sin 
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nationale lovgivning 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra b d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  bd) opbevaringsperioden i tredjelandet 

eller det internationale organ er baseret 

på objektive kriterier for at sikre, at den er 

begrænset til det strengt nødvendige  

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) tredjelandet accepterer kun at videregive 

oplysningerne til et andet tredjeland, hvis 

det er nødvendigt med henblik på 

formålene med dette direktiv, jf. artikel 1, 

stk. 2, og udelukkende med 

medlemsstatens udtrykkelige samtykke 

hertil. 

c) tredjelandet, som modtager 

oplysningerne, accepterer kun at 

videregive oplysningerne til et andet 

tredjeland, hvis det er nødvendigt med 

henblik på formålene med dette direktiv, 

jf. artikel 1, stk. 2, og hvis betingelserne i 

artikel 8, litra a), er opfyldt. 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-

oplysninger, som luftfartsselskaberne 

videregiver til en 

passageroplysningsenhed, opbevares i en 

database hos PNR-kontoret i 30 dage efter 

videregivelsen til den første medlemsstats 

passageroplysningsenhed, på hvis område 

den internationale flyvning har landing 

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-

oplysninger, som luftfartsselskaberne og 

erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, videregiver til en 

passageroplysningsenhed, opbevares i en 

database hos PNR-kontoret i 30 dage efter 

videregivelsen til den første medlemsstats 

passageroplysningsenhed, på hvis område 

den internationale flyvning har landing 
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eller afgang. eller afgang. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-

oplysninger, som luftfartsselskaberne 

videregiver til en 

passageroplysningsenhed, opbevares i en 

database hos PNR-kontoret i 30 dage efter 

videregivelsen til den første medlemsstats 

passageroplysningsenhed, på hvis område 

den internationale flyvning har landing 

eller afgang. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-

oplysninger, som luftfartsselskaberne 

videregiver til en 

passageroplysningsenhed, opbevares i en 

database hos PNR-kontoret i 60 dage efter 

videregivelsen til den første medlemsstats 

passageroplysningsenhed, på hvis område 

den internationale flyvning har landing 

eller afgang. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ved udløbet af de 30 dage fra 

videregivelsen af PNR-oplysningerne til 

PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 

oplysningerne i yderligere fem år hos 

PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle 

dataelementer, der kan tjene til 

identifikationen af de passagerer, som 

PNR-oplysningerne vedrører. Disse 

anonymiserede PNR-oplysninger må kun 

være tilgængelige for et begrænset antal af 

PNR-kontorets medarbejdere, som har 

særlig tilladelse til at foretage analyser af 

PNR-oplysninger og fastlægge 

vurderingskriterier i henhold til artikel 4, 

stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til 

de fuldstændige PNR-oplysninger 

meddeles af PNR-kontorets leder, og 

tilladelsen kan kun meddeles med henblik 

på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er 

rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt 

Ved udløbet af de 60 dage fra 

videregivelsen af PNR-oplysningerne til 

PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 

oplysningerne i yderligere fem år hos 

PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle 

dataelementer, der kan tjene til 

identifikationen af de passagerer, som 

PNR-oplysningerne vedrører. Disse 

anonymiserede PNR-oplysninger må kun 

være tilgængelige for et begrænset antal af 

PNR-kontorets medarbejdere, som har 

særlig tilladelse til at foretage analyser af 

PNR-oplysninger og fastlægge 

vurderingskriterier i henhold til artikel 4, 

stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til 

de fuldstændige PNR-oplysninger 

meddeles af PNR-kontorets leder, og 

tilladelsen kan kun meddeles med henblik 

på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er 

rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt 
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i forbindelse med en efterforskning og som 

reaktion på en konkret og reel trussel eller 

risiko eller en konkret efterforskning eller 

retsforfølgning. 

i forbindelse med en efterforskning og som 

reaktion på en konkret og reel trussel eller 

risiko eller en konkret efterforskning eller 

retsforfølgning. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ved udløbet af de 30 dage fra 

videregivelsen af PNR-oplysningerne til 

PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 

oplysningerne i yderligere fem år hos 

PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle 

dataelementer, der kan tjene til 

identifikationen af de passagerer, som 

PNR-oplysningerne vedrører. Disse 

anonymiserede PNR-oplysninger må kun 

være tilgængelige for et begrænset antal af 

PNR-kontorets medarbejdere, som har 

særlig tilladelse til at foretage analyser af 

PNR-oplysninger og fastlægge 

vurderingskriterier i henhold til artikel 4, 

stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til 

de fuldstændige PNR-oplysninger 

meddeles af PNR-kontorets leder, og 

tilladelsen kan kun meddeles med henblik 

på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er 

rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt 

i forbindelse med en efterforskning og som 

reaktion på en konkret og reel trussel eller 

risiko eller en konkret efterforskning eller 

retsforfølgning. 

Ved udløbet af de 30 dage fra 

videregivelsen af PNR-oplysningerne til 

PNR-kontoret, jf. stk. 1, gemmes 

oplysningerne i yderligere fem år hos 

PNR-kontoret. I det tidsrum maskeres alle 

dataelementer, der kan tjene til 

identifikationen af de passagerer, som 

PNR-oplysningerne vedrører. Disse 

maskerede PNR-oplysninger må kun være 

tilgængelige for et begrænset antal af PNR-

kontorets medarbejdere, som har særlig 

tilladelse til at foretage analyser af PNR-

oplysninger og fastlægge 

vurderingskriterier i henhold til artikel 4, 

stk. 2, litra d). Tilladelse til at få adgang til 

de fuldstændige PNR-oplysninger 

meddeles af PNR-kontorets leder, og 

tilladelsen kan kun meddeles med henblik 

på artikel 4, stk. 2, litra b), og hvis der er 

rimelig grund til at tro, at det er nødvendigt 

i forbindelse med en efterforskning og som 

reaktion på en konkret og reel trussel eller 

risiko eller en konkret efterforskning eller 

retsforfølgning. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

– navn(e), herunder andre passagerers 

navne i PNR-oplysningerne og antal 

- navn(e), herunder andre passagerers 

navne i PNR-oplysningerne, navne på 
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rejsende, der rejser sammen, i PNR-

oplysningerne 
personer, der skal kontaktes i nødstilfælde 
og antal rejsende, der rejser sammen, i 

PNR-oplysningerne 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til direktiv 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - telefonnumre og e-mailadresser, også på 

eventuelle personer, der skal kontaktes i 

nødstilfælde 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - det bonusprogram, som passageren er 

omfattet af, sammen med det relevante 

kodenummer 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2 – led 2 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - den IP-adresse, hvorfra reservationen 

blev foretaget 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til direktiv 

Artikel 9 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR- 3. Medlemsstaterne sikrer, at PNR-
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oplysningerne slettes efter udløbet af det i 

stk. 2 omhandlede tidsrum. Denne 

forpligtelse gælder ikke tilfælde, hvor der 

er videregivet konkrete PNR-oplysninger 

til en kompetent myndighed, og de 

anvendes i forbindelse med konkrete 

strafferetlige efterforskninger eller 

retsforfølgninger, idet de kompetente 

myndigheders opbevaring af sådanne 

oplysninger da reguleres i medlemsstatens 

nationale ret. 

oplysningerne slettes permanent efter 

udløbet af det i stk. 2 omhandlede tidsrum. 

Denne forpligtelse gælder ikke tilfælde, 

hvor der er videregivet konkrete PNR-

oplysninger til en kompetent myndighed, 

og de anvendes i forbindelse med konkrete 

strafferetlige efterforskninger eller 

retsforfølgninger, idet de kompetente 

myndigheders opbevaring af sådanne 

oplysninger da reguleres i medlemsstatens 

nationale ret. 

 

Ændringsforslag  75 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – overskrift  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sanktioner over for luftfartsselskaber Sanktioner over for luftfartsselskaber og 

erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til direktiv 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse 

med deres nationale lovgivning, at der 

fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, 

der har afskrækkende virkning, er effektive 

og står i et rimeligt forhold til 

overtrædelsernes grovhed, over for 

luftfartsselskaber, som ikke videregiver de 

oplysninger, der kræves i medfør af dette 

direktiv, i det omfang de allerede har 

indsamlet dem, eller ikke gør det i det 

krævede format, eller som på anden måde 

overtræder de nationale bestemmelser, der 

vedtages i medfør af dette direktiv.  

Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse 

med deres nationale lovgivning, at der 

fastsættes sanktioner, herunder bødestraf, 

der har afskrækkende virkning, er effektive 

og står i et rimeligt forhold til 

overtrædelsernes grovhed, over for 

luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der 

ikke er luftfartsselskaber, som ikke 

videregiver de oplysninger, der kræves i 

medfør af dette direktiv, i det omfang de 

allerede har indsamlet dem, eller ikke gør 

det i det krævede format, eller som på 

anden måde overtræder de nationale 

bestemmelser, der vedtages i medfør af 

dette direktiv. 
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Ændringsforslag  77 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, 

der viser en persons racemæssige eller 

etniske oprindelse, religiøse eller 

filosofiske overbevisning, politiske 

meninger, medlemskab af en fagforening, 

eller som vedrører den pågældende persons 

sundhed eller seksualitet, er forbudt. 

Såfremt PNR-kontoret modtager PNR-

oplysninger, der indeholder informationer 

herom, skal de straks slettes. 

3. Enhver behandling af PNR-oplysninger, 

der viser en persons køn, farve, etniske 

eller sociale oprindelse, genetiske anlæg, 

sprog, religiøse eller filosofiske 

overbevisning, politiske meninger, 

medlemskab af en fagforening, 

tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 

ejendom, fødsel, handicap, alder eller den 

pågældende persons sundhed eller 

seksuelle orientering, er forbudt. 

Luftfartsselskaberne har forbud mod at 

videregive sådanne oplysninger, men 

såfremt PNR-kontoret modtager PNR-

oplysninger, der indeholder informationer 

herom, skal de straks slettes. 

 

Ændringsforslag  78 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne foretager, al 

videregivelse af PNR-oplysninger, som 

passageroplysningsenhederne foretager, og 

alle anmodninger fra de kompetente 

myndigheder eller 

passageroplysningsenheder i andre 

medlemsstater og tredjelande, herunder 

afviste anmodninger, skal registreres eller 

dokumenteres af PNR-kontoret og de 

kompetente myndigheder med henblik på 

navnlig 

databeskyttelsestilsynsmyndighedernes 

kontrol af databehandlingens lovlighed og 

egenkontrollen og for at sikre dataenes 

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, foretager, al 

videregivelse af PNR-oplysninger, som 

passageroplysningsenhederne foretager, og 

alle anmodninger fra de kompetente 

myndigheder eller 

passageroplysningsenheder i andre 

medlemsstater og tredjelande, herunder 

afviste anmodninger, skal registreres eller 

dokumenteres af PNR-kontoret og de 

kompetente myndigheder med henblik på 

navnlig 

databeskyttelsestilsynsmyndighedernes 

kontrol af databehandlingens lovlighed og 
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integritet og sikkerhed. Disse registre 

opbevares i fem år, medmindre de bagved 

liggende oplysninger i henhold til artikel 9, 

stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved 

udløbet af de fem år; i så tilfælde 

opbevares registrene, indtil de bagved 

liggende oplysninger er slettet. 

egenkontrollen og for at sikre dataenes 

integritet og sikkerhed. Disse registre 

opbevares i fem år, medmindre de bagved 

liggende oplysninger i henhold til artikel 9, 

stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved 

udløbet af de fem år; i så tilfælde 

opbevares registrene, indtil de bagved 

liggende oplysninger er slettet. 

 

Ændringsforslag  79 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Al behandling af PNR-oplysninger, som 

luftfartsselskaberne foretager, al 

videregivelse af PNR-oplysninger, som 

passageroplysningsenhederne foretager, og 

alle anmodninger fra de kompetente 

myndigheder eller 

passageroplysningsenheder i andre 

medlemsstater og tredjelande, herunder 

afviste anmodninger, skal registreres eller 

dokumenteres af PNR-kontoret og de 

kompetente myndigheder med henblik på 

navnlig 

databeskyttelsestilsynsmyndighedernes 

kontrol af databehandlingens lovlighed og 

egenkontrollen og for at sikre dataenes 

integritet og sikkerhed. Disse registre 

opbevares i fem år, medmindre de bagved 

liggende oplysninger i henhold til artikel 9, 

stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved 

udløbet af de fem år; i så tilfælde 

opbevares registrene, indtil de bagved 

liggende oplysninger er slettet. 

4. Al behandling af PNR-oplysninger, al 

videregivelse af PNR-oplysninger, som 

passageroplysningsenhederne foretager, og 

alle anmodninger fra de kompetente 

myndigheder eller 

passageroplysningsenheder i andre 

medlemsstater og tredjelande, herunder 

afviste anmodninger, skal registreres eller 

dokumenteres af PNR-kontoret og de 

kompetente myndigheder med henblik på 

navnlig 

databeskyttelsestilsynsmyndighedernes 

kontrol af databehandlingens lovlighed og 

egenkontrollen og for at sikre dataenes 

integritet og sikkerhed. Disse registre 

opbevares i fem år, medmindre de bagved 

liggende oplysninger i henhold til artikel 9, 

stk. 3, endnu ikke er blevet slettet ved 

udløbet af de fem år; i så tilfælde 

opbevares registrene, indtil de bagved 

liggende oplysninger er slettet. 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til direktiv 

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Til beskyttelse af alle oplysninger 

anvendes en særlig høj sikkerhedsnorm, 

der baseres på den seneste udvikling i 

drøftelserne blandt fagfolk om 

databeskyttelse og løbende inddrager nye 

erfaringer og synsvinkler. Det sikres i 

forbindelse med relevante afgørelser om 

de sikkerhedsnormer, der skal anvendes, 

at økonomiske synspunkter højst spiller 

en sekundær rolle. 

 Der anvendes navnlig den nyeste 

krypteringsteknik, som 

 - hindrer, at it-systemerne kan anvendes 

af ubeføjede, 

 - sikrer, at de personer, der er autoriseret 

til at anvende et it-system, kun har 

adgang til de data, som de har retmæssig 

adgang til, og at personoplysninger ved 

bearbejdning, anvendelse og efter lagring 

ikke kan læses, kopieres, ændres eller 

fjernes af ubeføjede, 

 - sikrer, at personoplysninger hverken ved 

elektronisk transmission, under transport 

eller ved lagring på en lagringsenhed kan 

læses, kopieres, ændres eller fjernes af 

uautoriserede personer, og at det kan 

kontrolleres og registreres, til hvilke 

instanser datatransmissionsenheder 

overfører personoplysninger. 

 Det skal sikres, at det efterfølgende kan 

kontrolleres og fastslås, om og i givet fald 

af hvem personoplysninger i it-systemer er 

blevet registreret, ændret eller fjernet. 

 Det skal sikres, at personoplysninger, der 

behandles på kontrakt, kun kan 

behandles i overensstemmelse med 

kontraktgiverens instruktioner. 

 Det skal sikres, at personoplysninger er 

beskyttet mod tilfældig destruktion og tab. 

 Det skal sikres, at oplysninger, der er 

indsamlet til forskellige formål, behandles 
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adskilt. 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til direktiv 

Artikel 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 12a 

 Udløbsklausul 

 1. Dette direktiv finder ikke længere 

anvendelse ...*. 

 2. Anvendelsen, virkningen og 

effektiviteten af dette direktiv skal 

derudover være underlagt en uafhængig 

fornyet vurdering, evaluering og kontrol 

ved en eller flere af følgende instanser: 

 a) Europa-Parlamentet 

 b) Kommissionen 

 c) det i artikel 14 nævnte udvalg. 

 Denne proces skal være afsluttet senest 

...**. 

 ______________ 

 EUT: Indsæt venligst en dato: 4 år efter 

dette direktivs ikrafttræden. 

 EUT: Indsæt venligst en dato: 3 år efter 

dette direktivs ikrafttræden. 

Begrundelse 

Ophævelsen eller forlængelsen af dette direktiv bør først finde sted, efter at direktivets 

virkning og effektivitet er blevet gennemgået og evalueret. 

 

Ændringsforslag  82 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Flyselskabernes videregivelse af PNR- 1. Videregivelse af PNR-oplysninger fra 
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oplysninger til passageroplysningsenheder 

med henblik på dette direktiv skal i et år 

efter vedtagelsen af de fælles protokoller 

og understøttede dataformater, 

jf. artikel 14, ske ved brug af elektroniske 

midler eller i tilfælde af tekniske problemer 

ved brug af et hvilket som helst andet 

hensigtsmæssigt middel.  

flyselskaberne og erhvervsdrivende, der 

ikke er luftfartsselskaber, til 

passageroplysningsenheder med henblik på 

dette direktiv skal i et år efter vedtagelsen 

af de fælles protokoller og understøttede 

dataformater, jf. artikel 14, ske ved brug af 

elektroniske midler eller i tilfælde af 

tekniske problemer ved brug af et hvilket 

som helst andet hensigtsmæssigt middel. 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de 

fælles protokoller og de understøttede 

dataformater er udløbet, skal al 

videregivelse af PNR-oplysninger fra 

luftfartsselskaberne til 

passageroplysningsenhederne med henblik 

på dette direktiv ske elektronisk ved brug 

af sikre metoder i form af accepterede 

fælles protokoller, som skal være fælles for 

alle overførsler for at sikre datasikkerheden 

under videregivelsen, og i et understøttet 

dataformat for at sikre, at alle involverede 

parter kan læse dem. Alle luftfartsselskaber 

er forpligtede til at vælge og over for PNR-

kontoret at identificere den fælles protokol 

og det fælles dataformat, som de har til 

hensigt at anvende til deres videregivelse 

af oplysninger.  

2. Når etårsfristen fra vedtagelsen af de 

fælles protokoller og de understøttede 

dataformater er udløbet, skal al 

videregivelse af PNR-oplysninger fra 

luftfartsselskaberne og erhvervsdrivende, 

der ikke er luftfartsselskaber, til 

passageroplysningsenhederne med henblik 

på dette direktiv ske elektronisk ved brug 

af sikre metoder i form af accepterede 

fælles protokoller, som skal være fælles for 

alle overførsler for at sikre datasikkerheden 

under videregivelsen, og i et understøttet 

dataformat for at sikre, at alle involverede 

parter kan læse dem. Alle luftfartsselskaber 

og erhvervsdrivende, der ikke er 

luftfartsselskaber, er forpligtede til at 

vælge og over for 

passageroplysningsenheden at identificere 

den fælles protokol og det fælles 

dataformat, som de har til hensigt at 

anvende til deres videregivelse af 

oplysninger. 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til direktiv 

Artikel 16 – stk. 1 



 

PE549.344v02-00 44/48 AD\1057221DA.doc 

DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 På datoen i artikel 15, stk. 1, dvs. to år 

efter dette direktivs ikrafttræden, sikrer 

medlemsstaterne, at der indsamles PNR-

oplysninger for mindst 30 % af alle 

flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. Indtil to år 

efter datoen i artikel 15 sikrer 

medlemsstaterne, at der indsamles PNR-

oplysninger for mindst 60 % af alle 

flyvninger, jf. artikel 6, stk. 1. 

Medlemsstaterne sikrer, at der fra fire år 

efter datoen i artikel 15 indsamles PNR-

oplysninger for alle flyvninger, jf. 

artikel 6, stk. 1. 

udgår 

Begrundelse 

På grund af det vigtige formål, til hvilket PNR-oplysninger indsamles og behandles, og 

truslernes varierede, sofistikerede og internationale karakter er det nødvendigt at have et 

system, som opererer på grundlag af en 100 % indsamling både i EU og tredjelande, hvis 

systemet skal være fuldt ud effektivt. En 100 % indsamling reducerer desuden risikoen for 

profilering. 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) muligheden og behovet for at medtage 

interne flyvninger under dette direktivs 

anvendelsesområde i lyset af erfaringerne 

i de medlemsstater, der indsamler PNR-

oplysninger om interne flyvninger. 

Kommissionen fremlægger en rapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet inden to år 

efter datoen i artikel 15, stk. 1 

udgår 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b  
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvordan dette direktiv fungerer, og 

fremlægger en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet inden fire år efter 

datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede 

vurdering skal omfatte alle elementer af 

dette direktiv med særlig fokus på 

overholdelsen af standarden for beskyttelse 

af personoplysninger, længden af 

dataopbevaringsperioden og kvaliteten af 

vurderingerne. Den skal desuden indeholde 

de statistiske oplysninger, der indsamles i 

medfør af artikel 18. 

b) hvordan dette direktiv fungerer, og 

fremlægger en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet inden fire år efter 

datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede 

vurdering skal omfatte alle elementer af 

dette direktiv med særlig fokus på 

overholdelsen af standarden for beskyttelse 

af personoplysninger, herunder i tilfælde 

af videregivelse af oplysninger til 

tredjelande, længden af 

dataopbevaringsperioden og kvaliteten af 

vurderingerne. Den skal desuden indeholde 

de statistiske oplysninger, der indsamles i 

medfør af artikel 18.  

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til direktiv 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) hvordan dette direktiv fungerer, og 

fremlægger en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet inden fire år efter 

datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede 

vurdering skal omfatte alle elementer af 

dette direktiv med særlig fokus på 

overholdelsen af standarden for beskyttelse 

af personoplysninger, længden af 

dataopbevaringsperioden og kvaliteten af 

vurderingerne. Den skal desuden indeholde 

de statistiske oplysninger, der indsamles i 

medfør af artikel 18. 

b) hvordan dette direktiv fungerer, og 

fremlægger en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet inden fire år efter 

datoen i artikel 15, stk. 1. Denne fornyede 

vurdering skal for det første afgøre, om 

PNR-ordningen virkelig er en nødvendig 

foranstaltning, og for det andet omfatte 

alle elementer af dette direktiv med særlig 

fokus på overholdelsen af standarden for 

beskyttelse af personoplysninger, længden 

af dataopbevaringsperioden og kvaliteten 

af vurderingerne. Den skal desuden 

indeholde de statistiske oplysninger, der 

indsamles i medfør af artikel 18. 

Begrundelse 

Den fornyede vurdering bør ikke udelukkende vedrøre direktivets anvendelse, men bør også 

fastslå, om PNR-oplysningerne virkelig anvendes til de erklærede formål, eller om direktivet 

overhovedet er nødvendigt. 
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Ændringsforslag  88 

Forslag til direktiv 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt 

statistiske data om de PNR-oplysninger, 

der er sendt til 

passageroplysningsenhederne. 

Statistikkerne skal som minimum 

indeholde antallet af identifikationer af 

personer, der kan være involveret i 

terrorhandlinger eller grov kriminalitet, 

jf. artikel 4, stk. 2, og antallet af 

retshåndhævelsesforanstaltninger, der 

efterfølgende er truffet på grundlag af 

PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og 

destination. 

1. Medlemsstaterne udarbejder et sæt 

statistiske data om de PNR-oplysninger, 

der er sendt til 

passageroplysningsenhederne. 

Statistikkerne skal som minimum 

indeholde antallet af identifikationer af 

personer, der kan være involveret i 

terrorhandlinger eller grov international 

kriminalitet, jf. artikel 4, stk. 2, og antallet 

af retshåndhævelsesforanstaltninger, der 

efterfølgende er truffet på grundlag af 

PNR-oplysninger, pr. luftfartsselskab og 

destination. 

Ændringsforslag  89 

Forslag til direktiv 

Artikel 19 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Dette direktiv påvirker ikke Unionens 

forpligtelser og tilsagn i henhold til 

bilaterale og/eller multilaterale aftaler med 

tredjelande. 

2. Dette direktiv påvirker ikke Unionens 

forpligtelser og tilsagn i henhold til 

bilaterale og/eller multilaterale aftaler med 

tredjelande, men eventuelle nye aftaler 

med tredjelande må ikke indeholde 

bestemmelser, som resulterer i et lavere 

niveau af databeskyttelse end det, der er 

fastsat i dette direktiv. 

Begrundelse 

Eventuelle PNR-aftaler med tredjelande skal mindst sikre samme beskyttelsesniveau som det, 

der er fastsat i dette direktiv. 
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Ændringsforslag  90 

Forslag til direktiv 

Bilag – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

PNR-oplysninger indsamlet af 

luftfartsselskaber 

PNR-oplysninger indsamlet af 

luftfartsselskaber og erhvervsdrivende, der 

ikke er luftfartsselskaber 
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