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P6_TA-PROV(2007)0228
Terrorisme og kriminalitet *
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 7. juni 2007 om initiativ af 
Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget 
Spanien, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget 
Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, 
Den Italienske Republik, Republikken Finland, Den Portugisiske Republik, Rumænien og 
Kongeriget Sverige om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om 
bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (6566/2007 - C6-
0079/2007 - 2007/0804(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken 
Tyskland, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Slovenien, Den Slovakiske 
Republik, Den Italienske Republik, Republikken Finland, Den Portugisiske Republik, 
Rumænien og Kongeriget Sveriges initiativ (6566/2007)1,

- der henviser til Rådets redaktionelle ændringer (7273/1/2007 af 17. april 2007)2,

- der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra c,

- der henviser til EF-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0079/2007),

- der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget,

- der henviser til forretningsordenens artikel 93, 51 og 35,

- der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6-0207/2007),

1. godkender Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, 
Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget 
Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, 
Den Italienske Republik, Republikken Finland, Den Portugisiske Republik, Rumænien og 
Kongeriget Sveriges initiativ som ændret;

2. opfordrer Rådet til at ændre initiativets ordlyd i overensstemmelse hermed;

  

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kongeriget Belgien, 
Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Spanien, Den 
Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, 
Republikken Østrig, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Den Italienske 
Republik, Republikken Finland, Den Portugisiske Republik, Rumænien og Kongeriget 
Sveriges initiativ i væsentlig grad;

5. beklager, at Rådet har pålagt Parlamentet at udtale sig hurtigst muligt uden hverken at 
give det tilstrækkelig og behørig tid til at behandle teksten eller til at foretage en 
omfattende konsekvensanalyse samt en evaluering af anvendelsen af Prüm-aftalen til 
dato, eller til at vedtage en fyldestgørende rammeafgørelse med henblik på beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med politisamarbejdet og det retlige samarbejde, hvilket 
Parlamentet betragter som nødvendigt inden vedtagelse af nogen form for lovgivning 
under den tredje søjle;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget 
Spanien, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget 
Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, 
Den Italienske Republik, Republikken Finland, Den Portugisiske Republik, Rumænien og 
Kongeriget Sveriges regeringer.
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Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, 
Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget 

Spanien, Den Franske Republik, 
Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget 

Nederlandene, Republikken Østrig, 
Republikken Slovenien, Den Slovakiske 

Republik, Den Italienske Republik, 
Republikken Finland, Den Portugisiske 

Republik, Rumænien og Kongeriget Sveriges 
initiativ

Ændringer

Ændring 1
Titel

RÅDETS AFGØRELSE 2007/…/RIA af 
… om intensivering af det 
grænseoverskridende samarbejde, 
navnlig om bekæmpelse af terrorisme og 
grænseoverskridende kriminalitet

RÅDETS RAMMEAFGØRELSE
2007/…/RIA af … om intensivering af det 
grænseoverskridende samarbejde, 
navnlig om bekæmpelse af terrorisme og 
grænseoverskridende kriminalitet

(Dette Ændring gælder hele teksten. Hvis 
det vedtages, skal der foretages tekniske 
rettelser i hele teksten)

Ændring 2
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, 
litra a) og b), artikel 31, litra a), artikel 32 
og artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Union, særlig artikel 30, stk. 1, 
litra a) og b), artikel 31, stk. 1, litra a), 
artikel 32 og artikel 34, stk. 2, litra b),

Ændring 3
Henvisning 2 a (ny)

under henvisning til udtalelse fra Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse af 4. april 2007,

Ændring 4
Betragtning 1

(1) Rådet for Den Europæiske Union 
tillægger oprettelsen af et område med 

(1) Rådet for Den Europæiske Union 
tillægger området med frihed, sikkerhed og 
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frihed, sikkerhed og retfærdighed 
grundlæggende betydning, og dette ligger
også befolkningen i de stater, som er 
sammenbragt i Unionen, stærkt på sinde.

retfærdighed grundlæggende betydning, og 
dette har også grundlæggende betydning 
for befolkningen i Den Europæiske 
Union.

Ændring 5
Betragtning 10

(10) Disse krav er opfyldt af Prüm-aftalen 
af 27. maj 2005 mellem Kongeriget 
Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, 
Kongeriget Spanien, Den Franske 
Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Kongeriget Nederlandene og Republikken 
Østrig om intensivering af det 
grænseoverskridende samarbejde, navnlig 
om bekæmpelse af terrorisme, 
grænseoverskridende kriminalitet og 
ulovlig migration. For at både de 
væsentlige krav i Haag-programmet kan 
blive opfyldt for alle medlemsstater og dets 
mål med hensyn til tidsplanen kan blive 
nået, er det nødvendigt, at de væsentlige 
elementer i Prüm-aftalen kommer til at 
gælde for alle medlemsstater. Denne 
rådsafgørelse bør derfor bygge på de 
vigtigste bestemmelser i Prüm-aftalen.

(10) Disse krav er opfyldt af Prüm-aftalen 
af 27. maj 2005 mellem Kongeriget 
Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, 
Kongeriget Spanien, Den Franske 
Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, 
Kongeriget Nederlandene og Republikken 
Østrig om intensivering af det 
grænseoverskridende samarbejde, navnlig 
om bekæmpelse af terrorisme, 
grænseoverskridende kriminalitet og 
ulovlig migration. For at opfylde de 
væsentlige krav i Haag-programmet for 
alle medlemsstater, er det nødvendigt, at 
Prüm-aftalen kommer til at gælde for alle 
medlemsstater. Denne rammeafgørelse fra 
Rådet indeholder derfor de vigtigste 
bestemmelser i Prüm-aftalen, nemlig 
bestemmelserne vedrørende 
politisamarbejde og retligt samarbejde i 
EU.

Ændring 6
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Disse forbedringer i udvekslingerne 
af data er et skridt fremad i retning af at 
gøre oplysningerne tilgængelige for de 
retshåndhævende myndigheder i 
medlemsstaterne. Det er hensigtsmæssigt 
at sikre, at automatiske søgninger i 
nationale dna- og fingeraftryksdatabaser 
er begrundet, når som helst der er tale om 
personoplysninger.

Ændring 7
Betragtning 15

(15) Medlemsstaterne bør på visse (15) Medlemsstaterne bør på visse 
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betingelser kunne levere personoplysninger 
og andre oplysninger end 
personoplysninger for at forbedre 
udvekslingen af oplysninger i forbindelse 
med store arrangementer med en 
grænseoverskridende dimension.

betingelser kunne levere personoplysninger 
og andre oplysninger end 
personoplysninger for at forbedre 
udvekslingen af oplysninger i forbindelse 
med store arrangementer med en 
grænseoverskridende dimension med det 
formål at forhindre terrorhandlinger. 
Leveringen af data skal være nødvendig 
og stå i et rimeligt forhold til 
lovovertrædelsen, og den skal være 
baseret på særlige omstændigheder, der 
giver anledning til at tro, at der vil blive 
begået strafbare handlinger.

Ændring 8
Betragtning 15 a (ny)

(15a) Europol bør inden for rammerne af 
sit mandat have adgang til nationale
databaser.

Ændring 9
Betragtning 16

(16) Da det internationale samarbejde, 
navnlig om bekæmpelse af 
grænseoverskridende kriminalitet, skal 
forbedres, bør denne afgørelse muliggøre 
bl.a., ud over en forbedring af 
udvekslingen af oplysninger, et tættere
samarbejde mellem politimyndighederne, 
f.eks. ved hjælp af fælles 
sikkerhedsaktioner (såsom fælles patruljer) 
og grænseoverskridende indsats i tilfælde 
af akut fare for liv eller helbred.

(16) Da det internationale samarbejde, 
navnlig om bekæmpelse af 
grænseoverskridende kriminalitet, skal 
forbedres, bør denne rammeafgørelse
muliggøre bl.a., ud over en forbedring af 
udvekslingen af oplysninger, et tættere 
samarbejde mellem politimyndighederne, 
f.eks. ved hjælp af fælles 
sikkerhedsaktioner (såsom fælles 
patruljer).

Ændring 10
Betragtning 18

(18) Medlemsstaterne, der er klar over 
betydningen af denne afgørelse for 
beskyttelsen af personers rettigheder og 
over, at levering af personoplysninger til en 
anden medlemsstat kræver, at den 
modtagende medlemsstat har en 
tilstrækkelig databeskyttelsesstandard, bør 

(18) Systemet med hits/no hits indeholder 
en struktur for sammenligning af 
anonyme profiler, hvor der kun udveksles 
yderligere oplysninger efter et hit, og 
sikrer et passende databeskyttelsessystem, 
idet det er underforstået, at levering af 
personoplysninger til en anden 



6\ 31/05/2007 Ordfører: Fausto Correia - A6-0207/2007

sørge for en effektiv gennemførelse af alle 
databeskyttelsesbestemmelser i denne 
afgørelse.

medlemsstat kræver, at den modtagende 
medlemsstat har et passende 
databeskyttelsesniveau.

Ændring 11
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Særlige kategorier af oplysninger 
vedrørende racemæssig eller etnisk 
oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk 
overbevisning, medlemskab af partier 
eller fagforeninger, seksuel orientering 
eller sundhed må kun behandles, hvis 
dette er absolut nødvendigt og står i et 
rimeligt forhold til målet og er i 
overensstemmelse med specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger.

Ændring 12
Betragtning 18 b (ny)

(18b) Disse specifikke bestemmelser om 
databeskyttelse indføres, fordi der ikke 
findes nogen retsakt om databeskyttelse 
baseret på tredje søjle. Når denne 
rammeafgørelse er vedtaget, bør den finde 
anvendelse på politisamarbejde og retligt 
samarbejde i kriminalsager generelt, 
forudsat at databeskyttelsesniveauet er 
fyldestgørende og ikke ringere end den 
beskyttelse, der ydes i Europarådets 
konvention om beskyttelse af individet i 
forbindelse med automatisk behandling af 
personlige data af 28. januar 1981 og 
dens supplerende protokol af 8. november 
2001, og tager højde for henstilling R (87) 
15 af 17. september 1987 fra 
Ministerkomiteen til medlemsstaterne om 
anvendelse af personoplysninger i 
politisektoren, dvs. i de tilfælde hvor 
oplysninger ikke behandles automatisk.

Ændring 13
Betragtning 18 c (ny)
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(18) Europa-Parlamentet bør høres om 
enhver foranstaltning til gennemførelse af 
denne rammeafgørelse.

Ændring 14
Betragtning 18 d (ny)

(18d) Det er nødvendigt, at Rådet snarest 
muligt vedtager rammeafgørelsen om 
proceduremæssige rettigheder for at 
fastlægge visse minimumsregler om 
adgang til juridisk bistand for 
enkeltpersoner i medlemsstaterne.

Ændring 15
Betragtning 18 e (ny)

(18e) Den generelle ramme med hensyn 
til levering af oplysninger og bistand i 
forbindelse med store arrangementer og 
større forsamlinger skal forenes med den 
fælles aktion 97/339/RIA af 26. maj 1997 
vedtaget af Rådet på grundlag af artikel 
K.3 i traktaten om Den Europæiske Union 
vedrørende samarbejde om offentlig 
orden og sikkerhed1 og Rådets resolution 
af 29. april 20042 om sikkerheden i 
forbindelse med Det Europæiske Råds 
møder og andre lignende arrangementer 
og Kongeriget Nederlandenes initiativ 
med henblik på vedtagelse af en 
rådsafgørelse om styrkelse af det 
grænseoverskridende politisamarbejde i 
forbindelse med møder, hvori der deltager 
et stort antal mennesker fra mere end en 
medlemsstat, og hvor politiarbejdet 
hovedsageligt består i at opretholde 
offentlig orden og sikkerhed og forhindre 
og bekæmpe strafbare handlinger.
1 EFT L 147, 5.6.1997, s. 1.
2 EUT C 116, 30.4.2004, s. 18.
3 EUT C 101 af 27.4.2005, s. 36.

Ændring 16
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Betragtning 20

(20) Denne afgørelse overholder de 
grundlæggende rettigheder og de principper, 
som bl.a. er indeholdt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder -

(20) Denne rammeafgørelse overholder de 
grundlæggende rettigheder og de principper, 
som bl.a. anerkendes i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Formålet med 
rammeafgørelsen er især at sikre fuld 
overensstemmelse med borgernes 
grundlæggende ret til respekt for deres 
privatliv og kommunikation samt til 
beskyttelse af deres personoplysninger som 
fastsat i artikel 7 og 8 i chartret. 

Ændring 17
Betragtning 20 a (ny)

(20a) En fuldstændig revision og 
evaluering af, hvorledes Prüm-aftalen har 
fungeret til dato, og vedtagelsen af en 
rammeaftale om beskyttelse af 
personoplysninger under tredje søjle er en 
forudsætning for rammeaftalens 
effektivitet og korrekte gennemførelse. 

Ændring 18
Artikel 1, indledning

Medlemsstaterne agter med denne 
afgørelse at intensivere det 
grænseoverskridende samarbejde i sager, 
der er omfattet af afsnit VI i EU-traktaten, 
navnlig udveksling af oplysninger mellem 
de myndigheder, som har ansvaret for 
forebyggelse og efterforskning af strafbare 
handlinger. Med henblik herpå indeholder 
denne afgørelse regler på følgende 
områder:

Medlemsstaterne agter med denne 
afgørelse at intensivere det 
grænseoverskridende samarbejde i sager, 
der er omfattet af afsnit VI i EU-traktaten, 
navnlig udveksling af oplysninger mellem 
de myndigheder, som har ansvaret for 
forebyggelse og efterforskning af strafbare 
handlinger, jf. artikel 2 i Rådets 
rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den 
europæiske arrestordre og om 
procedurerne for overgivelse mellem 
medlemsstaterne (2002/584/RIA)1 samt i 
henhold til artikel 1-4 i Rådets 
rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 
2002 om bekæmpelse af terrorisme2, 
samtidig med at de sikrer et 
fyldestgørende databeskyttelsesniveau. 
Med henblik herpå indeholder denne 
rammeafgørelse regler på følgende 
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områder:
1 EFT L 190, 18.7.2002, s. 1.
2 EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3.

(Dette Ændring gælder hele teksten. Hvis 
det vedtages, skal der foretages tekniske 
rettelser i hele teksten)

Ændring 19
Artikel 1, stk. 4

4) Bestemmelser om betingelserne og 
proceduren for intensivering af 
grænsepolitisamarbejdet ved hjælp af 
forskellige foranstaltninger (kapitel 5).

4) Bestemmelser om betingelserne og 
proceduren for intensivering af 
grænsepolitisamarbejdet ved hjælp af 
forskellige definerede foranstaltninger 
(kapitel 5).

Ændring 20
Artikel 1, stk. 4 a (nyt)

4a. Bestemmelser om databeskyttelse 
(kapitel 6, artikel 14, stk. 2 og artikel 16, 
stk. 2 og 4).

Ændring 21
Artikel 1 a (ny)

Artikel 1a
I denne rammeafgørelse forstås ved:
1) "straffelovsovertrædelser" de 
lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 2 i 
Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA 
2) "terrorforbrydelser" de 
lovovertrædelser, der er nævnt i artikel 1-
4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA 
3)"personoplysninger" enhver form for 
information om en identificeret eller 
identificerbar fysisk person ("den 
registrerede"); ved identificerbar person 
forstås en person, der direkte eller 
indirekte kan identificeres, bl.a. ved et 
identifikationsnummer eller et eller flere 
elementer, der er karakteristiske for 
denne persons fysiske eller fysiologiske, 
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identitet
4) "behandling af personoplysninger" 
enhver operation eller række af 
operationer - med eller uden brug af 
elektronisk databehandling - som 
personoplysninger gøres til genstand for, 
f.eks. indsamling, registrering, 
systematisering, opbevaring, tilpasning 
eller ændring, udlæsning, søgning, brug, 
videregivelse ved transmission, formidling 
eller enhver anden form for overladelse, 
sammenstilling eller samkøring samt 
blokering, slettelse eller tilintetgørelse. 
Behandling i betydningen i denne 
rammeafgørelse omfatter også 
underretning om, hvorvidt der findes et 
hit eller ej
5) "elektronisk søgeprocedure" direkte 
adgang til en anden instans' elektroniske 
filer, hvor svaret på søgeproceduren ikke 
kræver menneskelig indgriben
6) "referencing af oplysninger" 
mærkning af lagrede oplysninger, der 
ikke har til formål at begrænse den 
fremtidige behandling af dem
7) "blokering af oplysninger" mærkning 
af lagrede personoplysninger med det 
formål at begrænse den fremtidige 
behandling af dem
8) "ikke-kodende del af dna" 
kromosomområder, der ikke indeholder 
noget genetisk udtryk, dvs. at der ikke 
foreligger nogen oplysninger om, at de 
kan give oplysninger om specifikke 
arvelige karakteristika; uanset eventuelle 
videnskabelige fremskridt afsløres der 
ikke flere oplysninger vedrørende den 
ikke-kodende del af dna, hverken nu eller 
fremover.

Ændring 22
Artikel 1 b (ny)

Artikel 1b
Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om, at der klart skal kunne sondres 
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mellem personoplysninger vedrørende 
- en person, der mistænkes for at have 
begået eller deltaget i en 
straffelovsovertrædelse
- en person, der er dømt for en 
straffelovsovertrædelse
- en person, om hvem der er alvorlig 
grund til at tro, at han eller hun vil begå 
en straffelovsovertrædelse
- en person, der kan blive indkaldt for at 
vidne i forbindelse med undersøgelser 
vedrørende straffelovsovertrædelser eller 
med en efterfølgende straffesag
- en person, der er offer for en 
straffelovsovertrædelse, eller om hvem 
visse kendsgerninger giver anledning til at 
tro, at han eller hun kan blive offer for en 
straffelovsovertrædelse 
- en person, der kan tilvejebringe 
oplysninger om straffelovsovertrædelser
- en kontakt eller partner til en af 
ovennævnte personer, og
- en person, der ikke falder inden for 
nogen af ovennævnte kategorier.

Ændring 23
Artikel 2, stk. 1

1. Medlemsstaterne opretter og forvalter 
nationale dna-analysedatabaser med 
henblik på efterforskning af strafbare 
handlinger. Behandlingen i henhold til 
denne afgørelse af de oplysninger, der er 
lagret i disse databaser, sker i 
overensstemmelse med denne afgørelse og
under overholdelse af den gældende 
nationale lovgivning vedrørende 
behandlingsproceduren.

1. Medlemsstaterne opretter og forvalter 
nationale dna-analysedatabaser med 
henblik på efterforskning af strafbare 
handlinger. Behandlingen i henhold til 
denne rammeafgørelse af 
personoplysningerne i disse databaser sker 
i overensstemmelse med 
databeskyttelsesbestemmelserne i kapitel 6
under overholdelse af den gældende 
nationale lovgivning vedrørende 
behandlingsproceduren.

Ændring 24
Artikel 2, stk. 2
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2. Med henblik på gennemførelsen af 
denne afgørelse sikrer medlemsstaterne, at
referencedata fra den nationale dna-
analysedatabase, jf. stk. 1, første punktum, 
er tilgængelige. Referencedata omfatter 
udelukkende dna-profiler fastlagt på 
grundlag af den ikke-kodende del af dna og 
et referencenummer. Referencedata må 
ikke indeholde oplysninger, på grundlag af 
hvilke den registrerede kan identificeres 
direkte. Referencedata, som ikke er knyttet 
til en bestemt person (uidentificerede dna-
profiler) skal kunne genkendes som 
sådanne.

2. Med henblik på gennemførelsen af 
denne rammeafgørelse sikrer 
medlemsstaterne adgangen til
referencedata fra den nationale dna-
analysedatabase, der er åbnet for 
undersøgelse af straffelovsovertrædelser. 
Referencedata omfatter udelukkende dna-
profiler fastlagt på grundlag af den ikke-
kodende del af dna og et referencenummer. 
Referencedata må ikke indeholde 
oplysninger, på grundlag af hvilke den 
registrerede kan identificeres direkte. 
Referencedata, som ikke er knyttet til en 
bestemt person (uidentificerede dna-
profiler) skal kunne genkendes som 
sådanne.

Ændring 25
Artikel 3, stk. 1

1. Med henblik på efterforskning af 
strafbare handlinger giver medlemsstaterne
de andre medlemsstaters nationale 
kontaktpunkter, jf. artikel 6, adgang til 
referencedataene i deres dna-
analysedatabaser med ret til at foretage 
elektronisk søgning heri ved 
sammenligning af dna-profiler. Søgning 
må kun foretages i enkelttilfælde og under 
overholdelse af den anmodende 
medlemsstats nationale lovgivning.

1. Med henblik på efterforskning af 
strafbare handlinger giver medlemsstaterne 
de andre medlemsstaters nationale 
kontaktpunkter adgang til referencedataene 
i deres dna-analysedatabaser med ret til at 
foretage elektronisk søgning heri ved 
sammenligning af dna-profiler. Søgning 
må kun foretages i enkelttilfælde og under 
overholdelse af databeskyttelsesbestem-
melserne i kapitel 6, og den anmodende 
medlemsstats nationale lovgivning.

Ændring 26
Artikel 5

Hvis det som led i de procedurer, der er 
omhandlet i artikel 3 og 4, konstateres, at 
dna-profiler stemmer overens, finder den 
anmodede medlemsstats nationale 
lovgivning, herunder bestemmelserne om 
retshjælp, anvendelse på leveringen af 
yderligere personoplysninger og andre 
oplysninger vedrørende referencedataene.

Hvis det som led i de procedurer, der er 
omhandlet i artikel 3 og 4, konstateres, at 
dna-profiler stemmer overens, finder den 
anmodede medlemsstats nationale 
lovgivning, herunder bestemmelserne om 
retshjælp og databeskyttelsesbestem-
melserne i kapitel 6 anvendelse på 
leveringen af yderligere personoplysninger 
og andre oplysninger vedrørende 
referencedataene.
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Ændring 27
Artikel 6

Artikel 6
Nationalt kontaktpunkt og 

gennemførelsesforanstaltning
1. Med henblik på gennemførelsen af den 
levering af oplysninger, der er omhandlet 
i artikel 3 og 4, udpeger hver medlemsstat 
et nationalt kontaktpunkt. Den gældende 
nationale lovgivning finder anvendelse på 
de nationale kontaktpunkters beføjelser

udgår

2. De nærmere enkeltheder vedrørende 
den tekniske gennemførelse af 
procedurerne i artikel 3 og 4 fastsættes i 
gennemførelsesforanstaltningerne, jf. 
artikel 34.

Ændring 28
Artikel 7, indledning

Hvis der som led i en igangværende 
efterforskning eller strafferetlig procedure 
ikke er adgang til en dna-profil for en 
bestemt person, der befinder sig på en 
anmodet medlemsstats område, yder den 
anmodede medlemsstat retshjælp ved at 
udtage og undersøge cellemateriale fra den 
pågældende og ved at levere den opnåede 
dna-profil, hvis

1. Hvis der som led i en igangværende 
efterforskning eller strafferetlig procedure i 
tilknytning til straffelovsovertrædelser 
ikke er adgang til en dna-profil for en 
bestemt person, der mistænkes for at have 
begået en sådan straffelovsovertrædelse, 
og som befinder sig på en anmodet 
medlemsstats område, yder den anmodede 
medlemsstat retshjælp ved at udtage og 
undersøge cellemateriale fra den 
pågældende og ved at levere den opnåede 
dna-profil, hvis

Ændring 29
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

1a. Udtagning af cellemateriale må kun 
ske på grundlag af den nationale 
lovgivning og kun med et specifikt formål, 
og den skal opfylde kravene om 
nødvendighed og proportionalitet.
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Ændring 30
Artikel 8

Med henblik på gennemførelsen af denne 
afgørelse sikrer medlemsstaterne, at
referencedata fra databasen for de nationale 
elektroniske 
fingeraftryksidentifikationssystemer, som 
er oprettet til forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger, er 
tilgængelige. Referencedata omfatter 
udelukkende fingeraftryksoplysninger og et 
referencenummer. Referencedata må ikke 
indeholde oplysninger, på grundlag af 
hvilke den registrerede kan identificeres 
direkte. Referencedata, som ikke er knyttet 
til en bestemt person ("uidentificerede 
fingeraftryksoplysninger") skal kunne 
genkendes som sådanne.

Med henblik på gennemførelsen af denne 
rammeafgørelse sikrer medlemsstaterne 
adgangen til referencedata fra databasen 
for de nationale elektroniske 
fingeraftryksidentifikationssystemer, som 
er oprettet til forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger. 
Referencedata omfatter udelukkende 
fingeraftryksoplysninger og et 
referencenummer. Referencedata må ikke 
indeholde oplysninger, på grundlag af 
hvilke den registrerede kan identificeres 
direkte. Referencedata, som ikke er knyttet 
til en bestemt person ("uidentificerede 
fingeraftryksoplysninger") skal kunne 
genkendes som sådanne.

Ændring 31
Artikel 9, stk. 1

1. Med henblik på forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger giver 
medlemsstaterne de andre medlemsstaters 
nationale kontaktpunkter, jf. artikel 11, 
adgang til referencedataene i de 
elektroniske fingeraftryksidentifika-
tionssystemer, som de har oprettet med 
henblik herpå, med ret til at foretage 
elektronisk søgning heri ved sammen-
ligning af fingeraftryksoplysninger. 
Søgning må kun foretages i enkelttilfælde 
og under overholdelse af den anmodende 
medlemsstats nationale lovgivning.

Med henblik på forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger giver 
medlemsstaterne de andre medlemsstaters 
nationale kontaktpunkter, jf. artikel 11, 
adgang til referencedataene i de 
elektroniske fingeraftryksidentifika-
tionssystemer, som de har oprettet med 
henblik herpå, med ret til at foretage 
elektronisk søgning heri ved sammen-
ligning af fingeraftryksoplysninger. 
Søgning må kun foretages i enkelttilfælde 
og under overholdelse af databeskyttelses-
bestemmelserne i kapitel 6 og den 
anmodende medlemsstats nationale 
lovgivning.

Ændring 32
Artikel 10

Hvis det som led i proceduren i artikel 9 
konstateres, at fingeraftryksoplysninger 
stemmer overens, finder den anmodede 
medlemsstats nationale lovgivning, 

Hvis det som led i proceduren i artikel 9 
konstateres, at fingeraftryksoplysninger 
stemmer overens, finder den anmodede 
medlemsstats nationale lovgivning, 



A6-0207/2007 - Ordfører: Fausto Correia 31/05/2007/ 15

herunder bestemmelserne om retshjælp, 
anvendelse på leveringen af yderligere 
personoplysninger og andre oplysninger 
vedrørende referencedataene.

herunder bestemmelserne om retshjælp, og 
databeskyttelsesbestemmelserne i kapitel 6 
anvendelse på leveringen af yderligere 
personoplysninger og andre oplysninger 
vedrørende referencedataene.

Ændring 33
Artikel 11

Artikel 11 udgår
Nationalt kontaktpunkt og 

gennemførelsesforanstaltninger
1. Med henblik på gennemførelsen af den 
levering af oplysninger, der er omhandlet 
i artikel 9, udpeger hver medlemsstat et 
nationalt kontaktpunkt. Den gældende 
nationale lovgivning finder anvendelse på 
de nationale kontaktpunkters beføjelser.
2. De nærmere enkeltheder vedrørende 
den tekniske gennemførelse af 
proceduren i artikel 9 fastsættes i 
gennemførelsesforanstaltningerne, jf. 
artikel 34.

Ændring 34
Artikel 12, stk. 1

1. Med henblik på forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger og 
behandling af andre lovovertrædelser, der i 
den søgende medlemsstat hører under 
domstolenes eller anklagemyndighedens 
kompetenceområde, og med henblik på 
opretholdelse af den offentlige orden og 
sikkerhed giver medlemsstaterne de andre 
medlemsstaters nationale kontaktpunkter, 
jf. stk. 2, adgang til følgende oplysninger i 
de nationale køretøjsregistre med ret til at 
foretage elektronisk søgning heri i 
enkelttilfælde:

1. Med henblik på forebyggelse og 
efterforskning af strafbare handlinger og 
behandling af andre lovovertrædelser, der i 
den søgende medlemsstat hører under 
domstolenes eller anklagemyndighedens 
kompetenceområde, giver medlemsstaterne 
de andre medlemsstaters nationale 
kontaktpunkter, jf. stk. 2, adgang til 
følgende oplysninger i de nationale 
køretøjsregistre med ret til at foretage 
elektronisk søgning heri i enkelttilfælde:

a) oplysninger vedrørende ejere eller 
indehavere og

a) oplysninger vedrørende ejere eller 
indehavere og

b) oplysninger vedrørende køretøjer. b) oplysninger vedrørende køretøjer.

Søgningen må kun foretages med et Søgningen må kun foretages med et 
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fuldstændigt chassisnummer eller et 
fuldstændigt registreringsnummer. Søgning 
må kun foretages under overholdelse af 
den søgende medlemsstats nationale 
lovgivning.

fuldstændigt chassisnummer eller et 
fuldstændigt registreringsnummer. Søgning 
må kun foretages under overholdelse af 
databeskyttelsesbestemmelserne i kapitel 6 
og den søgende medlemsstats nationale 
lovgivning.

Ændring 35
Artikel 12, stk. 2

2. Med henblik på gennemførelsen af den 
levering af oplysninger, der er omhandlet 
i stk. 1, udpeger hver medlemsstat et 
nationalt kontaktpunkt til indkommende 
anmodninger. Den gældende nationale 
lovgivning finder anvendelse på de 
nationale kontaktpunkters beføjelser. De 
nærmere enkeltheder vedrørende den 
tekniske gennemførelse af proceduren 
fastsættes i 
gennemførelsesforanstaltningerne, jf. 
artikel 34.

udgår

Ændring 36
Artikel 14, stk. 1

1. Med henblik på forebyggelse af strafbare 
handlinger og opretholdelse af den 
offentlige orden og sikkerhed i forbindelse 
med store arrangementer med en 
grænseoverskridende dimension, navnlig 
sportsbegivenheder eller møder i Det 
Europæiske Råd, leverer medlemsstaterne 
både efter anmodning og på eget initiativ 
hinanden personoplysninger, hvis endelige 
domme eller andre forhold lader formode, 
at de pågældende personer vil begå 
strafbare handlinger under arrangementet, 
eller at de udgør en fare for den offentlige 
orden og sikkerhed, hvis leveringen af 
disse oplysninger er tilladt i henhold til den 
leverende medlemsstats nationale 
lovgivning.

1. Med henblik på forebyggelse af strafbare 
handlinger og opretholdelse af den 
offentlige orden og sikkerhed i forbindelse 
med store arrangementer med en 
grænseoverskridende dimension, navnlig 
sportsbegivenheder eller møder i Det 
Europæiske Råd, leverer medlemsstaterne 
både efter anmodning og på eget initiativ 
hinanden personoplysninger, hvis endelige 
domme eller andre forhold lader formode, 
at de pågældende personer vil begå 
strafbare handlinger under arrangementet, 
eller at de udgør en fare for den offentlige 
orden og sikkerhed, hvis leveringen af 
disse oplysninger er tilladt i henhold til den 
leverende medlemsstats nationale 
lovgivning, og det er nødvendigt og 
proportionelt begrundet i et demokratisk 
samfund og har et specifikt formål; der 
træffes afgørelse i hvert enkelt tilfælde.
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Ændring 37
Artikel 15

Artikel 15 udgår
Nationalt kontaktpunkt

Med henblik på gennemførelsen af den 
levering af oplysninger, der er omhandlet 
i artikel 13 og 14, udpeger hver 
medlemsstat et nationalt kontaktpunkt. 
Den gældende nationale lovgivning finder 
anvendelse på de nationale 
kontaktpunkters beføjelser.

Ændring 38
Artikel 16, stk. 1

1. For at forebygge terrorforbrydelser kan 
medlemsstaterne i enkelttilfælde, også på 
eget initiativ, under overholdelse af den 
nationale lovgivning, levere de i stk. 2 
omhandlede personoplysninger og andre 
oplysninger til de andre medlemsstaters 
kontaktpunkter, jf. stk. 3, hvis dette er 
nødvendigt, fordi bestemte forhold lader 
formode, at den pågældende vil begå 
strafbare handlinger som omhandlet i 
artikel 1-3 i EU-Rådets rammeafgørelse 
2002/475/RIA af 13. juni 2002 om 
bekæmpelse af terrorisme.

1. For at forebygge terrorforbrydelser kan 
medlemsstaterne i enkelttilfælde, også på 
eget initiativ, under overholdelse af den 
nationale lovgivning, de grundlæggende 
principper og de grundlæggende 
rettigheder, levere de i stk. 2 omhandlede 
personoplysninger og andre oplysninger til 
de andre medlemsstaters kontaktpunkter, 
hvis dette er nødvendigt, fordi bestemte 
forhold lader formode, at den pågældende 
vil begå terrorforbrydelser.

Ændring 39
Artikel 16, stk. 2

2. De oplysninger, der skal leveres, 
omfatter efternavne, fornavne, fødselsdato 
og fødested samt en beskrivelse af de 
forhold, der giver anledning til 
formodningen, jf. stk. 1.

2. De oplysninger, der skal leveres, 
omfatter kun personoplysninger og en 
beskrivelse af de forhold, der giver 
anledning til formodningen, jf. stk. 1.

Ændring 40
Artikel 16, stk. 3

3. Hver medlemsstat udpeger et nationalt 
kontaktpunkt, der skal varetage 

udgår
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udvekslingen af oplysninger med de andre 
medlemsstaters nationale kontaktpunkter. 
Den gældende nationale lovgivning finder 
anvendelse på de nationale 
kontaktpunkters beføjelser.

Ændring 41
Artikel 16, stk. 4 a (nyt)

4a. Uanset disse betingelser kan 
personoplysninger kun behandles i 
forbindelse med de i stk. 1 nævnte formål. 
De leverede oplysninger skal straks 
slettes, når det i stk. 1 nævnte formål er 
nået eller ikke længere kan nås, og under 
alle omstændigheder senest to år efter 
leveringsdatoen.

Ændring 42
Artikel 17, stk. 2

2. Hver medlemsstat kan som 
værtsmedlemsstat under overholdelse af 
sin nationale lovgivning og med den 
udstationerende medlemsstats samtykke 
give den udstationerende medlemsstats 
embedsmænd gennemførelsesbeføjelser i 
forbindelse med fælles aktioner eller, hvis 
det er muligt i henhold til 
værtsmedlemsstatens lovgivning, tillade 
den udstationerende medlemsstats 
embedsmænd at udøve deres 
gennemførelsesbeføjelser i 
overensstemmelse med den 
udstationerende stats lovgivning. Sådanne 
gennemførelsesbeføjelser må kun udøves 
under ledelse af embedsmænd fra 
værtsmedlemsstaten, som i princippet skal 
være til stede. Den udstationerende 
medlemsstats embedsmænd er underlagt 
værtsmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Værtsmedlemsstaten har 
ansvaret for deres handlinger.

2. Den udstationerende medlemsstats 
embedsmænd er underlagt 
værtsmedlemsstatens nationale 
lovgivning. Hver medlemsstat kan som 
værtsmedlemsstat under overholdelse af 
sin nationale lovgivning og med den 
udstationerende medlemsstats samtykke 
give den udstationerende medlemsstats 
embedsmænd gennemførelsesbeføjelser i 
forbindelse med fælles aktioner. Sådanne 
gennemførelsesbeføjelser må kun udøves 
under instruktion fra embedsmænd fra 
værtsmedlemsstaten, som i princippet skal 
være til stede.

Ændring 43
Artikel 17 a (ny)



A6-0207/2007 - Ordfører: Fausto Correia 31/05/2007/ 19

Artikel 17a
Foranstaltninger ved akut fare

1. En medlemsstats embedsmænd kan i 
akutte situationer passere grænsen til en 
anden medlemsstat 
("værtsmedlemsstaten") uden forudgående 
tilladelse med henblik på i 
værtsmedlemsstatens grænseområde at 
træffe de foreløbige foranstaltninger, der er 
nødvendige for at afværge en akut fare for 
personers fysiske integritet, under 
overholdelse af værtsmedlemsstatens 
nationale lovgivning.
2. Der er tale om en akut situation, jf. stk. 
1, hvis der er risiko for, at faren reelt vil 
opstå, hvis der skal ventes på, at 
værtsmedlemsstatens embedsmænd 
overtager ledelsen, jf. artikel 17, stk. 2.
3. De embedsmænd, der passerer grænsen, 
skal straks underrette værtsmedlemsstaten
derom. Værtsmedlemsstaten bekræfter 
denne underretning og skal straks træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at afværge 
faren og overtage ledelsen. De 
embedsmænd, der passerer grænsen, må 
kun operere i værtsmedlemsstaten, indtil 
denne stat har truffet de nødvendige 
håndhævelsesforanstaltninger. De 
embedsmænd, der passerer grænsen, skal 
følge værtsmedlemsstatens instrukser.
4. Medlemsstaterne fastsætter i en særskilt 
aftale, hvilke myndigheder der straks skal 
underrettes, jf. stk. 3. De embedsmænd, der 
passerer grænsen, er underlagt denne 
artikels bestemmelser og lovgivningen i 
værtsmedlemsstaten.
5. Værtsmedlemsstaten er ansvarlig for de 
foranstaltninger, som de embedsmænd, der 
passerer grænsen, træffer.

Ændring 44
Artikel 18 a (ny)

Artikel 18a
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Samarbejde efter anmodning
1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder yder efter anmodning 
hinanden bistand inden for rammerne af 
deres beføjelser og under overholdelse af 
deres nationale lovgivning.
2. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder yder hinanden bistand under 
overholdelse af artikel 39, stk. 1, første 
punktum, i konventionen af 19. juni 1990 
om gennemførelse af Schengen-aftalen af 
14. juni 1985 om gradvis ophævelse af 
kontrollen ved de fælles grænser, især med 
at
1) identificere ejere og indehavere af 
køretøjer og levere oplysninger om førere 
af køretøjer og kaptajner på sø- og 
luftfartøjer, i det omfang det ikke allerede 
er fastsat i artikel 12
2) levere oplysninger om kørekort, 
skibsførerbeviser og lignende tilladelser
3) fastslå personers bopæl og opholdssted
4) kontrollere opholdstilladelser
5) identificere telefonabonnenter og 
abonnenter på andre teletjenester, hvis 
disse oplysninger er offentligt tilgængelige
6) fastslå personers identitet
7) undersøge genstandes oprindelse, såsom 
våben, motorkøretøjer og fartøjer 
(undersøgelse af salgskanalerne)
8) levere oplysninger fra politiets databaser 
og sagsakter og oplysninger fra officielle 
registre, der er offentligt tilgængelige
9) udsende hastemeddelelser om våben og 
sprængstoffer og meddelelser om 
falskmøntneri og bedrageri med 
værdipapirer
10) levere oplysninger om den praktiske 
gennemførelse af grænseoverskridende 
overvågning, grænseoverskridende 
forfølgelse og kontrollerede leverancer og
11) fastslå en persons vilje til at afgive 
forklaring.
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3. Hvis den anmodede myndighed ikke har 
beføjelse til at behandle anmodningen, 
sender den anmodningen videre til den 
kompetente myndighed. Den anmodede 
myndighed underretter den anmodende 
myndighed om videresendelsen og om, 
hvilken myndighed der har beføjelse til at 
behandle anmodningen. Den kompetente 
myndighed behandler anmodningen og 
underretter den anmodende myndighed om 
resultatet. 

Ændring 45
Artikel 19, stk. 1

1. En udsendende medlemsstats 
embedsmænd, der befinder sig på en 
anden medlemsstats område i forbindelse 
med en fælles aktion, kan bære deres 
nationale uniformer der. De kan medtage 
de våben, den ammunition og det udstyr, 
som er tilladt ifølge den udstationerende 
medlemsstats nationale lovgivning. 
Værtsmedlemsstaten kan forbyde den 
udstationerende stats embedsmænd at bære 
bestemte typer våben, ammunition og 
udstyr.

1. En udstationerende medlemsstats 
embedsmænd kan medtage de 
tjenestevåben, den ammunition og det 
udstyr, som er tilladt ifølge den 
udstationerende medlemsstats nationale 
lovgivning. Værtsmedlemsstaten kan 
forbyde den udstationerende stats 
embedsmænd at bære bestemte typer 
tjenestevåben, ammunition og udstyr, 
forudsat at det samme forbud gælder 
landets egne embedsmænd i henhold til 
den nationale lovgivning.

Ændring 46
Artikel 19, stk. 2 a (nyt)

2a. En udstationerende medlemsstats 
embedsmænd, der befinder sig på en 
anden medlemsstats område i forbindelse 
med en fælles aktion, skal bære deres 
nationale uniformer der. Alle deltagere i 
den fælles aktion skal bære et særskilt 
fælles mærke. Værtsmedlemsstaten 
udleverer et akkrediteringsdokument til 
den udstationerende medlemsstats 
embedsmænd med angivelse af navn, 
rang og et digitaliseret fotografi af 
embedsmanden.

Ændring 47
Artikel 24, stk. 1
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1. I dette kapitel forstås ved: udgår
a) "behandling af personoplysninger": 
enhver operation eller række af 
operationer - med eller uden brug af 
elektroniske midler - som 
personoplysninger gøres til genstand for, 
f.eks. indsamling, registrering, 
systematisering, lagring, tilpasning eller 
ændring, udlæsning, søgning, brug, 
videregivelse ved fremsendelse, formidling 
eller enhver anden form for overladelse, 
sammenstilling eller samkøring samt 
blokering, slettelse eller tilintetgørelse. 
Behandling ifølge denne afgørelse 
omfatter også underretning om, hvorvidt 
der findes et hit
b) "elektronisk søgning": den direkte 
adgang til en elektronisk database i et 
andet organ på en sådan måde, at 
resultatet af søgningen fremkommer helt 
elektronisk
c) "referenceangivelse": markering af 
lagrede personoplysninger, uden at det er 
hensigten at begrænse den fremtidige 
behandling af disse oplysninger
d) "blokering": markering af lagrede 
personoplysninger med den hensigt at 
begrænse den fremtidige behandling af 
disse oplysninger.

Ændring 48
Artikel 24, stk. 2

2. For oplysninger, der leveres eller er 
leveret i henhold til denne afgørelse, 
gælder følgende bestemmelser, medmindre 
andet er fastsat i de foregående kapitler.

2. Følgende bestemmelser gælder for 
indsamling og behandling af dna-
materiale og fingeraftryk i en medlemsstat 
og for levering af yderligere 
personoplysninger inden for denne 
rammeafgørelses anvendelsesområde.
Disse bestemmelser gælder også for 
oplysninger, der leveres eller er leveret i 
henhold til denne rammeafgørelse.

Ændring 49
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Artikel 25, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne tager hensyn til de 
forskellige kategorier af personoplysninger 
og de forskellige formål, de er indsamlet til, 
for at kunne fastsætte frister for lagringen 
af oplysningerne og egnede betingelser for 
indsamling, behandling og formidling af 
oplysningerne. Personoplysninger 
vedrørende personer, som ikke er mistænkt 
for at have begået en strafbar handling 
eller at have deltaget i en sådan, behandles 
kun til de formål, de er indsamlet til, og i en 
begrænset periode. Medlemsstaterne 
fastsætter rimelige begrænsninger for 
adgangen til sådanne oplysninger og 
formidlingen af dem.

Ændring 50
Artikel 25, stk. 3

3. Stk. 2 finder ikke anvendelse på de 
medlemsstater, hvor levering af 
personoplysninger som fastsat i denne 
afgørelse allerede er påbegyndt i henhold 
til aftalen af 27. maj 2005 mellem 
Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken 
Tyskland, Kongeriget Spanien, Den 
Franske Republik, Storhertugdømmet 
Luxembourg, Kongeriget Nederlandene 
og Republikken Østrig om intensivering 
af det grænseoverskridende samarbejde, 
navnlig om bekæmpelse af terrorisme, 
grænseoverskridende kriminalitet og 
ulovlig migration (Prüm-aftalen).

udgår

Ændring 51
Artikel 25, stk. 3 a (nyt)

3a. Oplysninger, der er behandlet inden 
for rammerne af denne rammeafgørelse, 
må ikke overføres til eller stilles til 
rådighed for et tredjeland eller en 
international organisation.

Ændring 52
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Artikel 26, stk. 1

Den modtagende medlemsstat må kun 
behandle personoplysningerne til de formål, 
hvortil oplysningerne er leveret i henhold til 
denne afgørelse. Behandling til andre formål 
er kun tilladt efter forudgående samtykke fra 
den medlemsstat, der forvalter databasen, og 
kun under overholdelse af den modtagende 
medlemsstats nationale lovgivning. 
Samtykke kan gives, hvis behandling til 
sådanne andre formål er tilladt i henhold til 
den nationale lovgivning i den medlemsstat, 
der forvalter databasen.

Den modtagende medlemsstat må kun 
behandle personoplysningerne til de formål, 
hvortil oplysningerne er leveret i henhold til 
denne rammeafgørelse. Behandling til andre 
formål er kun tilladt efter forudgående 
samtykke fra den medlemsstat, der forvalter 
databasen, og kun under overholdelse af den 
modtagende medlemsstats nationale 
lovgivning. Samtykke kan gives, hvis 
behandling til sådanne andre formål er tilladt 
i henhold til den nationale lovgivning i den 
medlemsstat, der forvalter databasen, og 
efter kontrol i det enkelte tilfælde.

Ændring 53
Artikel 27

De leverede personoplysninger må kun 
behandles af myndigheder, organer og 
domstole, der har beføjelse til at udføre en 
opgave med henblik på de formål, der er 
nævnt i artikel 26. Navnlig må de leverede 
oplysninger først videresendes til andre 
organer efter forudgående samtykke fra den 
leverende medlemsstat og under 
overholdelse af den modtagende 
medlemsstats lovgivning.

De leverede personoplysninger må kun 
behandles af myndigheder, organer og 
domstole, der har beføjelse til at udføre en 
opgave med henblik på de formål, der er 
nævnt i artikel 26. Navnlig må de leverede 
oplysninger først videresendes til andre 
organer efter forudgående samtykke fra den 
leverende medlemsstat i det enkelte tilfælde 
og under overholdelse af den modtagende 
medlemsstats lovgivning.

Ændring 54
Artikel 28, stk. 2 a (nyt)

2a. Særlige kategorier af oplysninger 
vedrørende racemæssig eller etnisk 
baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk 
overbevisning, medlemskab af partier 
eller fagforeninger, seksuel orientering 
eller helbredsforhold må kun behandles, 
hvis dette er absolut nødvendigt og står i 
forhold til målet i en specifik sag og er i 
overensstemmelse med specifikke 
sikkerhedsforanstaltninger.

Ændring 55
Artikel 28, stk. 3, litra b
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b) efter udløbet af den maksimumsperiode 
for opbevaring af oplysningerne, som er 
fastsat i den leverende medlemsstats 
nationale lovgivning, hvis det leverende 
organ har oplyst det modtagende organ 
om denne maksimumsperiode ved 
leveringen.

b) efter udløbet af maksimumsperioden på 
to år undtagen i de i artikel 14 og 16 
omhandlede tilfælde.

Ændring 56
Artikel 29, stk. 2, litra a

a) at der træffes foranstaltninger til ved 
hjælp af den mest avancerede teknik at 
garantere databeskyttelse og datasikkerhed, 
især oplysningernes fortrolighed og 
integritet

a) at der træffes foranstaltninger til ved 
hjælp af den bedste tilgængelige teknik at 
garantere databeskyttelse og datasikkerhed, 
især oplysningernes fortrolighed og 
integritet

Ændring 57
Artikel 30, stk. 2, indledning

2. For elektronisk søgning af oplysninger 
i henhold til artikel 3, 9 og 12 eller 
elektronisk sammenligning i henhold til 
artikel 4 gælder følgende:

udgår

Ændring 58
Artikel 30, stk. 4

4. De registrerede oplysninger skal med 
passende midler beskyttes mod uretmæssig 
brug og andre former for misbrug og 
opbevares i to år. Efter 
opbevaringsperiodens udløb skal de 
registrerede oplysninger straks slettes.

4. De registrerede oplysninger skal med 
passende midler beskyttes mod uretmæssig 
brug og andre former for misbrug og 
opbevares i tre år. Efter 
opbevaringsperiodens udløb skal de 
registrerede oplysninger straks slettes.

Ændring 59
Artikel 31, stk. 1

1. Efter anmodning ifølge den nationale 
lovgivning, skal den registrerede, efter at 
have godtgjort sin identitet, under 
overholdelse af den nationale lovgivning 
informeres om de oplysninger om den 

1. Den registrerede skal uden urimelige 
omkostninger, i en almindeligt forståelig 
form og uden uacceptabel forsinkelse samt 
under overholdelse af den nationale 
lovgivning informeres om indsamlede 
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pågældende, der er behandlet, og om 
deres oprindelse, modtageren eller 
modtagerkategorierne, formålet med 
behandlingen og retsgrundlaget herfor, 
og dette skal ske uden urimelige 
omkostninger, i en almindeligt forståelig 
form og uden uacceptabel forsinkelse. 
Desuden har den registrerede ret til at få 
rettet urigtige oplysninger og til at få slettet 
uretmæssigt behandlede oplysninger.
Medlemsstaterne sikrer endvidere, at den 
registrerede i tilfælde af krænkelse af 
dennes ret til databeskyttelse faktisk kan 
indgive en klage til en uafhængig domstol, 
jf. artikel 6, stk. 1, i den europæiske 
menneskerettighedskonvention, eller en 
uafhængig tilsynsmyndighed, jf. artikel 28 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger, og at den pågældende 
har mulighed for at gøre sin ret til 
skadeserstatning eller anden form for 
erstatning gældende. De nærmere 
enkeltheder vedrørende proceduren for 
gennemførelsen af disse rettigheder og 
grundene til begrænsning af retten til 
indsigt fastsættes i de relevante nationale 
retsforskrifter i den medlemsstat, hvor den 
registrerede gør sin ret gældende.

oplysninger, levering af sådanne 
oplysninger til andre medlemsstater og 
tilladelser vedrørende disse. Desuden skal 
den registrerede informeres om sin ret til 
at få rettet urigtige oplysninger og til at få 
slettet uretmæssigt behandlede 
oplysninger. Medlemsstaterne sikrer 
endvidere, at den registrerede i tilfælde af 
krænkelse af dennes ret til databeskyttelse 
faktisk kan indgive en klage til en 
uafhængig domstol, jf. artikel 6, stk. 1, i 
den europæiske 
menneskerettighedskonvention, eller en 
uafhængig tilsynsmyndighed, jf. artikel 28 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger, og at den pågældende 
har mulighed for at gøre sin ret til 
skadeserstatning eller anden form for 
erstatning gældende. De nærmere 
enkeltheder vedrørende proceduren for 
gennemførelsen af disse rettigheder og 
grundene til begrænsning af retten til 
indsigt fastsættes i de relevante nationale 
retsforskrifter i den medlemsstat, hvor den 
registrerede gør sin ret gældende.

Ændring 60
Artikel 32 a (ny)

Artikel 32a
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
bestemmelserne i dette kapitel 
gennemføres fuldt ud, og de fastsætter 
bl.a. sanktioner, der er effektive, står i et 
rimeligt forhold til lovovertrædelsen og 
har afskrækkende virkning, og som skal 
finde anvendelse i tilfælde af overtrædelse 
af disse bestemmelser, navnlig de 
bestemmelser, der sigter mod at sikre 
fortrolighed og sikkerhed i forbindelse 
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med behandling af personoplysninger.

Ændring 61
Artikel 32 b (ny)

Artikel 32b
1. De enkelte medlemsstater udpeger et 
eller flere nationale kontaktpunkter med 
henblik på levering af oplysninger som 
omhandlet i artikel 3, 4, 9, 12, 14 og 16.
2. De nationale kontaktpunkters 
beføjelser er underlagt den gældende 
nationale lovgivning. De nationale 
kontaktpunkter skal stå til rådighed på 
alle tidspunkter.
3. En liste over alle nationale 
kontaktpunkter sendes af hver 
medlemsstat til de øvrige medlemsstater 
og offentliggøres i Den Europæiske 
Unions Tidende.

Ændring 62
Artikel 33, stk. 2

2. Erklæringer, der er afgivet i henhold til 
stk. 1, kan til enhver tid ændres ved hjælp 
af en erklæring til Generalsekretariatet for 
Rådet. Generalsekretariatet for Rådet 
fremsender alle modtagne erklæringer til 
medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Erklæringer, der er afgivet i henhold til 
stk. 1, kan til enhver tid ændres ved hjælp 
af en erklæring til Generalsekretariatet for 
Rådet. Generalsekretariatet for Rådet 
fremsender alle modtagne erklæringer til 
medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og 
Kommissionen.

Ændring 63
Artikel 33, stk. 2 a (ny)

2a. Erklæringer ud over dem, der er 
nævnt i artikel 19, stk. 4, offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende.

Ændring 64
Artikel 34

Rådet vedtager de foranstaltninger, der er 1. Rådet vedtager 
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nødvendige for at gennemføre denne 
afgørelse på unionsplan, jf. proceduren i 
EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra c), 
andet punktum.

gennemførelsesforanstaltninger efter 
høring af Europa-Parlamentet.

2. Gennemførelsesforanstaltningerne skal 
desuden fremsendes til Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse, der 
kan afgive udtalelse herom.

Ændring 65
Artikel 35

Hver medlemsstat dækker de operationelle 
udgifter i forbindelse med sine organers 
gennemførelse af denne afgørelse. I 
særlige tilfælde kan de berørte
medlemsstater aftale andet.

Hver medlemsstat dækker de operationelle 
udgifter i forbindelse med sine organers 
gennemførelse af denne rammeafgørelse. 
Imidlertid skal omkostninger til driften af 
telekommunikationsnettet TESTA II 
(Trans European Services for Telematics 
between Administrations) eller andre net 
til udveksling af oplysninger som 
omhandlet i denne rammeafgørelses 
kapitel 2 afholdes over Den Europæiske 
Unions almindelige budget.

Ændring 66
Artikel 36, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan indgå bilaterale 
eller multilaterale aftaler eller ordninger, 
der vedrører anvendelsesområdet for denne 
afgørelse, eller sætte dem i kraft efter 
denne afgørelses ikrafttræden, for så vidt 
sådanne aftaler eller ordninger giver 
mulighed for at udvide eller udbygge 
denne afgørelses mål.

2. Medlemsstaterne kan indgå bilaterale 
eller multilaterale aftaler eller ordninger, 
der vedrører anvendelsesområdet for denne 
rammeafgørelse, eller sætte dem i kraft 
efter denne afgørelses ikrafttræden, for så 
vidt sådanne aftaler eller ordninger giver 
mulighed for at udvide eller udbygge 
denne rammeafgørelses mål, herunder 
målene for beskyttelse af oplysninger.

Ændring 67
Artikel 36, stk. 4

4. Medlemsstaterne underretter Rådet og 
Kommissionen senest [... år] efter denne 
afgørelses virkning om, hvilke eksisterende 
aftaler eller ordninger som omhandlet i stk. 1 
de fortsat ønsker at anvende.

4. Medlemsstaterne underretter Rådet, 
Europa-Parlamentet og Kommissionen 
senest [... år] efter denne rammeafgørelses
virkning om, hvilke eksisterende aftaler eller 
ordninger som omhandlet i stk. 1 de fortsat 
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ønsker at anvende.

Ændring 68
Artikel 36, stk. 5

5. Medlemsstaterne underretter også Rådet 
og Kommissionen om eventuelle nye aftaler 
eller ordninger som omhandlet i stk. 2 senest 
tre måneder efter deres undertegnelse eller 
for så vidt angår instrumenter, der allerede er 
blevet undertegnet, inden denne afgørelse
blev vedtaget, senest tre måneder efter deres 
ikrafttræden.

5. Medlemsstaterne underretter også Rådet, 
Europa-Parlamentet og Kommissionen om 
eventuelle nye aftaler eller ordninger som 
omhandlet i stk. 2 senest tre måneder efter 
deres undertegnelse eller for så vidt angår 
instrumenter, der allerede er blevet 
undertegnet, inden denne rammeafgørelse
blev vedtaget, senest tre måneder efter deres 
ikrafttræden.

Ændring 69
Artikel 37, stk. 2

2. Medlemsstaterne meddeler 
Generalsekretariatet for Rådet og 
Kommissionen teksten til de retsforskrifter, 
som de udsteder for at gennemføre de 
forpligtelser, der følger af denne afgørelse, 
i national ret. I forbindelse hermed kan 
hver medlemsstat tilkendegive, at den 
straks vil anvende denne afgørelse i sine 
forbindelser med de medlemsstater, der har 
afgivet samme meddelelse.

2. Medlemsstaterne meddeler 
Generalsekretariatet for Rådet teksten til de 
retsforskrifter, som de udsteder for at 
gennemføre de forpligtelser, der følger af 
denne rammeafgørelse, i national ret. I 
forbindelse hermed kan hver medlemsstat 
tilkendegive, at den straks vil anvende 
denne rammeafgørelse i sine forbindelser 
med de medlemsstater, der har afgivet 
samme meddelelse. Generalsekretariatet 
for Rådet sender de meddelelser, det 
modtager, til medlemsstaterne, Europa-
Parlamentet og Kommissionen.

Ændring 70
Artikel 37 a (ny)

Artikel 37a
1. Rådet evaluerer hvert andet år den 
administrative, tekniske og finansielle 
anvendelse og gennemførelse af denne 
rammeafgørelse.
2. Retningslinjerne for den automatiske 
søgning og sammenligning af dna og 
fingeraftryksoplysninger evalueres seks 
måneder efter datoen for denne 
rammeafgørelses ikrafttræden. Med 



30\ 31/05/2007 Ordfører: Fausto Correia - A6-0207/2007

hensyn til køretøjsregistrerings-
oplysninger foretages den første 
evaluering tre måneder efter denne dato.
3. Evalueringsrapporter sendes til 
Europa-Parlamentet og Kommissionen.


