
Fremsat den 15. november 2018 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Forslag
til

Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer
(PNR-loven)

Kapitel 1
Etablering af PNR-enhed

§ 1. Rigspolitiet etablerer en PNR-enhed, der er ansvarlig
for
1) at indsamle PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov,

fra luftfartsselskaber,
2) at opbevare, behandle og videregive PNR-oplysninger

eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til de
kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3 til
denne lov, Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets
Efterretningstjeneste,

3) at udveksle PNR-oplysninger eller resultatet af behand-
lingen af oplysningerne med PNR-enheder og kompe-
tente myndigheder i andre EU-medlemsstater, Europol,
tredjelande og internationale organisationer.

§ 2. PNR-enhedens personale kan være udstationeret fra
de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3 til den-
ne lov, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterret-
ningstjeneste eller fra kompetente myndigheder i andre EU-
medlemsstater. PNR-enheden kan have flere afdelinger.

Stk. 2. Behandler PNR-enheden personoplysninger, finder
lov om retshåndhævende myndigheders behandling af per-
sonoplysninger og regler udstedt i medfør heraf anvendelse,
i det omfang behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser
i denne lov, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Behandler PNR-enheden personoplysninger for
Politiets Efterretningstjeneste, finder lov om Politiets Efter-
retningstjeneste (PET) og regler udstedt i medfør heraf an-
vendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af be-
stemmelser i denne lov.

Stk. 4. Behandler PNR-enheden personoplysninger for
Forsvarets Efterretningstjeneste, finder lov om Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE) og regler udstedt i medfør heraf
anvendelse, i det omfang behandlingen ikke er reguleret af
bestemmelser i denne lov.

Kapitel 2
Luftfartsselskabernes forpligtelser

§ 3. Luftfartsselskaber skal efter anmodning fra Rigspoli-
tiet og herefter løbende forud for flyvninger, der har tilknyt-
ning til Danmark, videregive PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til
denne lov, i elektronisk form til PNR-enheden. 1. pkt. gæl-
der alene PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber har ind-
samlet som led i deres virksomhed.

Stk. 2. Indsamler luftfartsselskaber forhåndsoplysninger
om passagerer (API-oplysninger), jf. punkt 18 i bilag 1 til
denne lov, skal luftfartsselskaberne videregive disse, uanset
om luftfartsselskaberne opbevarer API-oplysninger ved
hjælp af andre tekniske midler end PNR-oplysninger omfat-
tet af stk. 1. Ved en sådan videregivelse finder bestemmel-
serne i denne lov anvendelse for disse API-oplysninger.

Stk. 3. Har en flyvning fælles rutenummer, er det alene
det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der skal videre-
give PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, til Rigspoli-
tiet.

Stk. 4. Justitsministeren kan efter forhandling med for-
svarsministeren fastsætte nærmere regler om behandling,
herunder om opbevaringsperiode og maskering, af PNR-op-
lysninger fra luftfartsselskaberne i en overgangsperiode
samt om luftfartsselskabernes forpligtelser efter stk. 1-3,
herunder om at videregivelse skal ske via en eller flere an-
givne tekniske løsninger, og om de tekniske og praktiske
krav til luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-oplysnin-
ger efter stk. 1 og 2.

§ 4. PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, skal vide-
regives
1) mellem 24 og 48 timer før den planlagte flyafgang, og
2) straks efter at luftfartøjets døre er lukkede, og det ikke

længere er muligt for passagerer at gå ombord i luftfar-
tøjet eller forlade det.
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Stk. 2. Videregivelse i henhold til stk. 1, nr. 2, er begræn-
set til ajourføring af de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, nr.
1.

Stk. 3. Luftfartsselskaber skal endvidere efter konkret an-
modning fra PNR-enheden videregive PNR-oplysninger, jf.
bilag 1 til denne lov, til PNR-enheden på andre tidspunkter
end de, der er nævnt i stk. 1, når
1) det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at

reagere på en konkret og reel trussel relateret til terror-
handlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne
lov, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at det kan have
betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrø-
rende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser
af straffelovens kapitel 12 og 13, eller

3) Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at det kan ha-
ve betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed
rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3.

Kapitel 3
Opbevaring og maskering

§ 5. PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, fra luft-
fartsselskaber opbevares i en periode på fem år efter videre-
givelsen til PNR-enheden, hvorefter oplysningerne slettes.

§ 6. Modtager PNR-enheden PNR-oplysninger, der inde-
holder andre oplysninger end nævnt i bilag 1 til denne lov,
slettes oplysningerne straks.

§ 7. Seks måneder efter, at videregivelsen af PNR-oplys-
ninger, jf. bilag 1 til denne lov, har fundet sted, maskeres
følgende oplysninger:
1) Passagerens navn, herunder medpassagerers navne og

antal rejsende, der rejser sammen.
2) Adresse og kontaktoplysninger.
3) Alle former for betalingsoplysninger, herunder fakture-

ringsadresse.
4) Oplysninger om bonusprogrammer.
5) Generelle bemærkninger.
6) Eventuelt indsamlede forhåndsoplysninger om passage-

rer (API-oplysninger), der er omfattet af punkt 18 i bi-
lag 1 til denne lov.

Stk. 2. Oplysninger, der er maskeret efter stk. 1, må ikke
afmaskeres, medmindre
1) det er nødvendigt for at forebygge, opdage, efterforske

eller retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet,
jf. bilag 2 til denne lov, der kan straffes med mindst 3
års fængsel, og afmaskeringen er godkendt af rigspoli-
tichefen eller den, som bemyndiges hertil,

2) de afmaskerede oplysninger må antages at have betyd-
ning for varetagelsen af Politiets Efterretningstjenestes
opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af
overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, og af-
maskeringen er godkendt af chefen for Politiets Efter-
retningstjeneste eller den, som bemyndiges hertil, eller

3) de afmaskerede oplysninger må antages at have betyd-
ning for varetagelsen af Forsvarets Efterretningstjene-
stes virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog §

15, stk. 3, og afmaskeringen er godkendt af chefen for
Forsvarets Efterretningstjeneste eller den, som bemyn-
diges hertil.

Stk. 3. Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver, jf. § 25, stk.
1, underrettes om afmaskering efter stk. 2, nr. 1, og foreta-
ger en efterfølgende kontrol af, om betingelserne for afma-
skering er opfyldt. Databeskyttelsesrådgiveren underretter
PNR-enheden og, hvis det er relevant, de berørte myndighe-
der, hvis betingelserne for afmaskering ikke er opfyldt.

§ 8. PNR-enheden opbevarer resultatet af behandlingen af
oplysningerne, der har fundet sted i medfør af § 10, nr. 1-4,
så længe det er nødvendigt for at underrette de kompetente
myndigheder, der er angivet i bilag 3 til denne lov, Politiets
Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstjeneste eller
kompetente myndigheder eller PNR-enheder i andre EU-
medlemsstater om et hit.

Stk. 2. Giver resultatet af behandlingen af PNR-oplysnin-
ger, jf. bilag 1 til denne lov, et ukorrekt hit, kan resultatet af
behandlingen dog lagres med henblik på at undgå fremtidige
ukorrekte hits, så længe de bagvedliggende oplysninger ikke
er slettet.

Kapitel 4
Behandling af PNR-oplysninger

§ 9. PNR-oplysninger, der angiver en persons race eller
etniske oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske over-
bevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, helbredsop-
lysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle
forhold eller seksuelle orientering, må ikke behandles efter
denne lov.

Stk. 2. Modtager PNR-enheden oplysninger omfattet af
stk. 1, slettes oplysningerne straks.

§ 10. PNR-enheden må behandle PNR-oplysninger, jf. bi-
lag 1 til denne lov,
1) for at foretage en forhåndsvurdering af passagerer for-

ud for deres planlagte ankomst til eller afrejse fra Dan-
mark for at identificere personer, som det kræves, at de
kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3 til
denne lov, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarets
Efterretningstjeneste eller Europol undersøger nærme-
re, idet sådanne personer kan være involveret i en ter-
rorhandling eller grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne
lov, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) hvis Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at oplys-
ningerne kan have betydning for varetagelsen af tjene-
stens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforsk-
ning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13,

3) hvis Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at oplys-
ningerne kan have betydning for varetagelsen af tjene-
stens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog
§ 15, stk. 3,

4) for at reagere på en begrundet anmodning fra en kom-
petent myndighed, der er angivet i bilag 3 til denne lov,
en kompetent myndighed eller en PNR-enhed i en an-
den EU-medlemsstat, Europol, et tredjeland eller en in-
ternational organisation om at videregive PNR-oplys-

2



ninger i konkrete sager, der er nødvendige for at fore-
bygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhand-
linger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne lov,
der kan straffes med mindst 3 års fængsel, og

5) for at analysere PNR-oplysninger med henblik på at
ajourføre eller fastsætte nye kriterier, der skal anvendes
i forbindelse med forhåndsvurderingen, og som foreta-
ges i medfør af § 11, nr. 2, med henblik på at identifi-
cere personer, der kan være involveret i en terrorhand-
ling eller grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne lov, der
kan straffes med mindst 3 års fængsel.

§ 11. Som led i en forhåndsvurdering, jf. § 10, nr. 1, kan
PNR-enheden
1) sammenholde PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne

lov, med oplysninger i databaser, der er relevante med
henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsfor-
følge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. bilag 2
til denne lov, der kan straffes med mindst 3 års fæng-
sel, eller

2) behandle PNR-oplysninger efter forud fastsatte kriteri-
er, der er målrettede, står i rimeligt forhold til målet, og
som er konkrete.

§ 12. Modtager PNR-enheden PNR-oplysninger, jf. bilag
1 til denne lov, eller resultatet af behandlingen af oplysnin-
gerne fra andre EU-medlemsstaters PNR-enheder, må oplys-
ningerne kun behandles med henblik på videregivelse til de
kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3 til denne
lov, Politiets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterret-
ningstjeneste efter reglerne i kapitel 5.

§ 13. De kompetente myndigheder, der er angivet i bilag
3 til denne lov, må alene behandle PNR-oplysninger, jf. bi-
lag 1 til denne lov, og resultatet af behandlingen af oplys-
ningerne med henblik på at forebygge, opdage, efterforske
eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf.
bilag 2 til denne lov, der kan straffes med mindst 3 års
fængsel.

Stk. 2. Stk. 1 vedrører ikke myndighedernes beføjelser,
når der opdages andre overtrædelser eller tegn herpå foran-
lediget af en sådan behandling.

Stk. 3. Lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) finder
anvendelse for Politiets Efterretningstjenestes behandling af
PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, og resultatet af
behandlingen af oplysningerne.

Stk. 4. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) fin-
der anvendelse for Forsvarets Efterretningstjenestes behand-
ling af PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, og resulta-
tet af behandlingen af oplysningerne.

§ 14. De kompetente myndigheder, der er angivet i bilag
3 til denne lov, må ikke træffe afgørelser, som har byrdeful-
de retsvirkninger over for en person, eller afgørelser, der i
væsentlig grad påvirker en person, udelukkende som følge
af automatisk behandling af PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til
denne lov.

Kapitel 5
Videregivelse og udveksling af PNR-oplysninger

§ 15. PNR-enheden skal snarest muligt videregive PNR-
oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, eller resultatet af be-
handlingen af oplysningerne til en relevant kompetent myn-
dighed, der er angivet i bilag 3 til denne lov, eller Politiets
Efterretningstjeneste med henblik på, at myndigheden kan
undersøge oplysningerne nærmere.

Stk. 2. PNR-enheden skal efter anmodning fra Forsvarets
Efterretningstjeneste snarest muligt videregive PNR-oplys-
ninger, jf. bilag 1 til denne lov, eller resultatet af behandlin-
gen af oplysningerne til tjenesten, hvis tjenesten vurderer, at
oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjene-
stens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog stk.
3.

Stk. 3. Vedrører PNR-oplysninger fysiske personer, der er
hjemmehørende i Danmark, kan Forsvarets Efterretningstje-
neste alene anmode PNR-enheden om sådanne oplysninger,
hvis oplysningerne angår bestemte personer, og tjenesten
vurderer, at oplysningerne må antages at have betydning for
varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i
udlandet.

§ 16. PNR-enheden kan videregive relevante og nødven-
dige PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, og resultatet
af behandlingen af oplysningerne vedrørende de personer,
der identificeres ved forhåndsvurderingen i § 10, nr. 1, til en
PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat for at forebygge,
opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller
grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne lov, der kan straffes
med mindst 3 års fængsel.

Stk. 2. PNR-enheden kan efter begrundet anmodning, og
når det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at
forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhand-
linger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne lov, der
kan straffes med mindst 3 års fængsel, videregive PNR-op-
lysninger, jf. bilag 1 til denne lov, eller resultatet af behand-
lingen af oplysningerne til en PNR-enhed i en anden EU-
medlemsstat.

Stk. 3. PNR-enheden kan anmode en PNR-enhed i en an-
den EU-medlemsstat om at videregive PNR-oplysninger, jf.
bilag 1 til denne lov, eller resultatet af behandlingen af op-
lysningerne, hvis
1) oplysningerne er nødvendige i en konkret sag for at fo-

rebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terror-
handlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne
lov, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysninger-
ne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens
opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af
overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, eller

3) Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysnin-
gerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens
virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15,
stk. 3.

§ 17. PNR-enheden kan efter begrundet anmodning, og
hvis det er nødvendigt i hastende tilfælde, videregive PNR-
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oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, direkte til en myndig-
hed i en anden EU-medlemsstat, der har kompetence til at
forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhand-
linger og grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne lov, der kan
straffes med mindst 3 års fængsel.

§ 18. PNR-enheden kan indhente og videregive PNR-op-
lysninger, jf. bilag 1 til denne lov, til en PNR-enhed i en an-
den EU-medlemsstat efter anmodning herom, hvis adgangen
til oplysningerne er nødvendig for at reagere på en konkret
og reel trussel relateret til terrorhandlinger eller grov krimi-
nalitet, jf. bilag 2 til denne lov, der kan straffes med mindst
3 års fængsel

Stk. 2. PNR-enheden kan anmode en PNR-enhed i en an-
den EU-medlemsstat om at indhente og videregive PNR-op-
lysninger, jf. bilag 1 til denne lov, på ikke fastlagte leve-
ringstidspunkter i overensstemmelse med § 4, stk. 3, hvis
1) det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at

reagere på en konkret og reel trussel relateret til terror-
handlinger eller grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne
lov, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) Politiets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysninger-
ne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens
opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af
overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, eller

3) Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at oplysnin-
gerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens
virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15,
stk. 3.

§ 19. PNR-enheden kan efter begrundet anmodning vide-
regive PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, eller resul-
tatet af behandlingen af oplysningerne til Europol, når det er
nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at forebygge,
opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller
grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne lov, der kan straffes
med mindst 3 års fængsel.

§ 20. PNR-enheden kan overføre PNR-oplysninger, jf. bi-
lag 1 til denne lov, eller resultatet af behandlingen af oplys-
ningerne til en myndighed i et tredjeland eller en internatio-
nal organisation i overensstemmelse med betingelserne i §§
16-19, hvis
1) den modtagende myndighed i tredjelandet eller den in-

ternationale organisation har kompetence til at forebyg-
ge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare hand-
linger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner,

2) overførslen er nødvendig for at forebygge, opdage, ef-
terforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov
kriminalitet, jf. bilag 2 til denne lov, der kan straffes
med mindst 3 års fængsel, i en EU-medlemsstat eller et
tredjeland,

3) den kompetente myndighed i tredjelandet eller den in-
ternationale organisation, der modtager oplysningerne,
tilkendegiver at have til hensigt at behandle oplysnin-
gerne til formål, der er forenelige med kravene i denne
lov, og

4) tredjelandet eller den internationale organisation accep-
terer alene at overføre oplysningerne til et andet tredje-

land eller en international organisation, hvis det er nød-
vendigt for at forebygge, opdage, efterforske eller rets-
forfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. bi-
lag 2 til denne lov, der kan straffes med mindst 3 års
fængsel, og efter udtrykkeligt samtykke fra PNR-enhe-
den.

Stk. 2. Er PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, eller
resultatet af behandlingen af oplysningerne modtaget fra en
anden EU-medlemsstat, kan PNR-enheden overføre oplys-
ningerne i overensstemmelse med stk. 1 og efter forudgåen-
de samtykke fra den pågældende medlemsstat. Kan et forud-
gående samtykke fra den pågældende medlemsstat ikke ind-
hentes i tide, kan PNR-enheden overføre oplysningerne,
hvis det er afgørende for at kunne reagere på en konkret og
reel trussel relateret til terrorhandlinger eller grov kriminali-
tet, jf. bilag 2 til denne lov, der kan straffes med mindst 3
års fængsel.

Stk. 3. Overføres PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne
lov, eller resultatet af behandlingen af oplysningerne efter
stk. 2, 2. pkt., skal PNR-enheden hurtigst muligt meddele
den pågældende EU-medlemsstat om overførslen.

Stk. 4. Enhver overførsel efter stk. 1 og 2 registreres.
Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver, jf. § 25, stk. 1, skal
underrettes herom og kan underkaste overførslen en efterføl-
gende kontrol.

§ 21. Afmaskerede PNR-oplysninger efter § 7, stk. 2, nr.
1, kan videregives til de kompetente myndigheder, der er
angivet i bilag 3 til denne lov, kompetente myndigheder el-
ler PNR-enheder i andre EU-medlemsstater, Europol, tredje-
lande og internationale organisationer, hvis der er rimelig
grund til at tro, at videregivelsen er nødvendig for at fore-
bygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlin-
ger og grov kriminalitet, jf. bilag 2 til denne lov, der kan
straffes med mindst 3 års fængsel.

Stk. 2. Afmaskerede PNR-oplysninger efter § 7, stk. 2, nr.
2, kan videregives til Politiets Efterretningstjeneste, hvis vi-
deregivelsen må antages at have betydning for varetagelsen
af Politiets Efterretningstjenestes opgaver vedrørende fore-
byggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens
kapitel 12 og 13, og efter forudgående godkendelse af che-
fen for Politiets Efterretningstjeneste eller den, som bemyn-
diges hertil.

Stk. 3. Afmaskerede PNR-oplysninger efter § 7, stk. 2, nr.
3, kan videregives til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvis
videregivelsen må antages at have betydning for varetagel-
sen af Forsvarets Efterretningstjenestes virksomhed rettet
mod forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3, og efter forudgå-
ende godkendelse af chefen for Forsvarets Efterretningstje-
neste eller den, som bemyndiges hertil.

Stk. 4. Afgørelse om videregivelse efter stk. 1 træffes ef-
ter PNR-enhedens eller politiets begæring af retten ved ken-
delse.

Stk. 5. Ville videregivelsens øjemed forspildes, hvis rets-
kendelse skulle afventes, kan PNR-enheden træffe beslut-
ning om videregivelse. I så fald skal PNR-enheden snarest
muligt og senest inden 24 timer fra, at videregivelsen finder
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sted, forelægge sagen for retten, der ved kendelse afgør, om
videregivelsen kan godkendes.

Stk. 6. Inden retten træffer afgørelsen om, hvorvidt vide-
regivelse kan godkendes, skal luftfartsselskabet, som PNR-
oplysningerne er indsamlet hos, gives adgang til at udtale
sig.

Kapitel 6
Beskyttelse af personoplysninger

§ 22. Datatilsynet er tilsynsmyndighed for så vidt angår
PNR-enhedens behandling af personoplysninger, jf. dog stk.
2.

Stk. 2. Tilsynet med Efterretningstjenesterne er tilsyns-
myndighed for så vidt angår PNR-enhedens behandling af
personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste og For-
svarets Efterretningstjeneste.

§ 23. PNR-enheden opbevarer dokumentation vedrørende
alle behandlingssystemer og procedurer. Dokumentationen
skal mindst omfatte
1) navn og kontaktoplysninger på personalet i PNR-enhe-

den, der behandler PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til den-
ne lov,

2) de forskellige niveauer af autorisationer vedrørende ad-
gangen til oplysninger for personalet i PNR-enheden,

3) anmodninger indgivet af henholdsvis de kompetente
myndigheder, der er angivet i bilag 3 til denne lov, Po-
litiets Efterretningstjeneste, Forsvarets Efterretningstje-
neste og kompetente myndigheder eller PNR-enheder i
andre EU-medlemsstater, og

4) anmodninger om og overførsler af PNR-oplysninger til
tredjelande og internationale organisationer.

Stk. 2. PNR-enheden stiller efter anmodning dokumenta-
tion til rådighed for tilsynsmyndigheden.

§ 24. PNR-enheden skal foretage logning af mindst føl-
gende behandlingsaktiviteter:
1) Indsamling.
2) Søgning.
3) Ændring.
4) Videregivelse.
5) Maskering og afmaskering.
6) Sletning.

Stk. 2. Logning af oplysninger efter stk. 1, nr. 1-5, skal
gøre det muligt at fastlægge formålet med, datoen og tids-
punktet for behandlingsaktiviteterne. Derudover skal det i
forhold til oplysningerne, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 4,
være muligt at identificere brugeren, der har foretaget be-
handlingsaktiviteten samt modtageren af oplysningerne.

Stk. 3. Logning af oplysninger må udelukkende anvendes
til kontrol, egenkontrol, for at sikre dataintegriteten og data-
sikkerheden eller til revision.

Stk. 4. Logning af oplysninger opbevares i fem år.
Stk. 5. PNR-enheden stiller efter anmodning logning af

oplysninger til rådighed for tilsynsmyndigheden.

§ 25. Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver udpeget efter
§ 30 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af
personoplysninger er ansvarlig for at føre tilsyn med PNR-

enhedens behandling af PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til den-
ne lov, og at gennemføre relevante beskyttelsesforanstalt-
ninger.

Stk. 2. PNR-enheden giver databeskyttelsesrådgiveren ad-
gang til alle oplysninger og behandlingsaktiviteter, der er
nødvendige for, at databeskyttelsesrådgiveren kan udføre si-
ne opgaver.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for så vidt angår
PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets
Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

§ 26. I forhold til PNR-enhedens behandling af PNR-op-
lysninger er Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver ansvarlig
for at udføre de opgaver, der er angivet i § 31 i lov om rets-
håndhævende myndigheders behandling af personoplysnin-
ger.

Stk. 2. Enhver har ret til at kontakte databeskyttelsesrådgi-
veren om alle spørgsmål i tilknytning til behandlingen af
den pågældendes PNR-oplysninger efter denne lov.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for så vidt angår
PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets
Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

§ 27. Finder Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver, at be-
handlingen af oplysninger ikke er sket lovligt, kan databe-
skyttelsesrådgiveren forelægge spørgsmålet for Datatilsynet.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for så vidt angår
PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets
Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kapitel 7
Straffebestemmelser

§ 28. Et luftfartsselskab, der undlader at efterkomme en
anmodning efter § 3, stk. 1 og § 4, stk. 3, om at videregive
PNR-oplysninger, jf. bilag 1 til denne lov, straffes med bø-
de.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af straffen efter stk. 1 kan der
tages hensyn til antallet af passagerer på de berørte flyvnin-
ger, og om luftfartsselskabet tidligere har begået en overtræ-
delse efter denne lov. Straffen kan nedsættes eller bortfalde
helt, hvis overtrædelsen skyldes undskyldelige omstændig-
heder.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 29. Loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Kapitel 9
Ændring af anden lovgivning

§ 30. I lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), jf.
lovbekendtgørelse nr. 231 af 7. marts 2017, som ændret ved
§ 4 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages følgende æn-
dring:

1. § 4, stk. 2 og 3, ophæves.

5



§ 31. I lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), jf.
lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. november 2017, som
ændret ved § 8 i lov nr. 503 af 23. maj 2018, foretages føl-
gende ændring:

1. § 3, stk. 4 og 5, ophæves.
Stk. 6 bliver herefter stk. 4.

§ 32. I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af 11. janu-
ar 2018, som ændret ved § 2 i lov nr. 671 af 8. juni 2017,
foretages følgende ændringer:

1. § 17, stk. 4 og 6, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

2. I § 79, nr. 1 og 2, ændres »§ 17, stk. 1 og 4,« til: »§ 17,
stk. 1,«.

§ 33. I lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af
13. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 1114 af 29. de-

cember 1997, § 5 i lov nr. 542 af 8. juni 2006 og lov nr. 731
af 8. juni 2018, foretages følgende ændringer:

1. § 148 a ophæves.

2. I § 149, stk. 5, ændres »§ 72 og § 148 a, stk. 1 og 2« til:
»og § 72«.

Kapitel 10
Territorialbestemmelser

§ 34. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men
kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft
for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de hen-
holdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger, jf. dog stk.
2.

Stk. 2. § 32 kan ikke sættes i kraft for Færøerne og Grøn-
land.
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Bilag 1
PNR-oplysninger

1) PNR-nummer,
2) dato for reservation/udstedelse af billet,
3) planlagt(e) rejsedato(er),
4) navn(e),
5) adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse),
6) alle former for oplysninger om betalingsformer, herunder faktureringsadresse,
7) fuldstændig rejseplan for en konkret passagerliste,
8) oplysninger om bonusprogrammer,
9) rejsebureau/rejseagent,
10) rejsestatus for passagerer, herunder bekræftelser, indtjekningsstatus og oplysninger om »no-show«

og »go-show«,
11) opsplittede/opdelte PNR-oplysninger,
12) generelle bemærkninger, herunder alle tilgængelige oplysninger om uledsagede mindreårige under

18 år, såsom den mindreåriges navn og køn, alder og talt(e) sprog, navnet på og kontaktoplysninger
for den ansvarlige person ved afrejsen og dennes forhold til den mindreårige, navnet på og kontakt-
oplysninger for den ansvarlige person ved ankomsten og dennes forhold til barnet, lufthavnsmedar-
bejder ved afgang og ankomst,

13) oplysninger i billetrubrikken, herunder billetnummer, dato for udstedelse af billetten og enkeltbillet-
ter, automatisk billetprisangivelse (»automated ticket fare quote«),

14) pladsnummer og andre pladsoplysninger,
15) oplysninger om fælles rutenummer (»code sharing«),
16) alle bagageoplysninger,
17) antal medrejsende og disses navne på passagerlisten,
18) eventuelt indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger), herunder typen, num-

meret, udstedelseslandet og udløbsdatoen for ethvert identitetsdokument, nationalitet, efternavn, for-
navn, køn, fødselsdato, luftfartsselskab, rutenummer, afgangsdato, ankomstdato, afgangslufthavn,
ankomstlufthavn, afgangstidspunkt og ankomsttidspunkt, og

19) alle historiske ændringer af passagerlisten vedrørende punkt 1-18.
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Bilag 2
Grov kriminalitet

1) Deltagelse i en kriminel organisation
2) Menneskehandel
3) Seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
4) Ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
5) Ulovlig handel med våben, ammunition og sprængstoffer
6) Bestikkelse
7) Svig, herunder rettet mod Unionens finansielle interesser
8) Hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold og falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen
9) It-kriminalitet/cyberkriminalitet
10) Miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plan-

tearter og træsorter
11) Menneskesmugling
12) Forsætlig manddrab, grov legemsbeskadigelse
13) Ulovlig handel med menneskeorganer og -væv
14) Bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning
15) Organiseret eller væbnet røveri
16) Ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande
17) Efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter
18) Forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter
19) Ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer
20) Ulovlig handel med nukleare eller radioaktive materialer
21) Voldtægt
22) Strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed
23) Skibs- eller flykapring
24) Sabotage
25) Handel med stjålne motorkøretøjer
26) Industrispionage
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Bilag 3
Liste over de kompetente myndigheder

1) Politiet
2) Toldstyrelsen
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
1.1. Baggrund og formål
1.2. Lovforslagets indhold i hovedtræk

2. Gældende ret
2.1. Toldstyrelsens adgang til PNR-oplysninger
2.2. PET’s adgang til PNR-oplysninger
2.3. FE’s adgang til PNR-oplysninger
2.4. Politiets adgang til PNR-oplysninger

3. Justitsministeriets overvejelser
4. Den foreslåede ordning

4.1. Politiets behandling af PNR-oplysninger
4.2. Toldstyrelsens behandling af PNR-oplysnin-

ger
4.3. PET’s behandling af PNR-oplysninger
4.4. FE’s behandling af PNR-oplysninger

5. Økonomiske konsekvenser og implementerings-
konsekvenser for det offentlige

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet mv.

7. Administrative konsekvenser for borgerne
8. Miljømæssige konsekvenser
9. Forholdet til EU-retten og Den Europæiske

Menneskerettighedskonvention
10. Hørte myndigheder og organisationer mv.
11. Sammenfattende skema

1. Indledning

1.1. Formål og baggrund

Lovforslagets formål er for det første at skabe en samlet ret-
lig ramme for myndighedernes indsamling af de passagerli-
steoplysninger (PNR-oplysninger), som luftfartsselskaberne
er i besiddelse af om deres passagerer, og for det andet at gi-
ve politiet hurtig og systematisk adgang til PNR-oplysninger
til brug for bekæmpelse af grov kriminalitet.

Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i 2016 direktiv (EU)
2016/681 af 27. april 2016 om anvendelse af passagerliste-
oplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, ef-
terforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminali-
tet (PNR-direktivet). PNR-direktivet pålægger medlemssta-
terne at etablere nationale ordninger for indsamling og be-
handling af PNR-oplysninger med henblik på at forebygge,
opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov
kriminalitet.

PNR-direktivet er omfattet af det danske retsforbehold og er
derfor ikke bindende for eller finder anvendelse i Danmark.
Den daværende regering (Venstre) har ved brev af 17. maj
2016 på baggrund af politisk enighed med Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre

og Det Konservative Folkeparti og mandat fra Folketingets
Europaudvalg anmodet Kommissionen om at indlede for-
handlinger om indgåelse af en international aftale mellem
Danmark og Den Europæiske Union om dansk tilknytning
til PNR-direktivet. Det er en forudsætning for en eventuel
dansk tilknytning til PNR-direktivet, at Danmark etablerer
en ordning i Danmark, der overordnet svarer til den ordning,
som de øvrige EU-medlemsstater har etableret efter direkti-
vet. Formålet med dette lovforslag er således også at skabe
rammerne for en eventuel dansk tilknytning til PNR-direkti-
vet.

I dag har Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarets
Efterretningstjeneste (FE) og Toldstyrelsen adgang til PNR-
oplysninger. PET vurderer, at adgangen til PNR-oplysninger
er afgørende for tjenestens forebyggende og efterforsknings-
mæssige indsats mod bl.a. terrorisme, fordi adgangen bl.a.
kan give oplysninger om, at personer med mulig tilknytning
til terrorvirksomhed er på vej til eller fra Danmark. Adgan-
gen til PNR-oplysninger styrker endvidere FE’s muligheder
for at løse tjenestens opgaver med bl.a. at forebygge og
modvirke trusler mod Danmark og danske interesser samt
mulighederne for at tilvejebringe det efterretningsmæssige
grundlag for, at Danmark som suveræn stat kan føre sin
udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik på grundlag af bl.a.
selvstændige nationale efterretningsmæssige vurderinger.
Endelig anvendes PNR-oplysninger i forbindelse med told-
kontrol med henblik på at opdage grov kriminalitet, f.eks. i
forbindelse med indsatsen mod told- og afgiftssvig eller nar-
kotikasmugling. Der lægges på den baggrund op til som ud-
gangspunkt at bevare disse myndigheders adgang til PNR-
oplysninger vedrørende passagerer, idet FE’s adgang dog
foreslås udvidet, således at tjenesten i visse tilfælde modsat i
dag vil kunne indhente PNR-oplysninger vedrørende danske
statsborgere, mens muligheden for adgang for FE til PNR-
oplysninger via enten terminaladgang eller en mere generel
dataoverførsel fra Toldstyrelsens it-systemer ikke foreslås
videreført.

Det almindelige politi har ikke i dag systematisk adgang til
PNR-oplysninger, men PNR-oplysninger vil – ligesom det
er tilfældet for ovennævnte myndigheder – f.eks. give politi-
et indsigt i, hvor personer, der mistænktes for at udføre eller
være tilknyttet alvorlig kriminalitet, er eller har været rejst
hen, ad hvilken rute og sammen med hvem med henblik på
at identificere hidtil ukendte medgerningsmænd, leverandø-
rer, bagmænd, ofre mv. Det vil give politiet mulighed for ef-
fektivt at følge op på efterretninger, iværksætte monitorering
eller anholdelse af eksempelvis personer med tilknytning til
bandemiljøet og imødegå den organiserede kriminalitet i
Danmark.

Det foreslås på den baggrund, at det almindelige politi – i
lighed med politiet i de øvrige EU-medlemsstater – gives
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adgang til at anvende PNR-oplysninger til at bekæmpe grov
kriminalitet, og at der – i overensstemmelse med PNR-di-
rektivets ordning – etableres en PNR-enhed i Rigspolitiet,
der er ansvarlig for at indsamle, opbevare, behandle og vide-
regive PNR-oplysninger.

1.2. Lovforslagets indhold i hovedtræk

Lovforslaget er inddelt i kapitler om henholdsvis etablering
af PNR-enhed (kapitel 1), luftfartsselskabernes forpligtelser
(kapitel 2), opbevaring og maskering (kapitel 3), behandling
af PNR-oplysninger (kapitel 4), videregivelse og udveksling
af PNR-oplysninger (kapitel 5), beskyttelse af personoplys-
ninger (kapitel 6), straffebestemmelser (kapitel 7), ikrafttræ-
delsesbestemmelser (kapitel 8), ændring af anden lovgiv-
ning (kapitel 9) og territorialbestemmelser (kapitel 10).

Lovforslaget indeholder tre bilag. Bilag 1 oplister, hvilke
oplysninger der er omfattet af begrebet »PNR-oplysninger«
efter dette lovforslag. Bilag 2 oplister de former for krimina-
litet, der er omfattet af begrebet »grov kriminalitet« som
nævnt i dette lovforslag. Bilag 3 oplister de kompetente
myndigheder, der – ud over PET og FE – bl.a. kan modtage
PNR-oplysninger fra PNR-enheden efter dette lovforslag.

2. Gældende ret

2.1. Toldstyrelsens adgang til PNR-oplysninger

Efter toldlovens § 17, stk. 4, har virksomhederne, der driver
trafik med luftfartøjer, pligt til at give oplysninger om passa-
gerer og besætning på luftfartøjer, som virksomhederne er i
besiddelse af, til told- og skatteforvaltningen til brug for ud-
øvelse af toldkontrol, forebyggelse og efterforskning af
overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 og FE’s virk-
somhed rettet mod forhold i udlandet.

Luftfartsselskaberne er således forpligtet til at videregive
PNR-oplysninger i forbindelse med rejser til og fra Dan-
mark til Toldstyrelsen. Forpligtelsen gælder alene i det om-
fang, luftfartsselskaberne allerede som led i deres virksom-
hed har indsamlet oplysningerne.

Toldstyrelsen anvender PNR-oplysninger som et væsentligt
element i at afgøre, hvilken bagage og hvilke personer der
skal udtages til toldkontrol. Oplysningerne medvirker såle-
des til, at Toldstyrelsen kan udpege, hvilke passagerer og
hvilken bagage der skal kontrolleres nærmere med henblik
på at sikre, at varer, der medbringes, bliver angivet til Told-
styrelsen og toldbehandlet korrekt.

Efter toldlovens § 17, stk. 6, fastsætter skatteministeren efter
forhandling med justitsministeren og forsvarsministeren
nærmere regler om oplysningsforpligtelsen efter stk. 4, her-
under hvordan oplysningerne stilles til rådighed for Toldsty-
relsen, og med hvilke intervaller oplysningerne skal medde-

les. Der kan endvidere fastsættes regler om Toldstyrelsens
behandling af de oplysninger, der modtages.

Bemyndigelsen er udmøntet ved bekendtgørelse nr. 1453 af
30. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om told-
behandling, der trådte i kraft den 1. januar 2017. De oplys-
ninger, som luftfartsselskaberne skal videregive til Toldsty-
relsen, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 85 a, stk. 1, og
bekendtgørelsens bilag 1 a, er de oplysninger, der er oplistet
i det foreslåede bilag 1 med undtagelse af nr. 12 (generelle
bemærkninger).

Ordningen omfatter ikke videregivelse af følsomme person-
oplysninger – dvs. oplysninger om en persons racemæssige
eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevis-
ning, politiske meninger, medlemskab af fagforening eller
oplysninger, der vedrører den pågældende persons helbred
eller seksualitet.

PNR-oplysningerne skal efter toldbehandlingsbekendtgørel-
sens § 85 a, stk. 2, videregives elektronisk til Toldstyrelsens
elektroniske løsning i det format, som Toldstyrelsen fastsæt-
ter. I særlige tilfælde kan videregivelse dog ske ved brug af
et hvilket som helst andet middel, der sker i overensstem-
melse med de til enhver tid gældende regler om datasikker-
hed.

Luftfartsselskaberne kan dog frem til den 31. december
2018 levere PNR-oplysninger til Toldstyrelsen på anden vis
end til Toldstyrelsens elektroniske it-løsning, jf. § 1 i be-
kendtgørelse nr. 992 af 27. juni 2018.

Oplysningerne skal efter toldbehandlingsbekendtgørelsens §
85 a, stk. 3, videregives én gang i intervallet 24 til 48 timer
før den planlagte flyafgang og -ankomst, straks efter, at luft-
fartøjets døre er blevet lukket, og efter konkret anmodning.

Det følger af toldbehandlingsbekendtgørelsens § 85 b, stk.
3, at PNR-oplysningerne opbevares i Toldstyrelsens elektro-
niske løsning i to år fra oplysningerne modtages. Toldstyrel-
sen må efter stk. 4 til brug for toldkontrol ikke have adgang
til personoplysninger i længere tid end nødvendigt og højst
30 dage. Personoplysningerne skal herefter anonymiseres
ved at maskere dataelementer, der kan tjene til at identifice-
re de passagerer eller besætningsmedlemmer, som oplysnin-
gerne vedrører. Såfremt oplysningerne indgives til erfarings-
indsamling, analyser omkring rejsemønstre mv., vil person-
oplysningerne dog kunne opbevares i op til 1 år, hvorefter
oplysningerne skal anonymiseres ved maskering.

2.2. PET’s adgang til PNR-oplysninger

PET har via Toldstyrelsen adgang til at modtage PNR-op-
lysninger om personer, der flyver til eller fra danske lufthav-
ne, jf. § 4, stk. 2, i lov om Politiets Efterretningstjeneste
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(PET) (PET-loven), hvis tjenesten vurderer, at oplysninger-
ne kan have betydning for varetagelse af tjenestens opgaver
vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser
af straffelovens kapitel 12 og 13.

Med PET’s opgaver vedrørende straffelovens kapitel 12 og
13 sigtes til PET-lovens § 1, stk. 1, nr. 1, hvorefter PET har
til opgave at forebygge, efterforske og modvirke forbrydel-
ser mod statens selvstændighed og sikkerhed og forbrydel-
ser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder
mv., jf. straffelovens kapitel 12 og 13, herunder terrorisme,
ekstremisme, spionage, spredning af masseødelæggelsesvå-
ben mv. PET anvender således den eksisterende adgang til
at indhente oplysninger til brug for tjenestens opgaver med
at forebygge, efterforske og modvirke handlinger og fore-
tagender, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for beva-
relsen af Danmark som et frit, demokratisk og sikkert sam-
fund, for rigets selvstændighed og sikkerhed samt for den
lovlige samfundsorden.

2.3. FE’s adgang til PNR-oplysninger

FE har via Toldstyrelsen adgang til at modtage PNR-oplys-
ninger om udenlandske personer, der flyver til eller fra dan-
ske lufthavne, jf. § 3, stk. 4, i lov om Forsvarets Efterret-
ningstjeneste (FE) (FE-loven), hvis tjenesten vurderer, at
oplysningerne kan have betydning for varetagelsen af tjene-
stens virksomhed rettet mod forhold i udlandet.

Med FE’s virksomhed rettet mod forhold i udlandet menes i
denne sammenhæng de opgaver, der følger af FE-lovens §
1, stk. 1, hvorefter tjenesten har til opgave at tilvejebringe
det efterretningsmæssige grundlag for dansk udenrigs-, sik-
kerheds- og forsvarspolitik samt forebygge og modvirke tru-
sler mod Danmark og danske interesser og i den forbindelse
indsamle, indhente, bearbejde, analysere og formidle oplys-
ninger om forhold i udlandet af betydning for Danmark og
danske interesser, herunder for danske enheder mv. i udlan-
det.

FE’s adgang til at modtage PNR-oplysninger fra Toldstyrel-
sen i medfør af FE-lovens § 3, stk. 4, er – i modsætning til
ordningen i forhold til PET – begrænset til oplysninger om
passagerer og besætning, der ikke er danske statsborgere. FE
har adgang til PNR-oplysninger om udenlandske statsborge-
re, herunder personer, der er omfattet af begrebet »i Dan-
mark hjemmehørende fysiske personer«, f.eks. fordi de på-
gældende har dansk opholdstilladelse.

PNR-oplysninger, som henholdsvis FE og PET har modta-
get fra Toldstyrelsen, behandles efter de almindelige regler i
henholdsvis FE-loven og PET-loven. Dette indebærer bl.a.,
at oplysningerne kan videregives de to tjenester imellem ef-
ter de særligt lempelige videregivelsesregler i FE-lovens §
7, stk. 1, og PET-lovens § 10, stk. 1. PNR-oplysninger, som
PET har modtaget fra Toldstyrelsen i medfør af PET-loven,

vil således efterfølgende kunne videregives til FE, hvis vide-
regivelsen kan have betydning for varetagelsen af FE’s op-
gaver.

Efter FE-lovens § 3, stk. 5, kan forsvarsministeren efter for-
handling med skatteministeren fastsætte nærmere regler om,
hvordan passageroplysninger skal stilles til rådighed for FE.
Bemyndigelsen er udmøntet ved bekendtgørelse nr. 1004 af
24. august 2017 om FE’s adgang til passageroplysninger.
Det fremgår af § 1, stk. 1, at FE som udgangspunkt kan tilgå
og derefter tilvejebringe passageroplysninger via en termi-
naladgang til de it-systemer, hvor Toldstyrelsen opbevarer
oplysningerne. Alternativt kan FE’s tilvejebringelse af pas-
sageroplysninger ske via dataoverførsel fra Toldstyrelsen, jf.
stk. 2.

Adgangen for FE til PNR-oplysninger via enten en terminal-
adgang eller en mere generel dataoverførsel fra Toldstyrel-
sens it-systemer er ikke etableret.

2.4. Politiets adgang til PNR-oplysninger

Politiet har ikke systematisk adgang til PNR-oplysninger.
Politiet har dog i konkrete sager mulighed for at få adgang
til PNR-oplysninger. Politiet har i øvrigt adgang til for-
håndsoplysninger om flypassagerer – såkaldt Advanced Pas-
senger Information (API-oplysninger) – til brug for grænse-
kontrol ved passage over de ydre Schengengrænser.

2.4.1. Politiet kan konkret indhente PNR-oplysninger efter
retsplejelovens regler i kapitel 74 om beslaglæggelse og edi-
tion.

Efter retsplejelovens § 804 kan der som led i efterforsknin-
gen af en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale,
meddeles en person, der ikke er mistænkt, pålæg om at fore-
vise eller udlevere genstande (edition), hvis der er grund til
at antage, at en genstand, som den pågældende har rådighed
over, kan tjene som bevis, bør konfiskeres eller ved lovover-
trædelsen er fravendt nogen, som kan kræve den tilbage.

Udtrykket »genstand« omfatter også dokumenter og oplys-
ninger, herunder elektronisk lagrede dokumenter og oplys-
ninger, f.eks. i luftfartsselskabers bookingsystemer mv.

Et editionspålæg forudsætter, at der er rimelig formodning
for, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er
begået. Handlinger, der sigter til at fremme eller bevirke ud-
førelsen af et strafbart forhold, vil også anses som et straf-
bart forhold, forudsat at der foreligger den fornødne mistan-
ke herom.

Det er ikke muligt efter bestemmelsen at indhente oplysnin-
ger om personer på et stadie, hvor der ikke er grundlag for
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en egentlig mistanke, herunder grundlag for at iværksætte en
efterforskning efter retsplejelovens regler eller rejse sigtelse.
Det er således efter omstændighederne ikke tilstrækkeligt
for at opnå et editionspålæg, at politiet har en formodning
bestyrket af konkrete omstændigheder om, at oplysninger
om en person eller kreds af personer må antages at have be-
tydning for varetagelsen af politiets opgaver vedrørende fo-
rebyggelse og efterforskning af grov kriminalitet.

Afgørelse om edition træffes som udgangspunkt af retten
ved kendelse på politiets begæring, jf. retsplejelovens § 806,
stk. 1 og 2. Politiet har dog mulighed for selv at træffe be-
slutning om edition, hvor indgrebets øjemed ville forspildes,
hvis retskendelse skulle afventes, jf. § 806, stk. 4.

Politiet vil endvidere efter omstændighederne kunne anven-
de andre af retsplejelovens bestemmelser om straffeproces-
suelle tvangsindgreb til at tilvejebringe oplysninger fra mis-
tænkte såvel som ikke mistænkte personer. Disse indgreb
kræver også, at der er en egentlig mistanke om et strafbart
forhold.

2.4.2. Politiet har desuden mulighed for i konkrete sager at
få adgang til PNR-oplysninger fra Toldstyrelsen efter regler-
ne i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af
personoplysninger (retshåndhævelsesloven).

Efter § 4, stk. 2, i retshåndhævelsesloven skal indsamling af
oplysninger ske med henblik på at forebygge, efterforske,
afsløre eller retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde
strafferetlige sanktioner, herunder for at beskytte mod eller
forebygge trusler mod den offentlige sikkerhed. Politiet vil
således efter denne bestemmelse kunne indhente PNR-op-
lysninger i konkrete sager med det specifikke formål, at ind-
samlingen sker som led i forebyggelse, efterforskning, afslø-
ring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuld-
byrdelse af strafferetlige sanktioner.

Toldstyrelsens videregivelse af personoplysninger reguleres
af reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesfor-
ordningen.

Databeskyttelseslovens § 5 indeholder en række grundlæg-
gende principper for behandling af personoplysninger, og
navnlig §§ 6-8 indeholder betingelser for adgangen til at be-
handle – herunder videregive – personoplysninger.

Videregivelse af PNR-oplysninger fra Toldstyrelsen til poli-
tiet kan navnlig ske, hvis videregivelsen er nødvendig af
hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse, jf.
databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforord-
ningens artikel 6, stk. 1, litra e. Videregivelse af følsomme
personoplysninger kan dog alene ske, hvis betingelserne
herfor i databeskyttelseslovens §§ 7-8 er opfyldt.

Databeskyttelseslovens §§ 5-8 regulerer alene, hvornår en
anden forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive
personoplysninger til politiet. Det følger imidlertid af for-
valtningslovens § 31, stk. 1, at i det omfang en forvaltnings-
myndighed er berettiget til at videregive oplysninger til poli-
tiet, skal myndigheden på begæring fra en anden forvalt-
ningsmyndighed – konkret politiet – videregive oplysninger-
ne, hvis de er af betydning for politiets virksomhed eller for
en afgørelse, som politiet skal træffe. Dette gælder dog ikke,
hvis videregivelsen påfører forvaltningsmyndigheden et
merarbejde, der væsentligt overstiger den interesse, politiet
har i at få oplysningerne, jf. § 31, stk. 2.

2.4.3. Politiet har i dag i medfør af toldlovens § 17, stk. 7,
og udlændingelovens § 38, stk. 8, adgang til at indhente
API-oplysninger til brug for tilrettelæggelsen af politiets
kontrolarbejde på udlændingeområdet.

Reglerne om politiets adgang til API-oplysninger bygger på
Rådets direktiv nr. 2004/82/EF af 29. april 2004 om trans-
portvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger
om passagerer (API-direktivet). API-direktivet er omfattet
af det danske retsforbehold, men udgør en udbygning af
Schengen-reglerne. Danmark meddelte på den baggrund den
21. september 2004, at Danmark ønskede at gennemføre di-
rektivet i dansk ret. Danmark oplyste samtidig, at gennemfø-
relsen ikke krævede lovændringer. Direktivets bestemmelser
er derefter bindende for Danmark på folkeretligt grundlag.

API-oplysninger er oplysninger, der stammer fra den ma-
skinlæsbare del af passet og indeholder den anvendte rejse-
legitimations nummer og type, personens nationalitet, fulde
navn, fødselsdato, det grænseovergangssted, der vil blive
benyttet med henblik på indrejse her i landet, transportkode,
afgangs- og ankomsttidspunkt for transporten, samlet antal
passagerer, der befordres med den pågældende transport, og
første ombordstigningssted.

Luftfartsselskaberne afgiver i dag elektronisk API-oplysnin-
ger til politiet i forbindelse med alle flyankomster fra lande,
der ikke er tilsluttet Schengenkonventionen (de ydre Schen-
gengrænser), hvorefter oplysningerne søges op mod politiets
registre, allerede inden flyet ankommer til Danmark.

Politiets adgang til API-oplysninger styrker politiets mulig-
heder for at foretage grænsekontrol og bekæmpe ulovlig
indvandring, men API-oplysninger udgør en delmængde af
PNR-oplysninger og har derfor et mere begrænset anvendel-
sesområde.

3. Justitsministeriets overvejelser

Adgang til PNR-oplysninger er et værdifuldt redskab for
PET, FE og Toldstyrelsen og vurderes at kunne få meget
stor betydning for politiets forebyggende og efterforsknings-
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mæssige indsats mod grov kriminalitet. Det gælder både i
efterforskningen af konkrete sager og i forbindelse med ge-
nerelle analyser, herunder analyser der viser mønstre og ten-
denser i forbindelse med specifikke typer af grænseoverskri-
dende kriminalitet.

I forhold til efterforskning af konkrete sager vil en systema-
tisk adgang til PNR-oplysninger sikre, at politiet bliver i
stand til bl.a. at kortlægge en persons ind- og udrejser, her-
under rejser foretaget sammen med andre og oplysninger om
betaling for rejserne mv. Oplysningerne er relevante i ek-
sempelvis sager om narkotika-, våben- eller menneskesmug-
ling, idet oplysningerne kan bidrage til at identificere ger-
ningsmænd, medgerningsmænd og bagmænd.

Herudover vil systematisk adgang til PNR-oplysninger give
politiet mulighed for at oprette såkaldte hotlister med perso-
ner, der enten i forvejen monitoreres af politiet eller er mis-
tænkte i konkrete efterforskninger. Hotlisterne vil have en
stor efterretningsmæssig værdi for politiet, ligesom oplys-
ninger om en forestående rejse kan være afgørende for efter-
forskningen af og bevisførelsen i sager om grænseoverskri-
dende kriminalitet. Når politiet således på forhånd har viden
om, at en mistænkt påtænker at flyve på et bestemt tids-
punkt, vil PNR-oplysningerne bl.a. kunne anvendes til at
iværksætte observation af den mistænkte samt sikre identifi-
kation af hidtil ukendte medgerningsmænd, som den pågæl-
dende enten rejser eller mødes med. Oplysninger om fore-
stående rejser vil endvidere kunne anvendes i forbindelse
med hemmelige efterforskningsskridt, f.eks. hemmelige ran-
sagninger på bopælen, hvor politiet har behov for sikker vi-
den om, at den mistænkte ikke befinder sig dér.

Politiets systematiske adgang til PNR-oplysninger kan desu-
den sikre en effektiv monitorering af mistænkte på tværs af
landegrænser, f.eks. i tilfælde af fysisk observation, der skal
overtages af samarbejdspartnere i det land, der er destination
for den mistænktes rejse.

I forhold til generelle analyser vil en sammenstilling af
PNR-oplysninger med politiets eksisterende datakilder gøre
det muligt for PNR-enheden at foretage bredere analyser af
tendenser og udviklingen inden for specifikke kriminalitets-
områder. PNR-oplysninger vil således gøre det muligt for
PNR-enheden at foretage mere konkrete analyser af kendte
kriminelles rejsemønstre, hvem de kriminelle rejser sammen
med, og hvilke rejsende der tidligere eller efterfølgende er
sigtet for kriminelle handlinger, eller på anden måde er rele-
vante for en sag. Sådanne analyser vil være væsentlige for
politiets monitorering af såvel kriminelle personer som spe-
cifikke kriminalitetstyper, ligesom analyserne vil kunne
danne grundlag for at indlede en efterforskning.

Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at
PNR-oplysninger systematisk bør stilles til rådighed for po-

litiet med henblik på at understøtte en effektiv forebyggelse
og efterforskning af alvorlig kriminalitet, samtidig med at
efterretningstjenesterne fortsat også vil have adgang til
PNR-oplysninger.

4. Den foreslåede ordning

Det foreslås, at der skabes en samlet retlig ramme for myn-
dighedernes indsamling af PNR-oplysninger, og at Toldsty-
relsens hjemmel til at modtage PNR-oplysninger og videre-
give oplysningerne til PET og FE i henholdsvis PET-loven,
FE-loven og toldloven på den baggrund ophæves.

Luftfartsselskaberne vil fortsat kun skulle videregive PNR-
oplysninger til én myndighed, nemlig Rigspolitiets PNR-en-
hed, der herefter bl.a. har til opgave at opbevare og behandle
PNR-oplysninger samt at videregive oplysningerne eller re-
sultatet af behandlingen af oplysningerne til henholdsvis po-
litiet og Toldstyrelsen (de kompetente myndigheder, der er
angivet i det foreslåede bilag 3) samt til PET og FE.

Med lovforslaget flyttes således ansvaret for at indsamle
PNR-oplysninger og alle tilknyttede opgaver fra Skattemini-
steriet og Toldstyrelsen til Justitsministeriet og Rigspolitiet.
I den forbindelse bemærkes, at Rigspolitiet – når dette lov-
forslag måtte træde i kraft – vil overtage ansvaret for Told-
styrelsens PNR-system, der dermed vil være den it-løsning,
som luftfartsselskaberne efter lovforslaget i en overgangspe-
riode skal levere PNR-oplysninger til, jf. nærmere herom
nedenfor. Der vil i forlængelse af lovforslagets vedtagelse
blive fastsat nærmere regler om nødvendige tilpasninger
særligt af hensyn til den eksisterende it-mæssige struktur,
som Rigspolitiet i overgangsperioden vil overtage ansvaret
for. Dette skal ses i lyset af, at det bl.a. ikke kan udelukkes,
at den eksisterende it-løsning ikke er indrettet til at kunne
overholde lovforslagets krav i forhold til eksempelvis ind-
samling, opbevaring og behandling af PNR-oplysninger
samt maskering af personhenførbare oplysninger. Over-
gangsperioden løber, indtil det tidspunkt, hvor Rigspolitiets
it-løsning mv. er etableret og klar til at blive sat i drift.

Luftfartsselskaberne vil – i modsætning til i dag – ikke skul-
le videregive PNR-oplysninger vedrørende besætningsmed-
lemmer. Det skyldes, at besætningsmedlemmer ikke er om-
fattet af definitionen af PNR-oplysninger i PNR-direktivet,
og at det vurderes, at det ikke er nødvendigt systematisk at
indsamle disse oplysninger. Hvis myndighederne i konkrete
sager har behov for at indhente PNR-oplysninger vedrøren-
de besætningsmedlemmer, vil det kunne ske i medfør af de
almindelige regler, herunder editionsreglerne i retsplejelo-
ven.

Den praktiske udmøntning af luftfartsselskabernes forplig-
telse vil ske i tæt dialog mellem Rigspolitiet og de berørte
luftfartsselskaber med henblik på at sikre en ordning, der
etablerer en effektiv og hensigtsmæssig adgang til PNR-op-
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lysninger for PNR-enheden, samtidig med at luftfartsselska-
bernes drift berøres mindst muligt.

Rigspolitiet behandler som nævnt ovenfor i dag API-oplys-
ninger til understøttelse af grænsekontrollen. Etableringen af
en PNR-enhed i Rigspolitiet er ikke til hinder for, at der
etableres en samlet passagerinformationsenhed, der under
behørig hensyntagen til databeskyttelseslovgivningen og
den lovgivning, der i øvrigt finder anvendelse, kan håndtere
begge typer af data.

Der må efter lovforslaget ikke behandles PNR-oplysninger,
der angiver en persons race eller etniske oprindelse, politi-
ske, religiøse eller filosofiske overbevisning, fagforenings-
mæssige tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller oplysnin-
ger om seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne opbevares af PNR-
enheden i en periode på 5 år, hvorefter oplysningerne skal
slettes.

Den valgte opbevaringsperiode på 5 år skal ses i lyset af, at
PNR-oplysninger bør opbevares, så længe det er nødvendigt
med henblik på at forebygge, opdage, efterforske og retsfor-
følge terrorhandlinger og grov kriminalitet, varetage PET’s
opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af over-
trædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, og at varetage
FE’s virksomhed rettet mod forhold i udlandet. Perioden
skal samtidig stå i et rimeligt forhold til disse formål.

Som følge af PNR-oplysningernes art og anvendelse er det
nødvendigt, at oplysningerne opbevares i tilstrækkelig lang
tid til, at der kan foretages en analyse, og at oplysningerne
kan anvendes i forbindelse med efterforskninger. Det be-
mærkes i den forbindelse, at lovforslagets overordnede for-
mål er at imødegå terrorhandlinger og organiseret alvorlig
kriminalitet. Der er tale om kriminalitetsformer, som inde-
bærer en større planlægning og forberedelse, der strækker
sig over længere tid. Væsentlige efterforskningsmæssige
hensyn taler derfor for en opbevaringsperiode på 5 år.

Det foreslås på den baggrund, at opbevaringsperioden for
PNR-oplysninger fastsættes til en periode på 5 år efter vide-
regivelse af oplysningerne fra luftfartsselskaberne til PNR-
enheden.

Efter 6 måneder fra videregivelsen af PNR-oplysninger til
PNR-enheden skal oplysningerne pseudonymiseres ved ma-
skering af en række oplysninger, der kan tjene til direkte el-
ler indirekte at identificere de passagerer, som oplysninger-
ne angår. Maskerede PNR-oplysninger må alene videregives
i fuldstændig (afmaskeret) form under nærmere fastsatte be-
tingelser.

PNR-enheden må behandle PNR-oplysninger med henblik
på at foretage en forhåndsvurdering af passagerer forud for
passagerernes planlagte ankomst til eller afrejse fra Dan-
mark for at identificere personer, som det kræves, at de
kompetente myndigheder, der er angivet i det foreslåede bi-
lag 3, PET, FE eller Europol undersøger nærmere, fordi per-
sonerne kan være involveret i en terrorhandling eller grov
kriminalitet.

Ved forhåndsvurderingen må PNR-enheden sammenholde
PNR-oplysningerne med oplysninger i relevante databaser,
f.eks. Schengen Information System (SIS), gennemføre
tværgående informationsanalyser efter politilovens § 2 a el-
ler behandle PNR-oplysningerne efter på forhånd fastsatte
kriterier.

PNR-enheden må endvidere behandle PNR-oplysninger for
at reagere på en begrundet anmodning fra en kompetent
myndighed, en kompetent myndighed eller en PNR-enhed i
en anden EU-medlemsstat, Europol, et tredjeland eller en in-
ternational organisation samt for at analysere oplysningerne
med henblik på at ajourføre eller fastsætte nye kriterier, der
anvendes i forbindelse med forhåndsvurderingen.

PNR-enheden må desuden behandle PNR-oplysninger, hvis
PET vurderer, at oplysningerne kan have betydning for va-
retagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyggelse og
efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og
13, eller hvis FE vurderer, at oplysningerne kan have betyd-
ning for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod
forhold i udlandet.

I forhold til PET’s adgang til PNR-oplysninger svarer dette
til den nugældende ordning. FE’s adgang til PNR-oplysnin-
ger foreslås derimod ændret i forhold til tjenestens nuværen-
de adgang, idet FE efter lovforslaget – som noget nyt i for-
hold til, hvad der gælder i dag – også vil kunne få adgang til
oplysninger om danske statsborgere, mens muligheden for
adgang for FE til PNR-oplysninger via enten terminalad-
gang eller en mere generel dataoverførsel fra Toldstyrelsens
it-systemer ikke foreslås videreført. For så vidt angår i Dan-
mark hjemmehørende personer, herunder danske statsborge-
re hjemmehørende i Danmark, vil adgangen dog være be-
grænset til forespørgsler på bestemte personer og vil kun
finde anvendelse, hvis FE vurderer, at oplysningerne må an-
tages at have betydning for varetagelsen af tjenestens virk-
somhed rettet mod forhold i udlandet. Det skyldes, at FE i
særlige tilfælde kan have et selvstændigt behov for også at
indhente oplysninger om sådanne personers rejser. Det be-
mærkes i den forbindelse, at FE-lovens behandlingsregler i
§§ 4-8 hviler på et princip om, at FE kan have grunde til at
behandle oplysninger om bl.a. danske statsborgere. Justits-
ministeriet har herved lagt vægt på, at FE i særlige tilfælde
kan have et selvstændigt behov for at indhente oplysninger
om en bestemt dansk statsborgers rejser i forbindelse med
varetagelse af tjenestens opgaver som efterretningstjeneste.
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PNR-enheden skal snarest muligt videregive PNR-oplysnin-
ger eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til en
relevant kompetent myndighed eller PET med henblik på, at
myndigheden kan undersøge oplysningerne nærmere eller
iværksætte passende tiltag for at forebygge, opdage, efter-
forske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov krimina-
litet.

PNR-enheden skal endvidere efter anmodning fra FE snarest
muligt videregive PNR-oplysninger eller resultatet af be-
handlingen af oplysningerne til FE – i overensstemmelse
med de særlige rammer, der er beskrevet ovenfor – med
henblik på, at tjenesten kan varetage sin virksomhed rettet
mod forhold i udlandet.

Det foreslås, at de kompetente myndigheder alene må be-
handle de modtagne oplysninger med det formål at forebyg-
ge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger el-
ler grov kriminalitet. I det omfang de kompetente myndig-
heder opdager andre overtrædelser eller tegn herpå foran-
lediget af en sådan behandling, vil de almindelige regler for
myndighedernes behandling af personoplysninger, udnyttel-
ser af efterretninger og tilfældighedsfund mv. finde anven-
delse. Det indebærer, at politiets behandling af personoplys-
ninger reguleres af retshåndhævelsesloven, og at Toldstyrel-
sens behandling af personoplysninger reguleres af databe-
skyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Der foreslås med lovforslaget fastsat regler om beskyttelse
af personoplysninger, herunder regler om dokumentation
vedrørende behandlingssystemer og -procedurer, registre-
ring af behandlingsaktiviteter og udpegning af en databe-
skyttelsesrådgiver samt regler vedrørende Rigspolitiets data-
beskyttelsesrådgivers ansvarsområde.

Der lægges op til, at retshåndhævelsesloven finder anven-
delse i det omfang, PNR-enheden behandler personoplys-
ninger, og behandlingen ikke er omfattet af bestemmelser i
dette lovforslag. I det omfang PNR-enheden behandler per-
sonoplysninger for PET og FE – og behandlingen ikke er
omfattet af bestemmelser i dette lovforslag – lægges der op
til, at reglerne i henholdsvis PET-loven og FE-loven finder
anvendelse.

Det bemærkes, at den efterfølgende behandling mv. af de
oplysninger, som PNR-enheden måtte videregive, reguleres
af de regler, der gælder for den pågældende myndighed. Po-
litiets behandling af personoplysninger reguleres som ud-
gangspunkt af retshåndhævelsesloven, PET’s behandling af
personoplysninger reguleres af PET-loven, FE’s behandling
af personoplysninger reguleres af FE-loven, og Toldstyrel-
sens behandling af personoplysninger reguleres som ud-
gangspunkt af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesfor-
ordningen.

4.1. Politiets behandling af PNR-oplysninger

Politiets behandling af PNR-oplysninger reguleres af regler-
ne i retshåndhævelsesloven.

Retshåndhævelseslovens § 4 indeholder bl.a. en række
grundlæggende principper for den dataansvarliges behand-
ling af oplysninger, herunder om indsamling, ajourføring og
opbevaring mv. Behandling af oplysninger skal bl.a. ske i
overensstemmelse med »god databehandlingsskik« og under
hensyn til oplysningernes karakter, jf. lovens § 4, stk. 1.
Dette indebærer, at behandlingen skal være rimelig og lov-
lig. Indsamling af oplysninger må endvidere kun ske til ud-
trykkeligt angivne og saglige retshåndhævelsesformål, og
senere behandling af oplysningerne må ikke være uforeneli-
ge med disse formål, jf. lovens § 4, stk. 2. Efter lovens § 4,
stk. 3, skal de oplysninger, som behandles, være relevante
og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves
til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles,
og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles.

Retshåndhævelseslovens § 9 indeholder en række bestem-
melser om, hvornår indsamling, registrering, videregivelse
og anden behandling af personoplysninger må ske (behand-
lingsbetingelser). Efter § 9 i loven kan behandling af ikke-
følsomme personoplysninger ske, når behandlingen er nød-
vendig for at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforføl-
ge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktio-
ner, herunder for at beskytte mod eller forebygge trusler
mod den offentlige sikkerhed.

4.2. Toldstyrelsens behandling af PNR-oplysninger

Toldstyrelsens behandling af PNR-oplysninger reguleres af
reglerne i databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforord-
ningen.

I databeskyttelsesforordningen findes de relevante bestem-
melser om, hvornår almindelige personoplysninger må be-
handles, herunder indsamles og videregives, i forordningens
artikel 6, stk. 1, hvorefter behandling af personoplysninger
kun er lovlig, hvis den registrerede har givet samtykke til
behandlingen af sine personoplysninger til et eller flere spe-
cifikke formål, jf. litra a, hvis behandling er nødvendig af
hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er
part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger,
der træffes på den registreredes anmodning forud for indgå-
else af en kontrakt, jf. litra b, hvis behandling er nødvendig
for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den da-
taansvarlige, jf. litra c, hvis behandling er nødvendig for at
beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vita-
le interesser, jf. litra d, hvis behandling er nødvendig af hen-
syn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller
som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den
dataansvarlige har fået pålagt, jf. litra e, eller hvis behand-
ling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredje-
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mand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den regi-
streredes interesser eller grundlæggende rettigheder og fri-
hedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysnin-
ger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et
barn, jf. litra f.

Herudover skal de grundlæggende principper i forordnin-
gens artikel 5 altid iagttages. Det følger bl.a. heraf, at person-
oplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gen-
nemsigtig måde i forhold til den registrerede (lovlighed, ri-
melighed og gennemsigtighed). Endvidere må personoplys-
ninger indsamles til legitime formål og må ikke viderebe-
handles på en måde, der er uforenelig med disse formål (for-
målsbegrænsning). Herudover skal personoplysninger være
tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nød-
vendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles (datami-
nimering).

4.3. PET’s behandling af PNR-oplysninger

PET’s indhentning af PNR-oplysninger fra PNR-enheden
reguleres fremover af denne lov, jf. lovforslagets § 15, stk.
1, der erstatter den nugældende § 4, stk. 2, i PET-loven.
PET’s behandling af PNR-oplysninger efter modtagelsen fra
PNR-enheden reguleres som nævnt af reglerne i PET-loven.
PET-loven regulerer generelt PET’s adgang til at indhente
oplysninger til brug for varetagelsen af tjenestens opgaver.

Efter PET-lovens § 3 kan PET til varetagelse af de opgaver,
der er anført i lovens § 1, som udgangspunkt indsamle og
indhente enhver oplysning, der kan have betydning for tje-
nestens virksomhed.

PET’s arbejde er i vidt omfang forebyggende, og bestem-
melsen giver således mulighed for, at PET kan indhente op-
lysninger, selv om det er forbundet med usikkerhed, om de
personer, der undersøges, reelt har til hensigt at begå straf-
bare forhold. Det bemærkes i den forbindelse, at efterret-
ningsarbejde ofte har karakter af »at lægge et puslespil«,
hvor enkeltoplysninger ikke nødvendigvis har et belastende
indhold, men hvor oplysningen, når den sammenkædes med
andre oplysninger, kan have afgørende betydning for det ter-
rorforebyggende arbejde.

Kriteriet »kan have betydning« indebærer, at tjenestens ind-
samling og indhentning af oplysninger om fysiske og juridi-
ske personer alene skal opfylde en (generel) relevansbetin-
gelse, dvs. at det ikke på forhånd kan udelukkes, at oplys-
ningen har relevans for tjenesten, jf. forarbejderne til PET-
lovens § 3 (Folketingstidende 2012-13, A, L 161 som frem-
sat, side 57f.).

PET-lovens regler for behandling af personoplysninger vil –
i lighed med den nuværende ordning – finde anvendelse for

PET’s behandling af de oplysninger, som indhentes fra
PNR-enheden efter den foreslåede ordning.

De grundlæggende principper for behandling af oplysninger
i PET-lovens § 6 a skal således altid iagttages. Det følger
bl.a. heraf, at behandlingen af oplysninger skal ske til ud-
trykkeligt angivne og saglige formål, og senere behandling
må ikke være uforenelig med disse formål. Endvidere skal
oplysninger, som behandles, være relevante og tilstrækkeli-
ge og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse
af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål,
hvortil oplysningerne senere behandles.

PET-lovens § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, regulerer de tilfælde,
hvor tjenesten må behandle personoplysninger og oplysnin-
ger om juridiske personer. Personoplysninger og oplysnin-
ger om juridiske personer modtaget efter den foreslåede ord-
ning kan således kun viderebehandles af PET, hvis der fore-
ligger et samtykke, oplysningerne må antages at have betyd-
ning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende fore-
byggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens
kapitel 12 og 13 eller er nødvendige for varetagelsen af tje-
nestens øvrige opgaver.

Efter PET-lovens § 7, stk. 2, kan justitsministeren fastsætte
nærmere regler om PET’s behandling af personoplysninger.
Bemyndigelsen er bl.a. udmøntet ved § 8, stk. 5, i bekendt-
gørelse nr. 763 af 20. juni 2014, som ændret ved bl.a. be-
kendtgørelse nr. 1455 af 1. december 2016. Det fremgår af
bestemmelsen, at i tilfælde, hvor PET i medfør af § 4, stk. 2
og 3 (der foreslås ophævet med dette lovforslag), jf. § 3, i
PET-loven indhenter oplysninger om alle personer, der in-
den for et givent tidspunkt rejser med luftfartøjer til eller fra
bestemte destinationer eller med bestemte rejsemønstre, el-
ler andre grupper af personer, som på tilsvarende måde ikke
på forhånd er identificeret, skal efterretningstjenesten, så
hurtigt som forholdene tillader det, foretage en vurdering af,
om de personer, som oplysningerne vedrører, er af relevans
for efterretningstjenestens opgavevaretagelse. Det fremgår
endvidere af bestemmelsen, at i den udstrækning dette vur-
deres ikke at være tilfældet, skal de ikke relevante oplysnin-
ger straks slettes eller anonymiseres hos efterretningstjene-
sten.

Med dette lovforslag etableres en ny ramme for indhentelse
af PNR-oplysninger. Efter Justitsministeriets opfattelse ad-
skiller PNR-oplysninger sig ikke væsentligt fra de oplysnin-
ger, som PET i øvrigt behandler, og som er omfattet af de
almindelige slettefrister i PET-lovens §§ 9 og 9 a. Den
nævnte bestemmelse i PET-bekendtgørelsens § 8, stk. 5, for-
ventes på den baggrund ophævet, når dette lovforslag måtte
træde i kraft.

Efter PET-lovens § 9, stk. 1, skal PET, medmindre andet
følger af lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slet-
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te oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er tilve-
jebragt som led i undersøgelser eller efterforskning rettet
mod sådanne personer, når der ikke i forbindelse med under-
søgelsen eller efterforskning er tilvejebragt nye oplysninger
inden for de seneste 15 år. Sletning af oplysninger efter stk.
1 kan undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af
PET’s opgaver, jf. lovens § 1, gør det nødvendigt.

Det fremgår af PET-lovens § 9 a, stk. 1, 1. pkt., at når PET i
forbindelse med sine aktiviteter bliver opmærksom på, at
sager eller dokumenter mv. ikke længere opfylder behand-
lingsbetingelserne i § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, skal PET slette
disse sager eller dokumenter mv., uanset om slettefristen i §
9 eller frister fastsat i medfør af § 7, stk. 2, eller § 8, stk. 2,
er udløbet.

Bestemmelsen indebærer, at PET, hvis tjenesten i forbindel-
se med sine aktiviteter bliver opmærksom på, at visse sager
eller dokumenter mv., der indeholder oplysninger om en
person, ikke (længere) kan behandles, vil skulle overveje,
om også andre sager eller dokumenter mv., hvori der indgår
oplysninger om personen, skal slettes. Der henvises i den
forbindelse til de almindelige bemærkninger i Folketingsti-
dende 2016-17, A, L 71 som fremsat, side 11f. Det bemær-
kes endvidere, at PET efter PET-lovens § 9 a, stk. 2, som
udgangspunkt ikke er forpligtet til at slette enkeltoplysnin-
ger i dokumenter, der i øvrigt opfylder PET-lovens behand-
lingskriterier.

Efter PET-lovens § 9 a, stk. 1, 2. pkt., er PET ikke forpligtet
til løbende af egen drift at gennemgå tjenestens sager og do-
kumenter mv. med henblik på at vurdere, om betingelserne i
§ 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, er opfyldt.

PET er på linje med andre offentlige myndigheder forpligtet
til at overføre materiale af historisk interesse til Rigsarkivet.
Det betyder, at selv om materialet skal slettes i medfør af
PET-lovgivningen, skal det overføres til Rigsarkivet i med-
før af bestemmelser om bevaring og kassation udstedt af
Rigsarkivet og må derfor ikke destrueres eller slettes.

4.4. FE’s behandling af PNR-oplysninger

FE’s indhentning af PNR-oplysninger fra PNR-enheden re-
guleres fremover af denne lov, jf. lovforslagets § 15, stk. 2
og 3, der erstatter den nugældende § 3, stk. 4, i FE-loven.
FE’s behandling af PNR-oplysninger efter modtagelsen fra
PNR-enheden reguleres som nævnt af reglerne i FE-loven,
jf. kapitel 3 ff.

FE kan, jf. FE-lovens § 4, stk. 2, behandle enhver person-
oplysning vedrørende en i Danmark hjemmehørende fysisk
person, hvis behandlingen sker med samtykke, hvis behand-
lingen må antages at have betydning for varetagelsen af tje-
nestens opgaver efter lovens § 1, stk. 1 og 4, eller hvis be-

handlingen er nødvendig for varetagelsen af tjenestens op-
gaver efter lovens § 1, stk. 2. Kriteriet »må antages at have
betydning« betyder, at der skal være en mere konkret for-
modning for, at de oplysninger, som FE ønsker at behandle,
vil have betydning for FE’s varetagelse af tjenestens opga-
ver efter lovens § 1, stk. 1 og 4. Der henvises i den forbin-
delse til bemærkningerne til § 4, stk. 2, i Folketingstidende
2012-13, A, L 163 som fremsat, side 43ff. I nødvendigheds-
betingelsen ligger et krav om, at FE efter en konkret vurde-
ring må antages at have et reelt behov for at behandle den
pågældende oplysning for at kunne varetage sine opgaver.

Begrebet »i Danmark hjemmehørende fysiske personer«
omfatter danske statsborgere, nordiske statsborgere og andre
udlændinge med ret til ophold i Danmark, hvis
vedkommende er tilmeldt folkeregistret, samt asylansøgere
med (kendt) ophold i Danmark i mere end 6 måneder, jf. be-
mærkningerne til § 3, stk. 2, i Folketingstidende 2012-13, A,
L 163 som fremsat, side 41ff.

FE skal, jf. FE-lovens § 6, stk. 1, medmindre andet følger af
lov eller bestemmelser fastsat i medfør af lov, slette oplys-
ninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske
personer, der er tilvejebragt som led i FE’s virksomhed efter
§ 1, stk. 1, når der ikke er tilvejebragt nye oplysninger, der
indholdsmæssigt vedrører samme sag, inden for de seneste
15 år. Sletning af oplysninger kan, jf. FE-lovens § 6, stk. 3,
undlades, hvis væsentlige hensyn til varetagelsen af FE’s
opgaver efter § 1, stk. 1, gør det nødvendigt.

5. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonse-
kvenser for det offentlige

Lovforslaget estimeres at medføre betydelige merudgifter til
etablering af en ny it-løsning i Rigspolitiet på 37,9 mio. kr. i
perioden 2019-2024 samt til drift af it-løsningen og yderli-
gere årsværk i Rigspolitiets PNR-enhed på samlet set 14,8
mio. kr. i 2019 stigende til ca. 17,0 mio. kr. fra 2020 og
frem.

Merudgifterne til etablering og drift af Rigspolitiets PNR-
enhed afholdes inden for politiets egen ramme.

Dertil kommer merudgifter i Rigspolitiet forbundet med op-
gaven vedrørende indsamling af PNR-oplysninger. Udgifter-
ne forbundet hermed håndteres som led i aftalen om, at an-
svaret for at indsamle PNR-oplysninger flyttes fra Skattemi-
nisteriet og Toldstyrelsen til Justitsministeriet og Rigspoliti-
et.

Lovforslaget har mindre økonomiske konsekvenser for PET,
FE og Toldstyrelsen. Eventuelle merudgifter finansieres in-
den for myndighedernes eksisterende rammer.
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Dertil kommer merudgifter for Datatilsynet og Tilsynet med
Efterretningstjenesterne, som fører tilsyn med håndteringen
af PNR-oplysninger. Merudgifterne finansieres inden for
myndighedernes eksisterende rammer.

Endelig medfører lovforslaget merudgifter for politiet, an-
klagemyndigheden og domstolene på samlet set 7 mio. kr.
årligt i forbindelse med indhentning af retskendelser ved vi-
deregivelse af PNR-oplysninger, der er ældre end 6 måne-
der. Merudgifterne forbundet hermed finansieres på Finans-
loven for 2019.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
hvervslivet mv.

Lovforslaget har økonomiske og administrative konsekven-
ser for erhvervslivet mv. Lovforslaget ændrer ikke ved, at
luftfartsselskaberne skal overføre PNR-oplysninger til myn-
dighederne, men har betydning for de tekniske og praktiske
krav til luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-oplysnin-
ger, der skal kunne indgå i Rigspolitiets tekniske it-løsning
til behandlingen af oplysningerne.

De nærmere regler om luftfartsselskabernes forpligtelser,
herunder om, at videregivelse skal ske via en eller flere an-
givne tekniske løsninger, samt om de tekniske og praktiske
krav til luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-oplysnin-
ger, vil blive fastsat af justitsministeren efter forhandling
med forsvarsministeren ved en bekendtgørelse, jf. lovforsla-
gets § 3, stk. 4. Det kan ikke udelukkes, at de tekniske krav
mv., som vil blive fastsat efter denne bemyndigelsesbestem-
melse, kan medføre udgifter for luftfartsselskaberne i for-
hold til anskaffelse af relevante it-løsninger. Dette vil blive
kvalificeret nærmere i forbindelse med udstedelsen af be-
kendtgørelsen. Det skønnes, at disse øvrige efterlevelses-
konsekvenser ikke vil overstige 10 mio. kr. i omstillingsom-
kostninger, og at de løbende omkostninger ikke vil overstige
10 mio. kr. årligt.

Erhvervsstyrelsen er blevet hørt i forhold til de administrati-
ve konsekvenser for erhvervslivet mv., og det er Erhvervs-
styrelsens vurdering, at lovforslaget medfører administrative
konsekvenser for under 4 mio. kr. årligt.

Principperne for agil, erhvervsrettet regulering er taget i be-
tragtning i forhold til lovforslaget og vurderes ikke at være
relevante.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for bor-
gerne.

8. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

9. Forholdet til EU-retten og Den Europæiske Menne-
skerettighedskonvention

Efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions
(EMRK) artikel 8, stk. 1, har enhver ret til respekt for bl.a.
sit privatliv og familieliv. Det følger endvidere af artikel 8,
stk. 2, at ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udø-
velsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse
med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af
hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed
eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller
forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden el-
ler for at beskytte andres rettigheder og friheder.

Offentlige myndigheders opbevaring af data, der har forbin-
delse til enkeltpersoners privatliv, er omfattet af retten til re-
spekt for privatliv, jf. bl.a. Leander mod Sverige, dom af 26.
marts 1987 (præmis 48).

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udtalt, at
begrebet privatliv ikke skal fortolkes indskrænkende, idet en
bred fortolkning er bedst stemmende med artikel 1 og 2 i
Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse
af det enkelte menneske i forbindelse med databehandling af
personoplysninger, der omfatter enhver information med
forbindelse til et identificeret eller identificerbart individ, jf.
bl.a. Amann mod Schweiz, dom af 16. februar 2000 (præmis
65).

Selv offentligt tilgængelige oplysninger om en person kan
være omfattet af retten til privatliv, når sådanne indsamles
og opbevares systematisk i offentlige myndigheders registre.
Dette er navnlig tilfældet, når der er tale om oplysninger, der
vedrører forhold, som ligger langt tilbage i tiden, jf. bl.a.
Rotaru mod Rumænien, dom af 4. maj 2000 (præmis 43-44).

Det følger endvidere af artikel 51, stk. 1, i EU’s Charter om
grundlæggende rettigheder (Charteret), at bestemmelserne
heri også finder anvendelse på medlemsstaterne, dog kun
når de gennemfører EU-retten. Formuleringen »kun når de
gennemfører EU-retten« betyder, at Charteret kun finder an-
vendelse på nationale regler, der falder inden for EU-rettens
saglige anvendelsesområde. Den forklarende rapport til
Charteret angiver således, at det følger utvetydigt af EU-
Domstolens praksis, at forpligtelsen til at respektere de
grundlæggende rettigheder, der er fastlagt inden for rammer-
ne af EU, kun påhviler medlemsstaterne, når de handler in-
den for rammerne af EU-retten, jf. f.eks. sag 5/88, Wachauf.

Efter Justitsministeriets opfattelse falder lovforslaget inden
for EU-rettens saglige anvendelsesområde, idet det bl.a. gi-
ver politiet systematisk adgang til PNR-oplysninger på luft-
fartøjer, der har tilknytning til Danmark og dermed regule-
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ring af forhold for den fri udveksling af tjenesteydelser, jf.
EUF-Traktatens artikel 56. Endvidere er politiets og Told-
styrelsens behandling af personoplysninger – hvilket PNR-
oplysninger udgør – generelt reguleret af henholdsvis Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27.
april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med kompetente myndigheders behandling af personoplys-
ninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller
retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetli-
ge sanktioner og om fri udveksling af sådanne oplysninger
og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA
(retshåndhævelsesdirektivet) og databeskyttelsesforordnin-
gen. Charteret finder derfor anvendelse i forhold til lovfor-
slaget.

Af Charterets artikel 7 følger det, at enhver har ret til respekt
for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunika-
tion. Den forklarende rapport til Charteret angiver, at de ret-
tigheder, der sikres ved artikel 7, svarer til dem, der er sikret
ved EMRK artikel 8. For at tage hensyn til den tekniske ud-
vikling er korrespondance dog ændret til »kommunikation«.

Det følger endvidere af den forklarende rapport, at retten ef-
ter Charterets artikel 7 har samme betydning og omfang som
den tilsvarende ret i EMRK, jf. også Charterets artikel 52,
stk. 3. Heraf følger det samtidig, at de begrænsninger, der
lovligt kan foretages i rettighederne efter Charterets artikel
7, er de samme, som dem, der accepteres inden for rammer-
ne af EMRK artikel 8.

Charterets artikel 8 indeholder en beskyttelse af person-
oplysninger. Det følger af artikel 8, stk. 1, at enhver har ret
til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågæl-
dende. Af artikel 8, stk. 2, følger det, at disse oplysninger
skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og
på grundlag af de berørte personers samtykke eller på et an-
det berettiget, ved lov fastsat grundlag, og at enhver har ret
til adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den på-
gældende, og til berigtigelse heraf. Artikel 8, stk. 3, fastslår,
at overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig
myndigheds kontrol.

I den forklarende rapport til Charterets artikel 8 anføres det
bl.a., at bestemmelsen er baseret på artikel 16 i EUF-Trakta-
ten, artikel 39 i EU-Traktaten og Rådets direktiv 13
95/46/EF (persondatadirektivet) samt på EMRK artikel 8 og
Europarådets konvention af 28. januar 1981 om beskyttelse
af det enkelte menneske i forbindelse med databehandling af
personoplysninger.

EU-Domstolen har forholdt sig til behandlingen af PNR-op-
lysninger i Domstolens udtalelse 1/15, EU-Canada PNR. I
udtalelsen fandt Domstolen bl.a., at behandlingen af PNR-
oplysninger udgør et indgreb i i EU-borgernes rettigheder
efter Charterets artikel 7 og 8. Domstolen fandt endvidere,

at for at en aftale mellem EU og Canada om overførsel af
PNR-oplysninger til Canada kan anses for forenelig med
Charterets artikel 7 og 8 og 52, stk. 1, skal den møde en
række nærmere opregnede krav, herunder at det klart og
præcist fastsættes, hvilke oplysningerne der behandles, og at
behandlingen af PNR-oplysninger er underlagt et uafhæn-
gigt tilsyn. Efter Justitsministeriets opfattelse må lovforsla-
get – der som nævnt er i overensstemmelse med PNR-direk-
tivet – anses for at leve op til de krav, som EU-Domstolen
har opregnet i sagen.

Med lovforslaget lægges der op til, at bl.a. politiet får syste-
matisk adgang til de PNR-oplysninger, som luftfartsselska-
ber registrerer i forbindelse med rejser, der har tilknytning
til Danmark. Politiet vil – hvis oplysningerne findes – såle-
des bl.a. kunne få adgang til oplysninger så som navn, køn,
fødedato, nationalitet, pasnummer, pasudstedelsesland og
udløbsdato af passet, booking- og reservationsnummer, re-
servations- og udstedelsesdato, rejsebureau, rejsedato, rejse-
plan, herunder forudgående og efterfølgende flyvninger
(connecting flights), tidligere reservationer, eventuelle op-
lysninger om medrejsende, kontaktoplysninger, oplysninger
om betaling, pladsnummer, bagage, kreditkort mv.

Den foreslåede systematiske adgang til PNR-oplysninger for
politiet vil efter Justitsministeriets opfattelse udgøre et ind-
greb i retten til privatliv efter EMRK artikel 8 og Charterets
artikel 7. Et sådant indgreb skal kunne retfærdiggøres efter
EMRK artikel 8, stk. 2, og Chartrets artikel 52, stk. 1, hvil-
ket indebærer, at det skal være foreskrevet ved lov, at det
skal varetage et eller flere anerkendelsesværdige formål, og
at det skal være nødvendigt i et demokratisk samfund for at
opnå det eller de omhandlede formål.

Den foreslåede systematiske adgang til PNR-oplysninger for
politiet sker af hensyn til politiets forebyggende og efter-
forskningsmæssige indsats mod grov kriminalitet, hvor det
bl.a. er af afgørende betydning, at politiet har hurtig og ef-
fektiv adgang til PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne.
Adgangen til PNR-oplysninger vil således ske af hensyn til
den nationale sikkerhed og offentlige tryghed, jf. EMRK ar-
tikel 8, stk. 2, og Chartrets artikel 52, stk. 1.

Adgangen til PNR-oplysninger må endvidere – på baggrund
af det under afsnit 3 anførte – efter Justitsministeriets opfat-
telse anses for nødvendigt i et demokratisk samfund for at
forfølge de angivne hensyn. Heri ligger, at adgangen skal
opfylde proportionalitetsprincippet.

Det bemærkes i den forbindelse først og fremmest, at lovfor-
slaget som nævnt i afsnit 1.1 bl.a. etablerer rammerne for en
eventuel dansk tilknytning til PNR-direktivet. Lovforslaget
er således i vidt omfang baseret på reglerne fastsat i direkti-
vet. Det fremgår bl.a. af direktivets præambelbetragtning nr.
36, at direktivet overholder de grundlæggende rettigheder og
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principperne i Chartret, navnlig retten til beskyttelse af per-
sonoplysninger og retten til privatlivets fred, jf. Chartrets ar-
tikel 8 og 7.

I tilknytning hertil skal det bemærkes, at den ordning, der
lægges op til med lovforslaget, adskiller sig væsentligt fra
de ordninger, som EU-Domstolen har taget stilling til i dom-
men af 8. april 2014 i de forenede sager C-293/12 og
C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd., og dommen af 21. de-
cember 2016 i de forenede sager C-203/15 og C-698/15, Te-
le2 Sverige AB.

Med lovforslaget omfattes således alene de oplysninger,
som luftfartsselskaber registrerer om passagerer i forbindel-
se med rejser, der har tilknytning til Danmark, hvorimod der
i de nævnte domme var tale om registrering af oplysninger
om enhver tele- og internettrafik.

Det bemærkes i den forbindelse, at de oplysninger, som po-
litiet vil få systematisk adgang til med lovforslaget, i vidt
omfang er de samme, som passagerer i forvejen skal afleve-
re i forbindelse med en grænsepassage. De pågældende op-
lysninger svarer således i vidt omfang til dem, som luftfarts-
selskaberne allerede i dag har pligt til at videregive til Told-
styrelsen til brug for toldkontrol, forebyggelse og efterforsk-
ning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 og
FE’s virksomhed rettet mod forhold i udlandet. Da passage-
rer ved bestilling og køb af flybilletter mv. i almindelighed
må være klar over, at sådanne oplysninger efterfølgende vil
blive videregivet til Toldstyrelsen med henblik på toldkon-
trol, forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straf-
felovens kapitel 12 og 13 og FE’s virksomhed rettet mod
forhold i udlandet, er der efter Justitsministeriets opfattelse
tale om et relativt begrænset indgreb i rettighederne efter
Charterets artikel 7 og 8 samt EMRK artikel 8.

Ved vurderingen af, om proportionalitetsprincippet er op-
fyldt, tillægger Justitsministeriet det desuden vægt, at der i
lovforslagets kapitel 6 er indsat bestemmelser om beskyttel-
se af personoplysninger, herunder krav om dokumentation
vedrørende behandlingssystemer og -procedurer samt log-
ning af behandlingsaktiviteter. PNR-enhedens indsamling

og behandling af de pågældende personoplysninger vil desu-
den være underlagt henholdsvis Datatilsynets og Tilsynet
med Efterretningstjenesternes tilsyn.

Endelig tillægges det betydning, at de pågældende oplysnin-
ger ikke vil blive opbevaret længere end 5 år i PNR-enhe-
den, og at oplysningerne maskeres efter 6 måneder, hvilket
må anses for ikke at være længere end nødvendigt for at va-
retage hensynet til den nationale sikkerhed og offentlige
tryghed, jf. EMRK artikel 8, stk. 2.

10. Hørte myndigheder og organisationer mv.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 25. oktober
2018 til den 22. november 2018 været sendt i høring hos føl-
gende myndigheder og organisationer mv.:

Advokatrådet, Amnesty International, AOPA Danmark, Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd, Billund Lufthavn, Branche-
foreningen Dansk Luftfart (BDL), CEPOS, Cevea, Copen-
hagen Business School (Juridisk Institut), Danmarks Rejse-
bureau Forening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk
Told- og Skatteforbund, Danske Advokater, Danske Rederi-
er, Danske Regioner, Datatilsynet, Den Danske Dommerfor-
ening, Det Kriminalpræventive Råd, Dommerfuldmægtig-
foreningen, Domstolsstyrelsen, Foreningen af Offentlige
Anklagere, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (RiD),
Foreningen af Statsadvokater, FSR-Danske Revisorer, Insti-
tut for Menneskerettigheder, IT-Politisk Forening, Justitia,
Kommunernes Landsforening, Kraka, Københavns Lufthav-
ne A/S, Københavns Universitet (Det Juridiske Fakultet),
Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsskatteretten,
Politidirektørforeningen, Politiforbundet i Danmark, Præsi-
denten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret,
Retspolitisk Forening, Rigsadvokaten, Rigsombudsmanden i
Grønland, Rigsombudsmanden på Færøerne, samtlige by-
retspræsidenter, Skatteankestyrelsen, SRF Skattefaglig Fore-
ning, Syddansk Universitet (Juridisk Institut), Tilsynet med
Efterretningstjenesterne, Aalborg Universitet (Juridisk Insti-
tut) og Aarhus Universitet (Juridisk Institut).

11. Sammenfattende skema
Positive konsekvenser/mindreudgifter
(hvis ja, angiv omfang/Hvis nej, anfør

»Ingen«)

Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja,
angiv omfang/Hvis nej, anfør »Ingen«)

Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner

Lovforslaget estimeres at medføre betydeli-
ge merudgifter til etablering af en ny it-løs-
ning i Rigspolitiet på 37,9 mio. kr. i perio-
den 2019-2024 samt til drift af it-løsningen
og yderligere årsværk i Rigspolitiets PNR-
enhed på samlet set 14,8 mio. kr. i 2019 sti-
gende til ca. 17,0 mio. kr. fra 2020 og frem.
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Merudgifterne til etablering og drift af Rigs-
politiets PNR-enhed afholdes inden for poli-
tiets egen ramme.

Dertil kommer merudgifter i Rigspolitiet
forbundet med opgaven vedrørende indsam-
ling af PNR-oplysninger. Udgifterne forbun-
det hermed håndteres som led i aftalen om,
at ansvaret for at indsamle PNR-oplysninger
flyttes fra Skatteministeriet og Toldstyrelsen
til Justitsministeriet og Rigspolitiet.

Lovforslaget har mindre økonomiske konse-
kvenser for PET, FE og Toldstyrelsen.
Eventuelle merudgifter finansieres inden for
myndighedernes eksisterende rammer.

Dertil kommer merudgifter for Datatilsynet
og Tilsynet med Efterretningstjenesterne,
som fører tilsyn med håndteringen af PNR-
oplysninger. Merudgifterne finansieres in-
den for myndighedernes eksisterende ram-
mer.

Endelig medfører lovforslaget merudgifter
for politiet, anklagemyndigheden og dom-
stolene på samlet set 7 mio. kr. årligt i for-
bindelse med indhentning af retskendelser
ved videregivelse af PNR-oplysninger, der
er ældre end 6 måneder. Merudgifterne for-
bundet hermed finansieres på Finansloven
for 2019.

Implementeringskonsekvenser for
stat, kommuner og regioner

Ingen. Ingen.

Økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet

Ingen. Lovforslaget vil medføre øvrige efterlevel-
seskonsekvenser for luftfartsselskaberne i
forbindelse med, at der fastsættes regler om
de tekniske krav mv. til luftfartsselskabernes
videregivelse af PNR-oplysninger, jf. § 1,
stk. 1. De nærmere konsekvenser vil blive
kvalificeret i forbindelse med udstedelsen af
en bekendtgørelse i medfør af § 1, stk. 4.

Administrative konsekvenser for
erhvervslivet

Ingen. Under 4 mio. kr. årligt.

Miljømæssige konsekvenser Ingen. Ingen.
Administrative konsekvenser for
borgerne

Ingen. Ingen.

Forholdet til EU-retten Den foreslåede ordning vedrørende politiets systematiske adgang til PNR-oplysninger
vurderes at være i overensstemmelse med EU-retten, herunder EU’s Charter artikel 7
og 8.

Er i strid med de fem principper
for implementering af erhvervsret-
tet EU-regulering/Går videre end
minimumskrav i EU-regulering
(sæt X)

Ja Nej

X
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Det forslås i stk. 1, at Rigspolitiet opretter en passageroplys-
ningsenhed (PNR-enhed). PNR-enheden vil være ansvarlig
for behandlingen af PNR-oplysninger efter lovforslagets
regler. Rigspolitiet behandler i dag forhåndsoplysninger om
passagerer (API-oplysninger) til understøttelse af grænse-
kontrollen, jf. Rådets direktiv 2004/82/EF af 29. april 2004
om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende op-
lysninger om passagerer og udlændingelovens § 38, stk. 8. I
praksis vil etableringen af en PNR-enhed i Rigspolitiet ikke
være til hinder for, at der organisatorisk etableres en samlet
enhed – passagerinformationsenhed – som under behørig
hensyntagen til databeskyttelseslovgivningen kan håndtere
begge typer data.

Bestemmelsens stk. 1, nr. 1, fastsætter, at PNR-enheden har
til opgave at indsamle PNR-oplysninger fra luftfartsselska-
ber. Indsamlingen skal i videst muligt omfang ske ved den
såkaldte »push«-metode, hvor luftfartsselskabet videregiver
(»pusher«) de relevante oplysninger til PNR-enheden. Hvis
der f.eks. af praktiske årsager eller grundet en konkret sags
presserende karakter alene er mulighed for at give PNR-en-
heden adgang til data gennem andre tekniske eller praktiske
løsninger end en egentlig »push«-model, vil dette konkret
også være muligt.

I stk. 1, nr. 2, fastsættes det, at PNR-enheden har til opgave
at opbevare og behandle og videregive PNR-oplysninger el-
ler resultatet af behandlingen af oplysningerne til de kompe-
tente myndigheder, der er angivet i det foreslåede bilag 3,
PET og FE.

I overensstemmelse med retshåndhævelseslovens § 3, stk. 2,
omfatter begrebet »behandling« enhver aktivitet eller række
af aktiviteter med eller uden brug af automatisk behandling,
som personoplysninger eller en samling af personoplysnin-
ger gøres til genstand for. PNR-enheden kan bl.a. anvende
de videregivne PNR-oplysninger til at sammenstille oplys-
ningerne med oplysninger i andre registre og til at udforme
objektive vurderingskriterier, der derefter kan anvendes til at
foretage en vurdering af en passager forud for deres an-
komst eller afrejse. PNR-enheden vil også have adgang til –
inden for lovforslagets rammer – efter anmodning f.eks. fra
en politikreds at fremsøge PNR-oplysninger, der er nødven-
dige for politikredsens efterforskning af konkrete strafbare
forhold omfattet af opregningen i det foreslåede bilag 2, og
som kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Baggrunden for sondringen mellem rene PNR-oplysninger
og resultatet af behandlingen af oplysningerne er, at en væ-
sentlig del af den værdi, som behandlingen af PNR-oplys-
ninger har, er knyttet til strategiske analyser, der f.eks. kan
gennemføres over længere tid og på tværs af PNR-oplysnin-

ger fra flere flyafgange. Bestemmelsen medfører således, at
også forhold såsom særlige rejsemønstre, der kan udledes af
en analyse af PNR-oplysninger, kan behandles efter lovfor-
slaget.

Desuden kan PNR-oplysninger eller resultatet af behandlin-
gen af oplysningerne danne grundlag for, at der foretages
tværgående informationsanalyser, jf. politilovens § 2 a, stk.
1. Sådanne analyser, der gennemføres under anvendelse af
PNR-oplysninger, vil alene kunne gennemføres af de rele-
vante medarbejdere i PNR-enheden og under iagttagelse af
reglerne i bekendtgørelse nr. 1078 af 20. september 2017
om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med
tværgående informationsanalyser.

Efter stk. 1, nr. 3, har PNR-enheden til opgave at udveksle
PNR-oplysninger og resultatet af behandlingen af oplysnin-
gerne med PNR-enheder og kompetente myndigheder i an-
dre EU-medlemsstater, Europol, tredjelande og internationa-
le organisationer.

De kompetente myndigheder i de andre EU-medlemsstater
skal i lighed med PNR-direktivets artikel 7, stk. 3, forstås
som listen over kompetente myndigheder, som medlemssta-
terne har meddelt Kommissionen.

Desuden er PNR-enheden ansvarlig for at videreformidle
anmodninger fra de kompetente myndigheder, der er angivet
i det foreslåede bilag 3, PET og FE til PNR-enheder og
kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater, Euro-
pol, tredjelande eller internationale organisationer og for at
modtage PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af
oplysningerne.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 2

I stk. 1, 1. pkt., foreslås det, at personalet i PNR-enheden
kan bestå af udstationerede medarbejdere fra de kompetente
myndigheder, der er angivet i det foreslåede bilag 3, PET,
FE eller fra de kompetente myndigheder i andre EU-med-
lemsstater. Udstationering af medarbejdere til PNR-enheden
kan foretages som indstationering eller som udstationering
som forbindelsesofficer.

En indstationering indebærer, at medarbejderne formelt og
praktisk indgår i Rigspolitiets medarbejderstab, men med
det formål at løse de opgaver i PNR-enheden, der relaterer
sig til den afgivende myndigheds ressort. Indstationerede
medarbejdere vil således være underlagt de samme krav om
tavshedspligt, systemadgang mv., som øvrige medarbejdere
i Rigspolitiet.
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Forbindelsesofficerer fungerer som lokale repræsentanter fra
den afgivende myndighed. De vil således ikke have samme
adgang f.eks. til Rigspolitiets it-systemer som medarbejdere
fra Rigspolitiet. Forbindelsesofficerer vil i deres opgaveva-
retagelse skulle iagttage lovforslagets krav, men vil herud-
over være underlagt instruks mv. fra den afgivende myndig-
hed. Forbindelsesofficerer vil på den baggrund have adgang
til den afgivende myndigheds it-systemer mv. i det omfang,
det er nødvendigt for forbindelsesofficerernes behandling og
vurdering af PNR-oplysninger, f.eks. i forbindelse med til-
rettelæggelsen af toldkontrol med henblik på at opdage grov
kriminalitet. Det bemærkes i den forbindelse, at forbindel-
sesofficererne alene vil kunne videregive oplysninger fra
den afgivende myndighed til PNR-enheden og/eller Rigspo-
litiet, hvis betingelserne herfor efter de relevante databeskyt-
telsesretlige regler efter en konkret vurdering er opfyldt.

De kompetente myndigheder i de andre EU-medlemsstater
skal i lighed med PNR-direktivets artikel 7, stk. 3, forstås
som listen over kompetente myndigheder, som medlemssta-
terne har meddelt Kommissionen.

I praksis vil der skulle etableres særskilte modeller for sty-
ring af såvel Rigspolitiets medarbejderes, indstationerede
medarbejderes og forbindelsesofficerers brugeradgangsret-
tigheder til de relevante it-systemer mv., jf. retshåndhævel-
seslovens § 27, stk. 2, nr. 4 og 5.

For så vidt angår adgangen til at indstationere medarbejdere
fra andre EU-medlemsstaters kompetente myndigheder vil
dette forudsætte, at der indgås en nærmere aftale med den
pågældende myndighed, herunder om hvordan lovforslagets
krav kan efterleves. Adgangen til at indstationere medarbej-
dere fra udenlandske kompetente myndigheder afspejler
PNR-direktivets artikel 4, stk. 4, hvorefter to eller flere med-
lemsstater kan oprette eller udpege en enkelt myndighed til
at fungere som deres PNR-enhed.

Efter stk. 1, 2. pkt., kan PNR-enheden under Rigspolitiet ha-
ve flere afdelinger. Således vil der kunne oprettes en eller
flere afdelinger af PNR-enheden i politiet. Der vil også kun-
ne oprettes en særlig afdeling hos PET. Ved beslutningen
om oprettelse eller nedlæggelse af en afdeling vil der bl.a.
kunne lægges vægt på, hvor en afdeling af såvel praktiske,
bemandingsmæssige eller ressourcemæssige årsager med
fordel kan placeres.

Det forhold, at en afdeling placeres uden for Rigspolitiets
fysiske og organisatoriske rammer – f.eks. hos politiet i Kø-
benhavns Lufthavn – vil ikke påvirke det forhold, at afdelin-
gen i det hele er underlagt reglerne i lovforslaget.

Med lovforslaget lægges der ikke op til at etablere en afde-
ling af PNR-enheden hos FE, da det samtidig vil indebære,
at afdelingen af PNR-enheden hos FE vil få adgang til at fo-

retage søgninger direkte i Rigspolitiets PNR-database, uden
at der er frafiltreret oplysninger om danske statsborgere.
Henset til FE’s særlige opgavevaretagelse rettet mod forhold
i udlandet og FE’s mere begrænsede behov for PNR-oplys-
ninger på nuværende tidspunkt, lægges der på nuværende
tidspunkt ikke op til en sådan ordning. En ordning med en
mere generel adgang for FE til PNR-oplysninger vil kræve
nærmere overvejelser i lyset af de teknologiske muligheder
og FE’s særlige opgaver rettet mod forhold i udlandet.

Bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling kan det dog ikke
udelukkes, at der på sigt f.eks. bør etableres en afdeling af
PNR-enheden hos FE. Dette foreslås imidlertid ikke i dette
lovforslag.

FE har ikke desto mindre et aktuelt behov for at kunne få
adgang til PNR-oplysninger til brug for varetagelsen af tje-
nestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet. Dette be-
hov vurderes indtil videre at kunne dækkes gennem den
foreslåede ordning i lovforslaget, hvor FE har adgang til
PNR-oplysninger fra PNR-enheden, og hvor FE har mulig-
hed for at have en medarbejder udstationeret.

Det fastsættes i stk. 2, at retshåndhævelsesloven og regler
fastsat i medfør heraf finder anvendelse i det omfang, PNR-
enheden behandler personoplysninger, dog kun i det omfang
behandlingen ikke er reguleret af bestemmelser i dette lov-
forslag.

Bestemmelsen indebærer bl.a., at retshåndhævelseslovens
definitioner, jf. dennes § 3, finder anvendelse.

Således vil navnlig reglerne i kapitel 4-7 i retshåndhævelses-
loven og de undtagelser til den registreredes rettigheder, der
fastsættes i medfør heraf, tilsvarende finde anvendelse i for-
hold til behandlingen af personoplysninger i PNR-enheden
efter dette lovforslag. Det betyder navnlig, at PNR-enhedens
behandling af PNR-oplysninger underkastes samme retlige
rammer, som der generelt er fastsat i forhold til de registre-
redes rettigheder efter retshåndhævelsesloven.

Retshåndhævelseslovens kapitel 4-6 regulerer henholdsvis,
hvilke oplysninger der skal stilles til rådighed eller gives til
den registrerede (oplysningspligten), den registreredes ind-
sigtsret og ret til berigtigelse, sletning og begrænsning af be-
handling. Lovforslagets kapitel 7 fastsætter generelle be-
stemmelser, herunder om hvordan meddelelser efter de øvri-
ge kapitler i lovforslaget skal gives.

Det bemærkes i den forbindelse, at hvis en registreret kan
gøre sig bekendt med, i hvilket omfang PNR-enheden be-
handler PNR-oplysninger, vil det kunne aktualisere et eller
flere af de hensyn, der er opregnet i retshåndhævelseslovens
§ 14, stk. 1, herunder skade forebyggelsen, afsløringen, ef-
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terforskningen eller retsforfølgningen af strafbare handlin-
ger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner.

Dog vil forpligtelsen til at stille visse generelle oplysninger
til rådighed for de registrerede, jf. retshåndhævelseslovens §
13, stk. 1, kunne efterleves uden at hensynene opregnet i §
14, stk. 1, påvirkes.

Derudover vil bl.a. reglerne i kapitel 13 om brud på datasik-
kerheden i retshåndhævelsesloven finde anvendelse i for-
hold til behandlingen af personoplysninger i PNR-enheden
efter dette lovforslag. Det indebærer navnlig, at PNR-enhe-
den uden unødigt ophold skal underrette den registrerede og
tilsynsmyndigheden, hvis et brud på persondatasikkerheden
vurderes at medføre en høj risiko for så vidt angår beskyttel-
sen af personoplysninger eller vurderes negativt at påvirke
privatlivets fred for den registrerede, medmindre undtagel-
serne i retshåndhævelseslovens § 29, stk. 3-6, gør sig gæl-
dende.

Desuden indebærer stk. 2, at bestemmelserne i dette lovfor-
slag vedrørende navnlig opbevaring, sletning og behandling
af PNR-oplysninger går forud for reglerne i retshåndhævel-
sesloven.

For vidt angår slettefrister mv. for de PNR-oplysninger, som
PNR-enheden modtager fra PNR-enheder i andre medlems-
stater, finder reglerne i retshåndhævelsesloven anvendelse i
medfør af bestemmelsen.

Rigspolitiet vil være dataansvarlig for PNR-enhedens be-
handling af personoplysninger og således ansvarlig for efter-
levelsen af retshåndhævelseslovens regler i forhold til PNR-
enhedens behandling af PNR-oplysninger. Datatilsynet er
tilsynsmyndighed for så vidt angår Rigspolitiets behandling
af personoplysninger. Der henvises i den forbindelse til be-
mærkningerne til § 22, stk. 1.

Det fastsættes i stk. 3, at PET-loven og regler udstedt i med-
før heraf finder anvendelse for så vidt angår PNR-enhedens
behandling af personoplysninger for PET i det omfang, be-
handlingen ikke er reguleret af bestemmelser i dette lovfor-
slag. Det skyldes, at PET’s behandling af personoplysninger
i øvrigt er reguleret i PET-loven.

Bestemmelsen indebærer, at videregivelse af de oplysninger,
herunder søgekriterier, som PET meddeler PNR-enheden i
forbindelse med tjenestens anmodninger om at modtage re-
levante PNR-oplysninger, er reguleret af reglerne om vide-
regivelse i PET-loven. Bortset fra videregivelsen til PET
gælder det samme resultatet af behandlingen af oplysninger-
ne, som PNR-enheden i den forbindelse foretager for PET.

Bestemmelsen indebærer også, at de oplysninger, som PET
meddeler PNR-enheden i forbindelse med tjenestens anmod-
ninger om at modtage relevante PNR-oplysninger, er regule-
ret af reglerne om videregivelse i PET-loven. Bortset fra vi-
deregivelsen til PET gælder det samme resultatet af behand-
lingen af oplysningerne, som PNR-enheden i den forbindel-
se foretager for PET.

Desuden indebærer stk. 3, at bestemmelserne i dette lovfor-
slag vedrørende navnlig opbevaring, sletning og behandling
af PNR-oplysninger går forud for reglerne i PET-loven. De
foreslåede bestemmelser i §§ 25-27 vedrørende databeskyt-
telsesrådgiverens opgaver vil dog ikke finde anvendelse for
så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysnin-
ger for PET, jf. de foreslåede bestemmelser i § 25, stk. 3, §
26, stk. 3, og § 27, stk. 2.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er tilsynsmyndighed
for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplys-
ninger i forbindelse med varetagelsen af PET’s opgaver. Der
henvises i den forbindelse til § 22, stk. 2.

Det fastsættes i stk. 4, at FE-loven og regler udstedt i medfør
heraf finder anvendelse for så vidt angår PNR-enhedens be-
handling af personoplysninger for FE i det omfang, behand-
lingen ikke er reguleret af bestemmelser i dette lovforslag.
Det skyldes, at FE’s behandling af personoplysninger i øv-
rigt er reguleret i FE-loven. Bestemmelsen indebærer såle-
des, at FE-lovens kapitel 5 om lovlig politisk virksomhed og
kapitel 6 om indsigt mv. finder anvendelse for så vidt angår
PNR-enhedens behandling af personoplysninger for FE i
medfør af dette lovforslag.

Stk. 4 indebærer desuden, at bestemmelserne i dette lovfor-
slag vedrørende navnlig opbevaring, sletning og behandling
af PNR-oplysninger går forud for reglerne i FE-loven. De
foreslåede bestemmelser i §§ 25-27 vedrørende databeskyt-
telsesrådgiverens opgaver vil dog ikke finde anvendelse for
så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysnin-
ger for FE, jf. de foreslåede bestemmelser i § 25, stk. 3, §
26, stk. 3, og § 27, stk. 2.

Bestemmelsen indebærer endvidere, at der ikke fra PNR-en-
hedens side kan ske videregivelse af de oplysninger, herun-
der søgekriterier, som FE meddeler PNR-enheden i forbin-
delse med tjenestens anmodninger om at modtage relevante
PNR-oplysninger. Bortset fra videregivelsen til FE gælder
det samme for resultatet af behandlingen af oplysningerne,
som PNR-enheden i den forbindelse foretager for FE.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er tilsynsmyndighed
for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplys-
ninger i forbindelse med varetagelsen af FE’s virksomhed,
jf. FE-lovens kapitel 7. Der henvises i den forbindelse til §
22, stk. 2.
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Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 3

Det foreslås i stk. 1, 1. pkt., at luftfartsselskaberne efter an-
modning fra Rigspolitiet og herefter løbende forud for
flyvninger, der har tilknytning til Danmark, skal videregive
PNR-oplysninger, jf. det foreslåede bilag 1, i elektronisk
form til PNR-enheden.

Et »luftfartsselskab« skal i dette lovforslag forstås i overens-
stemmelse med definitionen af et luftfartsselskab, der følger
af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for drif-
ten af lufttrafiktjenester i Fællesskabet. Det fremgår af for-
ordningens artikel 2, nr. 10, at et »luftfartsselskab« er et fo-
retagende med en gyldig licens eller tilsvarende. I den for-
bindelse bemærkes det, at luftfartsselskabet enten kan have
opnået en EU-licens eller en licens i et tredjeland. En »li-
cens« skal ifølge forordningens artikel 2, nr. 1, forstås som
en tilladelse udstedt af den kompetente licensudstedende
myndighed til et foretagende til at udføre trafikflyvning som
angivet i licensen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er li-
censudstedende myndighed i Danmark. Ved »trafikflyv-
ning« forstås en flyvning eller en række flyvninger med
transport af passagerer, fragt og/eller post mod vederlag og/
eller lejeafgift, jf. forordningens artikel 2, nr. 4.

Luftfartsselskabernes forpligtelse til at videregive PNR-op-
lysninger til Rigspolitiet gælder alene i det omfang, luft-
fartsselskaberne allerede som led i deres virksomhed har
indsamlet oplysningerne, jf. stk. 1, 2. pkt. Forpligtelsen gæl-
der også i det omfang, luftfartsselskaberne alene har ind-
samlet en delmængde af de PNR-oplysninger, der er oplistet
i det foreslåede bilag 1. Luftfartsselskaberne har derimod ik-
ke pligt til at indsamle PNR-oplysninger alene med henblik
på at videregive disse til Rigspolitiet efter dette lovforslag.

Det bemærkes, at begrebet »indsamlet« skal fortolkes bredt
og således omfatter enhver indsamling af PNR-oplysninger,
uanset om disse konkret måtte blive opbevaret og behandlet
uden for luftfartsselskabets bookingsystem eller lignende.
Luftfartsselskaberne anses for at være i besiddelse af PNR-
oplysninger, hvis oplysningerne findes hos en databehandler
mv., der behandler oplysningerne på vegne af luftfartssel-
skabet.

Det foreslås, at ordningen omfatter alle flyvninger, der har
tilknytning til Danmark. Herved forstås indenrigs- og uden-
rigsflyvninger, der har tilknytning til en lufthavn beliggende
i Danmark. Ordningen omfatter alle passagerer på disse
flyvninger, herunder passagerer i transit.

I det foreslåede bilag 1 oplistes de PNR-oplysninger, som
det foreslås, at luftfartsselskaberne skal videregive til Rigs-
politiet. Rigspolitiet vil således – hvis oplysningerne findes
– bl.a. kunne få overført oplysninger om bl.a. navn, køn, fø-
dedato, nationalitet, pasnummer, pasudstedelsesland og ud-
løbsdato for passet, booking- og reservationsnummer, reser-
vations- og udstedelsesdato, rejsebureau, rejsedato, rejse-
plan, herunder foregående og efterfølgende flyvninger (con-
necting flights), tidligere reservationer, eventuelle oplysnin-
ger om medrejsende, kontaktoplysninger, oplysninger om
betaling, pladsnummer, bagage og kreditkort.

Det forhold, at videregivelse skal ske »efter anmodning fra
Rigspolitiet« indebærer, at Rigspolitiet skal afgive en an-
modning til det enkelte selskab om, at selskabet fra en be-
stemt dato og herefter løbende skal videregive PNR-oplys-
ninger til Rigspolitiet i stedet for Toldstyrelsen. Anmodnin-
gen anses for afgivet, når det kan dokumenteres, at den er
sendt til eller i øvrigt er kommet luftfartsselskabet til kend-
skab.

Den foreslåede ordning vil – i overensstemmelse med PNR-
direktivet – være en såkaldt push-ordning, hvorefter luft-
fartsselskaberne automatisk videregiver PNR-oplysningerne
i elektronisk form til en database i Rigspolitiet.

Det forventes, at Rigspolitiet vil rette henvendelse til luft-
fartsselskaberne og gøre opmærksom på luftfartsselskaber-
nes kommende forpligtelse til at levere PNR-oplysninger ef-
ter § 3 til den kommende PNR-enhed samt om det tidspunkt,
hvorfra forpligtelsen ventes at få virkning, hvilket forment-
lig vil falde sammen med lovens ikrafttræden, dvs. den 1. ja-
nuar 2019.

De tekniske krav, der stilles til luftfartsselskaberne i forbin-
delse med videregivelse af PNR-oplysninger til PNR-enhe-
den, vil blive udmøntet i en bekendtgørelse, der udstedes i
medfør af den foreslåede bestemmelse i lovforslagets § 3,
stk. 4.

Luftfartsselskabernes behandling af PNR-oplysninger vil
være reguleret af reglerne i databeskyttelsesloven og databe-
skyttelsesforordningen.

Det bemærkes, at PNR-enheden vil være ansvarlig for den
efterfølgende behandling af de modtagne PNR-oplysninger
fra luftfartsselskaberne. Dette indebærer, at luftfartsselska-
berne ikke er ansvarlige for den efterfølgende behandling af
oplysningerne, der foretages af PNR-enheden.

Indsamler luftfartsselskaberne forhåndsoplysninger om pas-
sagerer (API-oplysninger), jf. punkt 18 i det foreslåede bilag
1, skal luftfartsselskaberne efter stk. 2 videregive disse, uan-
set om luftfartsselskaberne opbevarer API-oplysninger ved
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hjælp af andre tekniske midler end PNR-oplysninger omfat-
tet af stk. 1.

Bestemmelsen omhandler behandlingen af API-oplysninger.
I medfør af API-direktivet skal API-oplysninger om hver
enkelt passager fremsendes til brug for grænsekontrollen
forud for flyvninger til eller fra non-Schengendestinationer.
API-direktivet er implementeret ved udlændingelovens § 38,
stk. 4, der er udmøntet i udlændingebekendtgørelsens § 12,
stk. 4, hvorved luftfartsselskaber er forpligtet til at fremsen-
de API-oplysninger til Rigspolitiet.

Bestemmelsen påfører dermed ikke luftfartsselskaberne fle-
re forpligtelser til dataindsamling end dem, selskaberne alle-
rede er underlagt i national ret og EU-ret.

Anvendelsen af PNR-oplysninger sammen med API-oplys-
ninger tilføjer en væsentlig merværdi, da det styrker identi-
tetskontrollen og derved styrker den retshåndhævelsesmæs-
sige værdi af dette resultat. Det er derfor vigtigt at sikre, at
API-oplysninger videregives, hvis oplysningerne bliver ind-
samlet, uanset om luftfartsselskaberne opbevarer API-oplys-
ningerne ved hjælp af andre tekniske midler end andre PNR-
oplysninger.

Har en flyvning fælles rutenummer, foreslås det i stk. 3, at
det alene er det luftfartsselskab, der står for flyvningen, der
skal videregive PNR-oplysninger, jf. det foreslåede bilag 1,
til Rigspolitiet.

Det bemærkes i den forbindelse, at de øvrige luftfartsselska-
ber – i det omfang disse selskaber har indsamlet PNR-oplys-
ninger – skal videregive oplysningerne i tilstrækkelig god
tid til det luftfartsselskab, der står for flyvningen, kan opfyl-
de sin forpligtelse efter stk. 1.

Det foreslås i stk. 4, at justitsministeren efter forhandling
med forsvarsministeren kan fastsætte nærmere regler om be-
handling, herunder om opbevaringsperiode og maskering, af
PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne i en overgangspe-
riode samt om luftfartsselskabernes forpligtelser efter stk.
1-3, herunder om at videregivelse skal ske via en eller flere
angivne tekniske løsninger, og om de tekniske og praktiske
krav til luftfartsselskabernes videregivelse af PNR-oplysnin-
ger efter stk. 1 og 2.

Den foreslåede bestemmelse indebærer bl.a., at der vil kun-
ne fastsættes regler om de tekniske og praktiske krav, der
skal gælde i forhold til luftfartsselskabernes videregivelse af
de omhandlede oplysninger til Rigspolitiet. Reglerne vil
bl.a. fastsætte de nærmere krav til, hvordan oplysningerne
skal stilles til rådighed i elektronisk form for Rigspolitiet,
herunder formater og krav om, at videregivelse skal ske via
en nærmere udvalgt it-leverandør.

Bemyndigelsen indebærer desuden, at der kan fastsættes
regler for, hvordan PNR-oplysninger skal videregives til
Rigspolitiet i tilfælde af tekniske problemer.

Rigspolitiet er i gang med at etablere en it-løsning til brug
for håndtering af de PNR-oplysninger, som luftfartsselska-
berne i medfør af lovforslagets § 3 skal videregive til PNR-
enheden i Rigspolitiet. Udmøntningen af bemyndigelsen vil
således skulle ske med sigte på, at oplysningerne vil skulle
overføres elektronisk til denne it-løsning.

Imidlertid har Toldstyrelsen etableret en it-løsning (PNR-sy-
stem), der understøtter adgangen til PNR-oplysninger for
PET, FE og Toldstyrelsen, som luftfartsselskaberne på nu-
værende tidspunkt (og indtil denne lovs ikrafttræden) er for-
pligtet til at overføre til told- og skatteforvaltningen i med-
før af toldlovens § 17, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 28 af
11. januar 2018.

Rigspolitiet vil efter den foreslåede ordning overtage ansva-
ret for det eksisterende PNR-system, der dermed vil være
den it-løsning, som luftfartsselskaberne skal levere PNR-op-
lysninger til i medfør af lovforslagets § 3, i hvert fald indtil
det tidspunkt, hvor Rigspolitiets it-løsning er etableret og
klar til at blive sat i drift. Rigspolitiet vil – i tæt dialog med
de kompetente myndigheder og efterretningstjenesterne –
kunne beslutte, om og i givet fald fra hvilket tidspunkt det
eksisterende PNR-system i det hele skal erstattes af en ny it-
løsning.

Som følge af overdragelsen af ansvaret for det eksisterende
PNR-system vil Rigspolitiet samtidig indtræde i de aftaler,
som Skatteministeriet eller Toldstyrelsen måtte have indgået
med private og offentlige parter i forbindelse med varetagel-
sen af Toldstyrelsens nuværende opgave med at modtage
PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne efter den gældende
ordning, og som er nærmere beskrevet i afsnit 2.1 i lovfor-
slagets almindelige bemærkninger.

Der vil desuden efter den foreslåede bemyndigelsesbestem-
melse kunne fastsættes nærmere regler om nødvendige til-
pasninger særligt af hensyn til den eksisterende it-mæssige
struktur, som Rigspolitiet i overgangsperioden vil overtage
ansvaret for. Dette skal ses i lyset af, at det bl.a. ikke kan
udelukkes, at den eksisterende it-løsning ikke er indrettet til
at kunne overholde lovforslagets krav i forhold til eksempel-
vis indsamling og opbevaring af PNR-oplysninger samt ma-
skering af personhenførbare oplysninger.

Bemyndigelsesbestemmelsen tænkes derfor navnlig udmøn-
tet således, at der kan fastsættes regler om, at luftfartsselska-
berne i overgangsperioden leverer PNR-oplysninger, jf. det
foreslåede bilag 1, til Rigspolitiet på anden vis end i elektro-
nisk form til den eksisterende it-løsning, hvilket svarer til
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det, der er fastsat regler om i dag, jf. § 1 i bekendtgørelse nr.
922 af 27. juni 2018.

Der vil endvidere navnlig kunne fastsættes regler om, at
PNR-oplysningerne, jf. det foreslåede bilag 1, i overgangs-
perioden opbevares i den eksisterende it-løsning i en kortere
periode fra modtagelsestidspunktet, end hvad der følger af
lovforslagets § 5, hvorefter PNR-oplysninger fra luftfartssel-
skaber opbevares i 5 år efter videregivelsen til PNR-enhe-
den. Der vil endvidere kunne fastsættes regler om, hvordan
eksisterende PNR-oplysninger skal overføres fra den nuvæ-
rende it-løsning til den it-løsning, som Rigspolitiet er ved at
etablere.

Der vil endvidere efter den foreslåede bemyndigelsesbe-
stemmelse navnlig kunne fastsættes regler om, at PNR-op-
lysningerne, der kan tjene til at identificere en passager, ma-
skeres efter 30 dage fra modtagelsen af oplysningerne i
overgangsperioden, hvilket svarer til den nuværende ord-
ning, jf. toldbehandlingsbekendtgørelsens § 85 b, stk. 4. Ma-
skering af oplysningerne skal forstås på samme måde som i
lovforslagets § 7.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1-2.3 og afsnit 4 i de almin-
delige bemærkninger.

Til § 4

Den foreslåede § 4 indeholder de tidsintervaller, i hvilke
luftfartsselskaberne forpligtes til at levere PNR-oplysninger
til PNR-enheden.

Bestemmelsen i stk. 1 forpligter luftfartsselskaber til at leve-
re PNR-oplysninger mellem 24 og 48 timer forud for den
planlagte flyafgang, og straks efter at luftfartøjets døre er
lukkede, og det ikke længere er muligt for passagerer at gå
ombord i luftfartøjet eller forlade det.

De foreslåede leveringstidspunkter vil give myndighederne
mulighed for at planlægge og iværksætte relevante efter-
forskningsskridt mv.

Forpligtelsen til efter stk. 1, nr. 1, at levere PNR-oplysnin-
ger mellem 24 og 48 timer før flyafgang er nødvendig med
henblik på at planlægge en eventuel indsats. Det forhold, at
forpligtelsen efter stk. 1, nr. 1, er knyttet til det planlagte af-
gangstidspunkt, indebærer, at eventuelle forsinkelser ikke
udskyder forpligtelsen.

Forpligtelsen til efter stk. 1, nr. 2, at videregive PNR-oplys-
ninger straks efter, at luftfartøjets døre er lukkede, og det ik-
ke længere er muligt for passagerer at gå ombord i luftfartø-
jet eller forlade det (det reelle afgangstidspunkt), vil i prak-
sis indebære, at oplysninger om passagerer, der først får

plads på en afgang umiddelbart inden det reelle afgangstids-
punkt, senest skal videregives på dette tidspunkt.

Ud over de rent operative fordele i de foreslåede leverings-
tidspunkter i stk. 1 vil de beskrevne tidspunkter give PNR-
enheden et væsentligt bedre datagrundlag for opstilling af
mønstre eller algoritmer i forbindelse med rejseruteanalyser
og profilering af rejsende, idet det forholdsvis lange interval
mellem den første og sidste leveringstid vil give et klart bil-
lede af, hvorledes en rejse både planlægges og i sidste ende
gennemføres i forhold til første booking, eventuelle omboo-
kinger, mellemlandinger mv.

Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at der mellem
PNR-enheden og det enkelte luftfartsselskab frivilligt kan
aftales yderligere leveringstidspunkter eller tidspunkter for
ajourføringer af PNR-oplysninger end de tidspunkter, der er
fastsat i stk. 1. Eksempelvis vil det kunne aftales, at et luft-
fartsselskab leverer PNR-oplysninger til PNR-enheden i in-
tervallet mellem 24 timer før flyafgang og det tidspunkt,
hvor luftfartøjets døre er lukkede.

Efter stk. 2 er pligten efter stk. 1, nr. 2, til at videregive
PNR-oplysninger, straks efter, at luftfartøjets døre er lukke-
de, i relevant omfang begrænset til en ajourføring af de op-
lysninger, der allerede er afgivet.

Efter stk. 3 skal luftfartsselskaberne efter konkret anmod-
ning videregive PNR-oplysninger til PNR-enheden på andre
tidspunkter end dem, der er nævnt i stk. 1, når 1) det er nød-
vendigt at få adgang til PNR-oplysninger for at reagere på
en konkret og reel trussel relateret til terrorhandlinger eller
grov kriminalitet, jf. det foreslåede bilag 2, 2) når PET vur-
derer, at det kan have betydning for varetagelsen af tjene-
stens opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af
overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, eller 3) når
FE vurderer, at det kan have betydning for varetagelsen af
tjenestens virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog
den foreslåede § 15, stk. 3.

Bestemmelsen sikrer, at PNR-enheden enten af egen drift el-
ler på baggrund af oplysninger eller anmodninger fra en
kompetent myndighed, PET, FE eller fra en PNR-enhed i en
anden EU-medlemsstat kan pålægge et luftfartsselskab at
gennemføre et »push« eller på anden nærmere fastsat vis vi-
deregive PNR-oplysninger. Det vil i den forbindelse være
PNR-enheden, der konkret fastlægger, hvornår videregivel-
sen skal finde sted. Der vil således kunne fastsættes, at vide-
regivelse skal finde sted øjeblikkeligt eller på et nærmere
fastsat tidspunkt. Det vil i den forbindelse eksempelvis kun-
ne fastsættes, at videregivelse skal ske hver gang, der mod-
tages PNR-oplysninger knyttet til en eller flere nærmere an-
givne afgange.
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Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 5

Det foreslås i § 5, at PNR-oplysninger fra luftfartsselskaber
opbevares i en periode på 5 år efter videregivelsen til PNR-
enheden, hvorefter oplysningerne slettes.

Det bemærkes, at § 5 alene regulerer opbevaringsperioden
for så vidt angår de rå PNR-oplysninger, dvs. de (ubehand-
lede) oplysninger, som PNR-enheden modtager fra luftfarts-
selskaberne, mens opbevaringsperioden for PNR-enhedens
behandlingsresultat af forhåndsvurderingen, der foretages
efter § 10, nr. 1, reguleres efter den foreslåede § 8.

For at undgå en uforholdsmæssig anvendelse af PNR-oplys-
ningerne er det i den foreslåede § 7, stk. 1, fastsat, at oplys-
ningerne skal maskeres efter en periode på 6 måneder. Der
kan efter 6 måneder (hvor oplysningerne er maskerede) gi-
ves adgang for PNR-enheden under de nærmere betingelser,
der fremgår af § 7, stk. 2, til det fuldstændige sæt PNR-op-
lysninger (afmaskering), der muliggør direkte identifikation
af den registrerede. Der henvises i den forbindelse til be-
mærkningerne til § 7.

Efter udløbet af opbevaringsperioden på 5 år, skal PNR-op-
lysningerne slettes.

Det bemærkes dog, at de almindelige regler i arkivloven om
bevaring og kassation finder anvendelse. Det betyder, at
Rigsarkivet træffer beslutning om bevaring og kassation af
PNR-enhedens it-system (og oplysningerne heri) og udste-
der en bevarings- og kassationsbestemmelse for systemet.
Rigsarkivet kan således træffe beslutning om, at PNR-oplys-
ninger fra systemet ikke må destrueres eller slettes. Den
foreslåede § 5 er således ikke til hinder for, at PNR-enheden
undlader at slette PNR-oplysninger, der skal overføres til
Rigsarkivet efter de nærmere regler herom.

Såfremt Rigsarkivet udsteder en bevaringsbestemmelse for
systemet, indebærer dette, at PNR-oplysninger, der skal slet-
tes efter 5 år, ikke vil være umiddelbart tilgængelige for
PNR-enheden. Oplysningerne vil i stedet blive opbevaret i
en arkiveringsversion, der herefter overføres til Rigsarkivet.

Sletning vil på den baggrund – i overensstemmelse med ge-
nerel databeskyttelsesretlig praksis – anses for gennemført,
når en arkivering eller kassation har fundet sted i overens-
stemmelse med arkivlovens regler og de bestemmelser, som
Rigsarkivet måtte have udstedt herom.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 6

Det følger af bestemmelsen i § 6, at hvis PNR-enheden
modtager PNR-oplysninger, der indeholder andre oplysnin-
ger end nævnt i det foreslåede bilag 1, skal oplysningerne
straks slettes. Bestemmelsen indeholder en absolut og umid-
delbar slettefrist, der udløses i de tilfælde, hvor PNR-enhe-
den efter scanning af de modtagne oplysninger bliver be-
kendt med at have modtaget andre oplysninger end dem, der
efter dette lovforslag udgør PNR-oplysninger. Scanningen
kan i praksis udføres automatisk efter prædefinerede kriteri-
er. Bestemmelsen i § 6 skal også ses i lyset af forbuddet
mod at behandle følsomme oplysninger, jf. § 9.

For så vidt angår forståelsen af begrebet »sletning«, henvi-
ses der til det anførte under bemærkningerne til § 5.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 7

Det foreslås i stk. 1, at følgende PNR-oplysninger maskeres
efter 6 måneder fra videregivelsen:
1) Passagerens navn, herunder medpassagerers navne og

antal rejsende, der rejser sammen.
2) Adresse og kontaktoplysninger.
3) Alle former for betalingsoplysninger, herunder fakture-

ringsadresse.
4) Oplysninger om bonusprogrammer.
5) Generelle bemærkninger.
6) Eventuelt indsamlede forhåndsoplysninger om passage-

rer (API-oplysninger), der er omfattet af punkt 18 i det
foreslåede bilag 1.

Ved »maskering« forstås en teknisk proces, der gør opreg-
nede oplysninger utilgængelige for uautoriserede brugere.
Efter en maskering er det ikke længere muligt for de bruge-
re, der har adgang til at tilgå oplysningerne, direkte at identi-
ficere fysiske personer.

Efter PNR-direktivets artikel 3, nr. 10, betegnes denne ma-
skering som »at anonymisere ved hjælp af maskering af da-
taelementer«. Da det fulde sæt af PNR-oplysninger imidler-
tid skal være tilgængeligt for at understøtte behandlinger af
anmodninger om afmaskering, jf. stk. 2, vil der ikke i data-
beskyttelsesretlig forstand være tale om, at oplysningerne
anonymiseres over for den dataansvarlige myndighed, idet
de oplysninger, der er nødvendige for at gøre PNR-oplys-
ningerne personhenførebare, alene er maskeret og dermed
fortsat behandles. Rigspolitiet vil – som dataansvarlig for
PNR-enheden – dog være forpligtet til at sikre, at alene de
medarbejdere, der efter lovforslaget varetager opgaver, der
forudsætter adgang til de fulde – og dermed personhenførba-
re – PNR-oplysninger, har en sådan adgang. Dette vil i prak-
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sis alene være PNR-enhedens databeskyttelsesrådgiver, jf. §
25, stk. 1, og dennes medarbejdere samt de medarbejdere,
der konkret skal behandle og effektuere anmodninger om af-
maskering efter stk. 2. Såfremt der etableres en afdeling af
PNR-enheden hos eksempelvis PET, vil denne adgang om-
fatte relevante PET-medarbejdere.

Det følger videre af stk. 2, at PNR-oplysninger, der er ma-
skeret efter stk. 1, ikke må afmaskeres, medmindre
1) det er nødvendigt af hensyn til at forebygge, opdage,

efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov
kriminalitet, jf. det foreslåede bilag 2, der kan straffes
med mindst 3 års fængsel, og afmaskeringen er god-
kendt af rigspolitichefen eller den, som bemyndiges
hertil,

2) de afmaskerede oplysninger må antages at have betyd-
ning for varetagelsen af PET’s opgaver vedrørende fo-
rebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straf-
felovens kapitel 12 og 13, og afmaskeringen er god-
kendt af chefen for PET eller den, som bemyndiges
hertil, eller

3) de afmaskerede oplysninger må antages at have betyd-
ning for varetagelsen af FE’s virksomhed rettet mod
forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3, og afmaskerin-
gen er godkendt af chefen for FE eller den, som be-
myndiges hertil.

Bestemmelsen fastsætter de krav og den proces, der skal
iagttages, når PNR-oplysninger afmaskeres. Afmaskering
kan godkendes såvel til brug for analytiske formål som til
brug for konkrete straffesager, efterretningsoperationer og
for at bistå udenlandske myndigheder mv.

Afmaskering kan bl.a. ske på baggrund af, at der søges i de
maskerede oplysninger ud fra nærmere bestemte parametre,
der er fastlagt på baggrund af konkrete sager, efterretninger,
analyser mv. Der kan f.eks. være tale om, at politiet eller
Toldstyrelsen som led i en konkret sag har konstateret, at
enkeltpersoner har benyttet en given rejserute eller genereret
specifikke PNR-oplysninger som led i indsmuglingen af
narkotika. På baggrund af de relevante oplysninger vil en
søgning efter lignende sæt af PNR-data kunne gennemføres
efter bestemmelsen. I det omfang der identificeres relevante
data blandt de maskerede PNR-oplysninger, vil disse inden
for bestemmelsens rammer – og hvis betingelserne i den
foreslåede § 21 er opfyldt – kunne udleveres i afmaskeret
form til den eller de relevante kompetente myndigheder.

Oplysninger vil eksempelvis også kunne fremsøges og af-
maskeres på baggrund af konkrete henvendelser fra en poli-
tikreds. En politikreds vil således f.eks. i forbindelse med ef-
terforskningen af en drabssag i bandemiljøet, hvor politiet
har mistanke om, at flere personer har været involveret, og
hvor der er oplysninger, der indikerer, at en person med re-
levans for sagen rejste ind i landet for 1 år siden sammen
med en ukendt person, kunne anmode om, at oplysninger

om begge personer fremsøges af PNR-enheden ved en afma-
skering af oplysningerne. Det vil i den forbindelse være
PNR-enhedens opgave at påse, at den konkrete sag er omfat-
tet af opregningen i det foreslåede bilag 2, at strafferammen
er mindst 3 års fængsel, og at afmaskeringen er nødvendig
for at politiet kan forebygge, opdage, efterforske eller rets-
forfølge grov kriminalitet. Afmaskeringen skal desuden væ-
re godkendt af rigspolitichefen eller den, som bemyndiges
hertil.

Bestemmelsen i stk. 2, nr. 1, anvender et nødvendighedskri-
terium svarende til det, der er fastsat i § 9 i retshåndhævel-
sesloven. Vurderingen af, om en afmaskering kan finde sted,
vil således svare til den vurdering, der generelt finder anven-
delse, når politiet afgør om personoplysninger kan behand-
les til brug for konkrete efterforskninger mv., dog med den
modifikation, at afmaskeringen skal være nødvendig for at
forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhand-
linger eller grov kriminalitet. Der vil således skulle foreligge
konkrete forhold – f.eks. i form af efterretninger fra igang-
værende efterforskninger, strategiske analyser, efterforsk-
ningsoplæg eller analyser af PNR-oplysninger – der godt-
gør, at en afmaskering er nødvendig for at fremme en kon-
kret efterforskning, forebyggelse mv. af de relevante krimi-
nalitetsformer.

PNR-enheden kan videregive de afmaskerede PNR-oplys-
ninger til politiet, Toldstyrelsen, kompetente myndigheder
eller PNR-enheder i andre EU-medlemsstater, Europol, tred-
jelande og internationale organisationer, hvis der er rimelig
grund til at tro, at videregivelsen er nødvendig for at fore-
bygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terrorhandlin-
ger eller grov kriminalitet, jf. det foreslåede bilag 2, der kan
straffes med mindst 3 års fængsel. Videregivelse til myndig-
hederne sker efter rettens kendelse. Der henvises i den for-
bindelse til bemærkninger til den foreslåede § 21.

Det foreslås, at der for afmaskering i stk. 2, nr. 2, skal gælde
et konkret relevanskriterium svarende til PET-lovens § 4,
stk. 1. Betingelsen om, at oplysningerne må antages at have
betydning for varetagelsen af PET’s opgaver vedrørende fo-
rebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelo-
vens kapitel 12 og 13, indebærer, at der skal være en mere
konkret formodning for, at oplysningerne vil have betydning
for PET’s varetagelse af disse opgaver. Det vil være PET –
og ikke PNR-enheden – der skal vurdere, om PNR-oplys-
ningerne falder ind under det konkrete relevanskriterium.

Som det fremgår af forarbejderne til PET-lovens § 4, jf. be-
mærkningerne til § 4 i Folketingstidende 2012-13, A, L 161
som fremsat, side 58ff., må betingelsen forstås sådan, at
PET kan indhente oplysninger vedrørende personer, som er
mistænkt for en overtrædelse af bestemmelserne i straffelo-
vens kapitel 12 og 13, men også om personer, som ikke er
mistænkt, men hvor der kan være anledning til at undersøge,
om der er grundlag for en mistanke, f.eks. som følge af, at
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den pågældende er tilknyttet en personkreds eller en organi-
sation mv., som PET undersøger.

Betingelsen »må antages at have betydning« gør det således
muligt for PET at behandle oplysninger om personer på et
stadie, hvor der ikke er grundlag for en egentlig mistanke,
herunder grundlag for at iværksætte en efterforskning efter
retsplejelovens regler eller rejse sigtelse. Det er tilstrække-
ligt, at PET har en formodning bestyrket af konkrete om-
stændigheder om, at oplysninger om personen må antages at
have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver ved-
rørende forebyggelse og efterforskning af forbrydelser om-
fattet af straffelovens kapitel 12 og 13.

I betingelsen »må antages at have betydning« ligger imidler-
tid, at der skal foreligge en vis sandsynlighed for, at oplys-
ningen kan bidrage til PET’s varetagelse af sine opgaver
vedrørende straffelovens kapitel 12 og 13. Vurderingen skal
baseres på objektive holdepunkter, og det må ikke fremstå
som en fjern mulighed, at oplysningerne kan have betydning
for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyg-
gelse og efterforskning af forbrydelser omfattet af straffelo-
vens kapitel 12 og 13.

PET vil eksempelvis i et tilfælde, hvor PET har modtaget
oplysninger om, at en navngiven person for nogle år siden
har haft ophold i en træningslejr tilknyttet en terrororganisa-
tion, kunne få udleveret PNR-oplysninger i afmaskeret form
om denne persons rejser samt tilsvarende oplysninger for
eventuelle medrejsende.

Afmaskering kan endvidere ske med henblik på at identifi-
cere personer, der er udfundet efter parametre, der er fastlagt
på baggrund af oplysninger, som efterretningstjenesten er
kommet i besiddelse af fra f.eks. konkrete sager, samar-
bejdspartnere eller i forbindelse med analyser. Der kan
f.eks. være tale om, at efterretningstjenesten ved analyse af
rejsemønstre har afgrænset en række personer, der vurderes
at være relevante for efterretningstjenestens opgaver. Så-
fremt det på grund af maskering ikke er muligt at identifice-
re disse personer, vil afmaskering kunne foretages.

Det foreslås, at der for afmaskering i stk. 2, nr. 3, skal gælde
et konkret relevanskriterium svarende til FE-lovens § 4, stk.
1, nr. 2. Kriteriet »må antages at have betydning« betyder, at
der skal være en mere konkret formodning for, at de oplys-
ninger, som FE ønsker at behandle, vil have betydning for
FE’s varetagelse af tjenestens opgaver. Det vil være FE – og
ikke PNR-enheden – der skal vurdere, om PNR-oplysnin-
gerne falder ind under det konkrete relevanskriterium.

Selve beslutningen om at afmaskering efter stk. 2, nr. 1, kan
finde sted, træffes af rigspolitichefen eller den, som bemyn-
diges hertil. Det forudsættes, at rigspolitichefen vil udpege
den juridiske chef i Nationalt Efterforskningscenter (NEC),

Rigspolitiet, til at varetage denne opgave. For efterretnings-
tjenesternes vedkommende efter stk. 2, nr. 2 og 3, træffes
beslutningen af chefen for henholdsvis PET og FE eller den,
som bemyndiges hertil. Det forudsættes, at cheferne for ef-
terretningstjenesterne vil udpege en eller flere jurister til at
varetage denne opgave.

I praksis vil beslutningerne om afmaskering kunne foretages
ud fra standardiserede kriterier og processer, mens mere om-
fattende eller principielle anmodninger vil underkastes en
mere intensiv prøvelse. Sidstnævnte tilfælde kan navnlig
tænkes, hvis en anmodning omfatter afmaskering af et større
antal flyafgange eller alene hviler på mere umiddelbare ef-
terretninger om f.eks. et foranstående terrorangreb, våben-
smugling mv., hvor oplysninger om rejsende er nødvendige
for sagens efterforskning mv.

Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver skal efter stk. 3 under-
rettes om afmaskering efter stk. 2, nr. 1, og foretage en ef-
terfølgende kontrol af, om betingelserne for afmaskering er
opfyldt. Databeskyttelsesrådgiveren underretter PNR-enhe-
den og, hvis der er relevant, de berørte myndigheder, hvis
betingelserne for afmaskering ikke er opfyldt.

Efter bestemmelsen skal Rigspolitiets databeskyttelsesrådgi-
ver, jf. § 25, stk. 1, underrettes om Rigspolitiets beslutninger
om at afmaskere PNR-oplysninger. Databeskyttelsesrådgi-
veren skal endvidere foretage en efterfølgende kontrol af, at
betingelserne for afmaskering er opfyldt. Databeskyttelses-
rådgiveren udfører alene en efterfølgende kontrol af, om der
konkret kan anses at have været grundlag for at gennemføre
en afmaskering. I overensstemmelse med praksis efter de
generelle databeskyttelsesretlige regler vil databeskyttelses-
rådgiveren i relevant omfang helt eller delvist kunne uddele-
gere opgaven med at påse, om betingelserne er opfyldt, til
medarbejdere, der handler under databeskyttelsesrådgive-
rens mandat.

Såfremt databeskyttelsesrådgiveren konstaterer gentagne el-
ler alvorlige overtrædelser af betingelserne for afmaskering,
vil rådgiveren kunne forelægge dette for Rigspolitiets ledel-
se og eksempelvis indstille, at der træffes passende organi-
satoriske eller tekniske tiltag, der kan understøtte en efterle-
velse af reglerne. Databeskyttelsesrådgiveren vil endelig
kunne forelægge eventuelle spørgsmål mv. for Datatilsynet,
jf. § 27, stk. 1.

PET’s og FE’s beslutninger om afmaskering er ikke under-
lagt databeskyttelsesrådgiverens efterfølgende kontrol. Det
bemærkes i den forbindelse, at PET’s (efterfølgende) be-
handling af afmaskerede PNR-oplysninger er underlagt Til-
synet med Efterretningstjenesternes kontrol, og at FE’s be-
handling af afmaskerede oplysninger vedrørende danske og
udenlandske statsborgere, der er omfattet af begrebet »i
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Danmark hjemmehørende fysiske personer«, er underlagt
Tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrol.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 8

Bestemmelsen fastsætter opbevaringsfristen for resultaterne
af behandling af PNR-oplysninger (såkaldte hits). Opbeva-
ringsperioden for de rå PNR-oplysninger, dvs. de bagvedlig-
gende oplysninger, som PNR-enheden modtager fra luft-
fartsselskaberne, reguleres efter den foreslåede § 5.

Det foreslås i stk. 1, at PNR-enheden alene opbevarer resul-
tatet af behandlingen af PNR-oplysninger, som er nævnt i §
10, nr. 1-4, så længe det er nødvendigt for at underrette de
kompetente myndigheder, der er angivet i det foreslåede bi-
lag 3, PET, FE eller kompetente myndigheder eller PNR-en-
heder i andre EU-medlemsstater om et hit.

PNR-enheden må i hvert tilfælde foretage en konkret vurde-
ring af, hvor længe det er nødvendigt at opbevare behand-
lingsresultatet af forhåndsvurderingen af PNR-oplysninger.
Det må dog som udgangspunkt antages, at PNR-enheden
umiddelbart efter at have foretaget behandlingen af oplys-
ninger efter § 10, nr. 1-4, underretter den relevante kompe-
tente myndighed, der er angivet i det foreslåede bilag 3,
PET, FE eller en anden medlemsstats kompetente myndig-
hed eller PNR-enhed om behandlingsresultatet, hvorefter det
ikke længere vil være nødvendigt at opbevare resultatet.

Så snart PNR-enheden har underrettet de relevante myndig-
heder eller andre medlemsstaters PNR-enheder om behand-
lingsresultatet, skal oplysningerne slettes. For så vidt angår
forståelsen af begrebet sletning henvises der til det anførte
under bemærkningerne til § 5.

Reglerne for opbevaring og sletning af personoplysninger
for så vidt angår de kompetente myndigheders, PET’s og
FE’s behandling af det videregivne behandlingsresultat skal
følge de almindelige databeskyttelsesretlige regler, der gæl-
der for de forskellige myndigheder. Der henvises i den for-
bindelse til bemærkningerne til § 13.

Det foreslås videre i stk. 2, at hvis resultatet af behandlingen
af PNR-oplysninger giver et hit, der efter manuel behand-
ling af oplysningerne viser sig ikke at være et korrekt hit,
kan resultatet af behandlingen dog lagres med henblik på at
undgå fremtidige ukorrekte hits, så længe de bagvedliggen-
de oplysninger ikke er slettet.

Bestemmelsen har til formål at sikre, at enkeltpersoner, der
må anses for fejlagtigt at have udløst et hit, ikke på ny gene-

rerer et hit. Hermed sikres, at der opretholdes en passende
datakvalitet i PNR-enheden, og at sandsynligheden for, at
enkeltpersoner fejlagtig udpeges som relevante for nærmere
undersøgelse mv., begrænses mest muligt. Et ukorrekt hit
kan i praksis tænkes at opstå i de tilfælde, hvor enkeltperso-
ner deler navn eller andre identitetsoplysninger med perso-
ner, der konkret er eftersøgt eller genstand for opmærksom-
hed fra kompetente myndigheder.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 9

Bestemmelsen fastsætter, at PNR-enheden ikke må behandle
følsomme oplysninger.

Stk. 1 fastsætter, at der ikke må behandles PNR-oplysninger,
der angiver en persons race eller etniske oprindelse, politisk,
religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige
tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller oplysninger om en
fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Sådanne oplysninger – der i praksis benævnes følsomme
personoplysninger – nyder særlig beskyttelse efter databe-
skyttelsesretten, og behandlingen heraf bør således begræn-
ses. Idet myndighederne, der kan modtage PNR-oplysninger
efter dette lovforslag, alene har begrænset eller intet behov
for at lade disse oplysninger indgå i vurderingen af enkelte
flypassagerer, foreslås det fastsat, at oplysningerne ikke må
behandles af PNR-enheden eller myndighederne efter dette
lovforslag.

PNR-enheden og myndighederne skal således ikke have ad-
gang til oplysninger om f.eks. særlige måltider (der kan give
oplysning om en passagers religiøse overbevisning) eller
særlig assistance (der kan give oplysning om en passagers
sygdom eller handicap), som et luftfartsselskab måtte have
registreret om passagerer.

Det foreslås videre i stk. 2, at oplysninger omfattet af stk. 1,
som PNR-enheden skulle modtage, straks skal slettes. Be-
stemmelsen svarer dermed til § 6 om sletning af andre op-
lysninger end PNR-oplysninger, jf. det foreslåede bilag 1.

For så vidt angår forståelsen af begrebet »sletning« henvises
der til det anførte under bemærkningerne til § 5.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 10
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Bestemmelsen fastsætter udtømmende, til hvilke formål
PNR-enheden må behandle PNR-oplysninger. PNR-enheden
må derfor ikke behandle PNR-oplysninger til andre formål
end dem, der er angivet i § 10.

Efter § 10, nr. 1, er formålet med en forhåndsvurdering at
identificere personer, der kan være involveret i en terror-
handling eller grov kriminalitet, jf. det foreslåede bilag 2,
der kan straffes med mindst 3 års fængsel, og som det kræ-
ves, at kompetente myndigheder, der er angivet i det foreslå-
ede bilag 3, PET, FE eller Europol undersøger nærmere. En
forhåndsvurdering foretages på baggrund af alle PNR-oplys-
ninger og formindsker dermed i praksis risikoen for diskri-
minerende individuelle kontrolforanstaltninger ved grænsen,
der kan være baseret på subjektive erfaringer. I praksis skal
PNR-enheden sikre, at alle hits, der er resultatet af den auto-
matiske behandling af PNR-oplysninger i nr. 1, gennemgås
individuelt og manuelt for at kontrollere, om de kompetente
myndigheder i det foreslåede bilag 3, PET eller FE skal
iværksætte passende tiltag for at forebygge, opdage, efter-
forske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov krimina-
litet. Der henvises i den forbindelse i øvrigt til den foreslåe-
de § 11 om forhåndsvurderingen og bemærkningerne hertil.

Bestemmelsen i § 10, nr. 1, giver mulighed for at identifice-
re personer, der kan være involveret i terrorhandlinger eller
grov kriminalitet, og som bør være genstand for yderligere
undersøgelse af de kompetente myndigheder, PET, FE eller
Europol. Formålet med PNR-enhedens behandling er såle-
des at vurdere, om oplysningerne bør analyseres yderligere
af f.eks. politiet med henblik på en stillingtagen til, om der
skal iværksættes yderligere foranstaltninger, f.eks. at en eller
flere passagerer skal monitoreres, anholdes mv.

PNR-enhedens forhåndsvurdering af PNR-oplysningerne
gør det muligt for de kompetente myndigheder, PET og FE
på grundlag af objektive kriterier at vurdere, om der er per-
soner på vej til eller fra en dansk lufthavn, der kan udgøre
en trussel mod sikkerheden. Behandlingen af PNR-oplysnin-
gerne kan således danne grundlag for, at myndighederne
iværksætter monitorering eller anholdelse, før en forbrydel-
se er begået. Behandlingen af oplysningerne kan også an-
vendes af myndighederne til at pågribe de personer, der har
deltaget i terrorhandlinger eller begået grov kriminalitet.

Anvendelsesområdet for § 10, nr. 1, er begrænset til at iden-
tificere personer, der bør undersøges nærmere af de kompe-
tente myndigheder, PET, FE eller Europol. Identificerer
PNR-enheden under behandlingen af PNR-oplysninger ek-
sempelvis personer, som det vurderes, at en PNR-enhed el-
ler en kompetent myndighed i en anden medlemsstat bør un-
dersøge nærmere, videregives oplysningerne til den pågæl-
dende PNR-enhed efter reglerne i de foreslåede §§ 16 og 17.

I tilfælde af automatisk behandling af PNR-oplysninger ef-
ter § 10, nr. 1, må videregivelsen af oplysninger til en rele-
vant myndighed alene ske efter en individuel gennemgang.
Bestemmelsen udelukker ikke, at PNR-oplysninger eller re-
sultatet af behandlingen af PNR-oplysninger videregives til
mere end én myndighed.

Efter den foreslåede § 10, nr. 2, kan PNR-enheden behandle
PNR-oplysninger, hvis PET vurderer, at oplysningerne, her-
under resultatet af behandlingen af oplysningerne efter § 10,
nr. 1, kan have betydning for varetagelsen af PET’s opgaver
vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser
af straffelovens kapitel 12 og 13. Bestemmelsen er en vide-
reførelse af den nuværende PNR-ordning, hvor PET har en
tilsvarende adgang til PNR-oplysninger via Toldstyrelsen.

PNR-oplysninger vil herefter kunne behandles af PNR-en-
heden efter et generelt relevanskriterium (»kan have betyd-
ning«). Kriteriet svarer til PET-lovens § 3, dvs. at det ikke
på forhånd kan udelukkes, at oplysningen har relevans for
tjenestens varetagelse af de pågældende opgaver. Det vil
være PET – og ikke PNR-enheden – der skal vurdere, om
PNR-oplysninger falder ind under det generelle relevanskri-
terium. Det vil f.eks. kunne være tilfældet i forhold til perso-
ner, som i forvejen er kendt af PET, i forhold til bestemte
rejseruter eller destinationer. Det bemærkes i den forbindel-
se, at PNR-enheden skal videregive PNR-oplysningerne el-
ler resultatet af behandlingen af oplysningerne til PET med
henblik på, at PET kan undersøge oplysningerne nærmere,
jf. den foreslåede § 15. PET’s behandling, herunder indhent-
ning, af PNR-oplysninger er underlagt PET-loven, jf. lovfor-
slagets § 13, stk. 3, og Tilsynet med Efterretningstjenester-
nes tilsyn.

Efter den foreslåede § 10, nr. 3, kan PNR-enheden behandle
PNR-oplysninger, hvis FE vurderer, at oplysningerne, her-
under resultatet af behandlingen af oplysningerne efter § 10,
nr. 1, kan have betydning for varetagelsen af tjenestens virk-
somhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog den foreslåede
§ 15, stk. 3. Bestemmelsen i § 10, nr. 3, skal ses i lyset af
den nuværende PNR-ordning, hvorefter FE har adgang til
PNR-oplysninger via Toldstyrelsen. Bestemmelsen har såle-
des til hensigt at sikre FE’s adgang til PNR-oplysninger, idet
adgangen dog foreslås ændret, således at FE i visse tilfælde
modsat i dag vil kunne indhente PNR-oplysninger vedrøren-
de i Danmark hjemmehørende personer. Der henvises i den
forbindelse til bemærkningerne til den foreslåede § 15, stk.
3, hvorefter FE kan anmode PNR-enheden om PNR-oplys-
ninger vedrørende i Danmark hjemmehørende fysiske perso-
ner, hvis der er tale om oplysninger om bestemte personer,
og hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne må antages at
have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed
rettet mod forhold i udlandet.

På linje med § 10, nr. 2, vil PNR-oplysninger kunne behand-
les af PNR-enheden efter det generelle relevanskriterium

33



(»kan have betydning«). Kriteriet svarer til FE-lovens § 3,
stk. 1, dvs. at det ikke på forhånd kan udelukkes, at oplys-
ningen har relevans for tjenestens varetagelse af de pågæl-
dende opgaver. Det vil være FE – og ikke PNR-enheden –
der skal vurdere, om betingelsen er opfyldt. Det vil f.eks.
kunne være tilfældet i forhold til personer, som i forvejen er
kendt af FE, i forhold til bestemte rejseruter eller destinatio-
ner. Det bemærkes i den forbindelse, at PNR-enheden skal
videregive PNR-oplysningerne eller resultatet af behandlin-
gen af oplysningerne til FE i medfør af § 15, stk. 2. FE’s ef-
terfølgende behandling af PNR-oplysninger er underlagt FE-
loven, jf. lovforslagets § 13, stk. 4.

Den foreslåede § 10, nr. 4, medfører, at PNR-enheden kan
behandle PNR-oplysninger for at reagere på en begrundet
anmodning fra en kompetent myndighed, der er angivet i det
foreslåede bilag 3, en kompetent myndighed eller en PNR-
enhed i en anden EU-medlemsstat, Europol, et tredjeland el-
ler en international organisation om at videregive PNR-op-
lysninger i konkrete sager med henblik på at forebygge, op-
dage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger eller grov
kriminalitet, jf. det foreslåede bilag 2, der kan straffes med
mindst 3 års fængsel. PNR-enheden har pligt til at reagere
på en sådan begrundet anmodning.

Bestemmelsen skal ses i lyset af reglerne i kapitel 5, hvoref-
ter PNR-enheden skal videregive og overføre PNR-oplys-
ninger eller resultatet af behandlingen af sådanne oplysnin-
ger til en kompetent myndighed, der er angivet i det foreslå-
ede bilag 3, en kompetent myndighed eller en PNR-enhed i
en anden EU-medlemsstat, Europol, et tredjeland eller en in-
ternational organisation efter begrundet anmodning. Det be-
mærkes, at de respektive betingelser i kapitel 5 skal være
opfyldt for, at videregivelse og overførsel kan finde sted.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til dette kapitel.

Efter den foreslåede § 10, nr. 5, kan PNR-enheden behandle
PNR-oplysninger med henblik på at ajourføre eller fastsætte
nye kriterier, der skal anvendes i forbindelse med forhånds-
vurderingen, og som foretages i medfør af § 11, nr. 2, med
henblik på at identificere personer, der kan være involveret i
en terrorhandling eller grov kriminalitet, jf. det foreslåede
bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Bestemmelsen giver PNR-enheden mulighed for at gennem-
gå de indsamlede PNR-oplysninger for at forbedre udvæl-
gelsen, f.eks. ved at undersøge nye mønstre, der tyder på, at
personer kan være af interesse for yderligere kontrol.

Der henvises i øvrigt til bemærkninger til § 11, nr. 2, samt
afsnit 4 i de almindelige bemærkninger.

Til § 11

Bestemmelsen regulerer, hvordan PNR-enheden kan be-
handle PNR-oplysningerne, når PNR-enheden foretager for-
håndsvurderingen, som er nævnt i § 10, nr. 1.

Efter den foreslåede bestemmelse kan PNR-enheden 1) sam-
menholde PNR-oplysninger med oplysninger i databaser,
der er relevante med henblik på at forebygge, opdage, efter-
forske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet,
jf. det foreslåede bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års
fængsel, eller 2) behandle PNR-oplysninger efter forud fast-
satte kriterier, der er målrettede, står i rimeligt forhold til
målet, og som er konkrete.

En behandling af oplysninger efter § 11 kan i relevant om-
fang omfatte foretagelsen af tværgående informationsanaly-
ser, jf. politilovens § 2 a. Dette vil dog forudsætte en efterle-
velse af de krav, der – bl.a. på bekendtgørelsesniveau – er
fastsat for politiets behandling af oplysninger som led i fore-
tagelsen af tværgående informationsanalyser.

PNR-enheden kan efter § 11, nr. 1, sammenholde PNR-op-
lysningerne med oplysninger i relevante databaser. Oplys-
ningerne kan både sammenholdes med de nationale og inter-
nationale databaser, f.eks. Schengen Information System
(SIS), der eksempelvis vil kunne identificere personer, der
er efterlyst i andre EU-medlemsstater og muliggøre en veri-
fikation af de relevante oplysninger. Formålet er at identifi-
cere personer, der allerede er kendt i forbindelse med terro-
risme eller grov kriminalitet. Søgningerne i databaserne er
dog ikke begrænset til alene at relatere sig til terrorhandlin-
ger og grov kriminalitet, da det ikke kan udelukkes, at et hit
vedrørende en mindre grov overtrædelse i en database kan
føre til andre oplysninger, der efterfølgende kan føre til mis-
tanke om, at en person er involveret i terrorhandlinger eller
grov kriminalitet.

PNR-enheden kan efter § 11, nr. 2, behandle PNR-oplysnin-
ger efter forud fastsatte kriterier. Kriterierne skal være mål-
rettede, proportionelle og konkrete.

Kriterierne kan være fastsat efter udarbejdede risikoprofiler,
mønstre eller algoritmer, der kan omfatte detaljer om desti-
nation, rute, betaling, booking, bagage mv. F.eks. kan krite-
rierne være fastsat efter de typiske indikationer på narkoti-
kahandel. PNR-oplysningerne kan således sammenholdes
med de udarbejdede risikoprofiler, der kan være behjælpeli-
ge i forhold til at identificere personer, der kræves undersøgt
nærmere af de kompetente myndigheder, PET, FE eller
Europol, jf. § 10, nr. 1. De forud fastsatte kriterier kan såle-
des gøre det muligt at identificere rejsende, der ikke allerede
er kendt i forbindelse med terrorisme eller grov kriminalitet.

En forhåndsvurdering efter forud fastsatte kriterier er der-
med en særlig måde at bekæmpe terrorisme og grov krimi-
nalitet og supplerer sammenholdelsen med databaser. Gen-
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nem anvendelsen af mønstre og algoritmer, der er udformet
på baggrund af politifaglige vurderinger, tidligere kontrol-
virksomhed, erfaringer og informationer fra udlandet mv.,
bliver det muligt at håndtere de betydelige datamængder,
som PNR-oplysninger udgør, inden for den – ofte meget
korte – tidsfrist, som myndighederne har til at handle. På
den baggrund kan der f.eks. gennemføres en fysisk kontrol
af enkeltpersoner som led i en flyafgang eller -ankomst.

Udarbejdelsen af mønstre eller algoritmer for at identificere
personer, der ikke allerede er kendt i forbindelse med de
nævnte kriminalitetstyper, muliggør en objektiv anvendelse
af kriminalistisk viden, efterretninger og erfaring på en stor
datamængde. I praksis kunne der eksempelvis udarbejdes
mønstre, der er baseret på konkrete erfaringer med narkoti-
ka- eller menneskesmugling og valg af rejseruter, valg af
rejsebureau, bookingtidspunkter og bagageoplysninger i den
forbindelse. Samtidig kan der inddrages modplausibiliteter i
mønstret for at reducere antallet af de personer, der opfylder
de opstillede kriterier. Anvendes disse mønstre på alle pas-
sagerer, reduceres antallet af personer, der udtages til særlig
manuel tjek (som f.eks. bagagetjek), uden at der til sidst vi-
ser sig at foreligge en konkret mistanke i forhold til en tradi-
tionel kontrol. Samtidig målrettes myndighedernes ressour-
cer i højere grad mod at håndtere reelle trusler og den gene,
som en mindre informationsunderstøttet kontrol kan indebæ-
re for enkeltpersoner, elimineres.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 12

Bestemmelsen i § 12 fastsætter, at PNR-enheden alene må
behandle PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen
af oplysningerne fra andre EU-medlemsstaters PNR-enheder
med henblik på at videregive oplysningerne efter reglerne i
kapitel 5 til de kompetente myndigheder, der er angivet i det
foreslåede bilag 3, PET eller FE.

Den foreslåede § 12 skal ses i lyset af, at PNR-enheden ikke
kun vil behandle PNR-oplysninger, der er indsamlet fra luft-
fartsselskaberne, men også vil modtage PNR-oplysninger
fra PNR-enheder i andre medlemsstater. Bestemmelsen in-
debærer, at PNR-enheden ikke kan anvende modtagne PNR-
oplysninger fra andre medlemsstaters PNR-enheder til ek-
sempelvis at bekræfte oplysninger i databaser, opdatere eller
oprette nye kriterier, jf. § 11, nr. 2. Såfremt PNR-enheden
skulle modtage PNR-oplysninger, der ikke er relevante i for-
hold til bekæmpelse af terrorhandlinger, grov kriminalitet
eller efterretningstjenesternes virksomhed, skal oplysninger-
ne ikke videregives til de kompetente myndigheder eller ef-
terretningstjenesterne.

For så vidt angår opbevaringsfristen for de modtagne oplys-
ninger henvises der til § 8.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 13

Med den foreslåede stk. 1 fastsættes det, at de kompetente
myndigheder alene må behandle PNR-oplysninger og resul-
tatet af behandlingen af sådanne oplysninger med henblik på
at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge terror-
handlinger eller grov kriminalitet, jf. det foreslåede bilag 2,
der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Bestemmelsen indebærer, at de kompetente myndigheder ik-
ke må anvende PNR-oplysninger mv., som myndighederne
modtager fra PNR-enheden, med henblik på det specifikke
formål at imødegå andre kriminalitetsformer mv., der ikke
udgør terrorhandlinger eller grov kriminalitet.

Bestemmelsen skal ses i lyset af, at de kompetente myndig-
heders målrettede forfølgning af mindre overtrædelser ikke
vurderes at stå mål i forhold til det indgreb i privatlivets
fred, som anvendelsen af PNR-oplysninger indebærer.

Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at de kompetente
myndigheder inden for deres virksomhed kan anvende PNR-
oplysninger, når der ved behandlingen af oplysningerne i
overensstemmelse med bestemmelsen, opdages andre over-
trædelser eller tegn herpå, jf. stk. 2.

I det omfang de kompetente myndigheder behandler per-
sonoplysninger, finder de almindelige regler på dette områ-
de anvendelse. For politiets vedkommende vil bl.a. rets-
håndhævelsesloven således finde anvendelse, mens databe-
skyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen vil gælde
for Toldstyrelsens behandling af personoplysninger.

Datatilsynet påser af egen drift eller efter klage fra en regi-
streret, at politiets og Toldstyrelsens behandling af
personoplysninger finder sted i overensstemmelse med de
almindelige regler på de respektive områder.

Efter den foreslåede stk. 2 vedrører bestemmelsen i stk. 1 ik-
ke myndighedernes beføjelser, når der opdages andre over-
trædelser eller tegn herpå foranlediget af en sådan behand-
ling.

Det foreslås således, at de kompetente myndigheder kan an-
vende PNR-oplysninger og resultatet af behandlingen af
PNR-oplysninger til at bekæmpe andre kriminalitetsformer
end terrorhandlinger og grov kriminalitet, når myndigheder-
ne i forbindelse med behandlingen af oplysningerne til brug
for bekæmpelse af terrorhandlinger og grov kriminalitet bli-
ver opmærksom på andre overtrædelser eller tegn herpå.
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Dette indebærer, at i de tilfælde, hvor en behandling af
PNR-oplysninger i overensstemmelse med lovforslagets be-
tingelser iværksættes med henblik på f.eks. at understøtte
politiets efterforskning af en konkret drabssag, vil såvel
PNR-oplysningerne som de oplysninger, forhold mv., der
afdækkes på baggrund heraf, kunne indgå i politiets videre
efterforskning af kriminalitet, der ikke fremgår af det fore-
slåede bilag 2. Det er i den forbindelse uden betydning, om
den oprindelige anledning til at anvende PNR-oplysninger
fører til, at der træffes foranstaltninger mod enkeltpersoner,
rejses straffesager eller lignende. Ligeledes vil det ikke be-
røre adgangen til at benytte oplysningerne, at den oprindeli-
ge anvendelse af PNR-oplysninger fandt sted på foranled-
ning af en kompetent myndighed – f.eks. Toldstyrelsen –
men viser sig at afdække forhold, der eksempelvis henhører
under politiets kompetence.

Undtagelsen til at anvende PNR-oplysninger til andre for-
mål end bekæmpelse af terror og grov kriminalitet, gælder
alene i de tilfælde, hvor politiet og Toldstyrelsen foranledi-
get af en behandling, der omfattet af stk. 1, bliver opmærk-
som på andre overtrædelser eller tegn herpå.

PET’s behandling af PNR-oplysninger og resultatet af be-
handlingen af oplysningerne reguleres efter stk. 3 af PET-lo-
ven. Der henvises til afsnit 4.3 i de almindelige bemærknin-
ger.

FE’s modtagelse af PNR-oplysninger og resultatet af be-
handlingen af sådanne oplysninger fra PNR-enheden regule-
res efter den foreslåede § 15, stk. 2. FE’s efterfølgende be-
handling af PNR-oplysninger og resultatet af behandlingen
af oplysningerne reguleres efter stk. 4 af FE-loven. Der hen-
vises til afsnit 4.4 i de almindelige bemærkninger.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 14

Med den foreslåede bestemmelse i § 14 fastsættes det, at de
kompetente myndigheder ikke må træffe byrdefulde afgørel-
ser over for en person eller afgørelser, der i væsentlig grad
påvirker en person, alene som følge af automatisk behand-
ling af PNR-oplysninger.

Afgørelser, der er baseret på PNR-oplysninger, skal således
altid træffes af en fysisk person fra den kompetente myndig-
hed. Den pågældende skal i den forbindelse have mandat til
– efter et selvstændigt skøn – at vælge ikke at reagere på en
oplysning mv.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 15

Det fastsættes i stk. 1, at PNR-enheden snarest muligt skal
videregive PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen
af PNR-oplysninger til en relevant kompetent myndighed el-
ler PET med henblik på, at myndigheden kan undersøge op-
lysningerne nærmere.

PNR-enheden skal dermed snarest muligt videregive 1) rene
PNR-oplysninger, 2) resultatet af behandlingen af PNR-op-
lysninger efter § 10, nr. 1, 2 og 4, eller 3) PNR-oplysninger
eller resultatet af behandlingen af sådanne oplysninger fra
PNR-enheder i andre EU-medlemslande, når det er nødven-
digt i forbindelse med myndighedens eller efterretningstje-
nestens opgavevaretagelse.

PET vil således kunne modtage PNR-oplysninger eller re-
sultatet af behandlingen af sådanne oplysninger, når oplys-
ningerne kan have betydning for varetagelsen af tjenestens
opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af over-
trædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.

Politiet og Toldstyrelsen vil efter bestemmelsen kunne mod-
tage PNR-oplysninger eller resultatet af oplysningerne, når
det er nødvendigt for at forebygge, opdage, efterforske eller
retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. det
foreslåede bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fæng-
sel.

For så vidt angår videregivelse af PNR-oplysninger til poli-
tiet efter denne bestemmelse forudsættes det, at hver 20. vi-
deregivelse udtages tilfældigt til efterfølgende kontrol hos
juridiske medarbejdere i Rigspolitiet. De juridiske medar-
bejdere skal kontrollere, om betingelserne for videregivelse
var opfyldt. Hvis det i den forbindelse konstateres, at PNR-
enheden konkret har videregivet PNR-oplysninger til politi-
et, uden at betingelserne var opfyldt, underrettes PNR-enhe-
den og Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver herom.

Såfremt oplysningerne er ældre end 6 måneder, og derfor er
maskerede, skal betingelserne i § 21 være opfyldt, hvis de
fuldstændige (afmaskerede) oplysninger skal videregives til
den kompetente myndighed eller PET.

Videregivelse fra PNR-enheden til andre myndigheder end
de oplistede kompetente myndigheder i det foreslåede bilag
3 eller PET må ikke finde sted efter denne bestemmelse. Vi-
deregivelse til FE er reguleret efter den foreslåede stk. 2.
Adgangen til at videregive oplysninger til kompetente myn-
digheder eller PNR-enheder i andre medlemslande, Europol,
tredjelande og internationale organisationer reguleres af lov-
forslagets §§ 16-20.

Det bemærkes, at reglerne i kapitel 5 alene vedrører den vi-
deregivelse, der finder sted i forbindelse med PNR-enhedens
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opgaver i medfør af dette lovforslag. Såfremt PNR-oplys-
ninger, der er videregivet til eksempelvis politiet, bruges i
en konkret sag, f.eks. i forbindelse med en efterforskning,
finder PNR-lovens regler ikke anvendelse, herunder regler-
ne om videregivelse, opbevaring, sletning mv. Sådanne be-
handlinger af oplysninger vil – i overensstemmelse med den
almindelige ordning efter databeskyttelsesretten – være re-
guleret af anden relevant lovgivning.

Eksempelvis vil det bl.a. betyde, at en videregivelse af PNR-
oplysninger, der indgår i en konkret straffesag, kan ske for
politiets vedkommende, hvis betingelserne for videregivelse
i retshåndhævelsesloven er opfyldt. Videregivelse i medfør
af retshåndhævelsesloven omfatter både videregivelse til
kompetente danske myndigheder, kompetente myndigheder
i en anden medlemsstat og overførsler til tredjelande og in-
ternationale organisationer.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 indebærer, at PNR-en-
heden snarest muligt skal videregive PNR-oplysninger eller
resultatet af behandlingen af oplysningerne til FE, hvis tje-
nesten vurderer, at oplysningerne kan have betydning for
varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod forhold i
udlandet.

Kriteriet »kan have betydning« indebærer, at oplysningerne
vil kunne indhentes af FE efter et generelt relevanskriteri-
um, svarende til FE-lovens § 3, stk. 1, dvs. at det ikke på
forhånd kan udelukkes, at oplysningen har relevans for FE’s
varetagelse af de pågældende opgaver. Det vil være FE – og
ikke PNR-enheden – der skal vurdere, om betingelsen er op-
fyldt.

FE vil i medfør af denne bestemmelse både kunne indhente
oplysninger om konkrete kendte personer og en bredere
kreds af kendte eller ukendte personer, forudsat at der ikke
er tale om personer hjemmehørende i Danmark.

Det følger således af bestemmelsens stk. 3, at når PNR-op-
lysninger vedrører fysiske personer, der er hjemmehørende i
Danmark, kan FE alene anmode PNR-enheden om sådanne
oplysninger, hvis der er tale om oplysninger om bestemte
personer, og hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne må
antages at have betydning for varetagelsen af tjenestens
virksomhed rettet mod forhold i udlandet.

Begrebet »i Danmark hjemmehørende fysiske personer«
omfatter danske statsborgere, nordiske statsborgere og andre
udlændinge med ret til ophold i Danmark, hvis
vedkommende er tilmeldt folkeregistret, samt asylansøgere
med (kendt) ophold i Danmark i mere end 6 måneder, jf. be-
mærkninger til § 3, stk. 2, i Folketingstidende 2012-13, A, L
163 som fremsat, side 41ff.

Kriteriet »må antages at have betydning« indebærer, at der
skal være en mere konkret formodning for, at de oplysnin-
ger, som FE ønsker at behandle, vil have betydning for FE’s
varetagelse af tjenestens opgaver. Kriteriet svarer til det al-
mindelige kriterium for FE’s interne behandling af
personoplysninger vedrørende en i Danmarks hjemmehøren-
de fysisk person, herunder en dansk statsborger, jf. FE-lo-
vens § 4, stk. 1, nr. 2. Det vil være FE – og ikke PNR-enhe-
den – der skal vurdere, om betingelsen er opfyldt.

Med den foreslåede bestemmelse i stk. 3 indføres et skærpet
relevanskriterium i forhold til FE’s mulighed for efter gæl-
dende ret at tilgå PNR-oplysninger om udlændinge omfattet
af begrebet »i Danmark hjemmehørende fysiske personer«
og i forhold til det generelle relevanskriterium, der i øvrigt
gælder for FE’s indhentning og indsamling af oplysninger,
jf. FE-lovens § 3, stk. 1 og 4. Det skærpede kriterium er i
denne sammenhæng fastsat under hensyntagen til, at be-
stemmelsen som noget nyt vil give FE mulighed for tillige at
indhente oplysninger om danske statsborgere.

Det forhold, at der efter den foreslåede stk. 3 alene må ind-
hentes oplysninger om »bestemte« personer, indebærer, at
FE’s forespørgsel efter denne bestemmelse skal være mål-
rettet en eller flere konkrete personer. Det er ikke en forud-
sætning, at FE kender navnet på den/de pågældende, så læn-
ge tjenesten på anden vis kan målrette den relevante fore-
spørgsel. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvor FE øn-
sker at tilvejebringe PNR-oplysninger om en bestemt i Dan-
mark hjemmehørende rejseledsager til en af FE’s øvrige
målpersoner, forudsat at den pågældende ledsager må anta-
ges at have betydning for varetagelsen af tjenestens virk-
somhed rettet mod forhold i udlandet.

FE vil efter bestemmelsen endvidere kunne indhente PNR-
oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske personer
omfattet af FE-lovens § 3, stk. 3.

Bestemmelsen forudsættes anvendt i et begrænset omfang,
hvor FE konkret har grund til at undersøge en i Danmark
hjemmehørende persons rejser.

Fælles for stk. 2 og 3 gælder, at FE kun vil kunne få adgang
til oplysninger, som enten kan have eller som må antages at
have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed
rettet mod forhold i udlandet. Med »FE’s virksomhed rettet
mod forhold i udlandet« menes i denne sammenhæng de op-
gaver, der følger af FE-lovens § 1, stk. 1, hvorefter tjenesten
har til opgave at tilvejebringe det efterretningsmæssige
grundlag for dansk udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik
samt forebygge og modvirke trusler mod Danmark og dan-
ske interesser, og i den forbindelse indsamle, indhente, bear-
bejde, analysere og formidle oplysninger om forhold i ud-
landet af betydning for Danmark og danske interesser, her-
under for danske enheder mv. i udlandet.
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Adgangen for FE til at tilvejebringe oplysninger i medfør af
den foreslåede bestemmelse vil kunne bruges vedrørende
personer og destinationer, som tjenesten vurderer kan have
betydning i f.eks. en terrormæssig sammenhæng eller med
henblik på at udarbejde det efterretningsmæssige grundlag
for Danmarks udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Be-
stemmelsen vil både kunne bruges i forhold til FE’s målper-
soner og i andre sammenhænge i forbindelse med tjenestens
efterretningsmæssige virksomhed, f.eks. til at indhente op-
lysninger om passagerer i forbindelse med FE’s rekruttering
af kilder, som kan bidrage til, at FE får adgang til oplysnin-
ger til brug for tjenestens opgavevaretagelse.

Det vil som nævnt alene være i forhold til FE’s opgaver ef-
ter FE-lovens § 1, nr. 1, at den foreslåede bestemmelse vil
kunne anvendes.

Bestemmelsen i stk. 2 fastsætter hjemmelsgrundlaget for
FE’s selvstændige indhentning af PNR-oplysninger fra
PNR-enheden. Bestemmelsen ændrer ikke på FE’s adgang
til at indhente eller modtage PNR-oplysninger fra andre
myndigheder, herunder udenlandske samarbejdspartnere i
medfør af de almindelige regler herfor. FE vil således fortsat
kunne indhente PNR-oplysninger fra samarbejdspartnere i
medfør af FE-lovens § 3, ligesom FE fortsat vil kunne mod-
tage PNR-oplysninger fra eksempelvis PET i medfør af
PET-lovens § 10, stk. 1. Dette vil både kunne være tilfældet,
hvor PET har indhentet PNR-oplysninger, som FE også
kunne have indhentet i medfør af den foreslåede bestemmel-
se, men også, hvor PET i øvrigt har indhentet PNR-oplys-
ninger. Videregivelse fra PET vil kunne være relevant på en
række områder, hvor tjenesterne samarbejder, herunder bl.a.
i forbindelse med forebyggelse og modvirkning af terror- og
spionagetrusler eller i øvrigt, hvor videregivelsen kan have
betydning for varetagelsen af FE’s opgaver.

Når PNR-oplysninger er videregivet fra PNR-enheden til
FE, finder PNR-lovens regler ikke anvendelse. FE’s videre
behandling, herunder opbevaring, sletning, videregivelse
mv., vil ske efter reglerne i FE-loven.

Begrænsningen efter stk. 3 finder tilsvarende anvendelse i
forhold til de foreslåede bestemmelser i § 4, stk. 3, nr. 3, §
7, stk. 2, nr. 3, § 10, nr. 3, § 16, stk. 3, nr. 3, § 18, stk. 2, nr.
3, og § 21, stk. 3.

Der henvises i forhold til videregivelse af de oplysninger,
herunder søgekriterier, som efterretningstjenesterne medde-
ler PNR-enheden i forbindelse med tjenestens anmodninger
om at modtage relevante PNR-oplysninger, og resultatet af
behandlingen af oplysningerne, som PNR-enheden i den for-
bindelse foretager for efterretningstjenesterne, til bemærk-
ningerne til § 2, stk. 3 og 4.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.1-2.3 og afsnit 4.1-4.4 i de
almindelige bemærkninger.

Til § 16

Efter stk. 1 kan PNR-enheden videregive relevante og nød-
vendige PNR-oplysninger og resultatet af behandlingen af
oplysningerne vedrørende de personer, der identificeres ved
forhåndsvurderingen i § 10, nr. 1, til en PNR-enhed i en an-
den EU-medlemsstat for at forebygge, opdage, efterforske
eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf.
det foreslåede bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års
fængsel.

En videregivelse efter stk. 1 kan navnlig finde sted, hvor
PNR-enheden har identificeret en bestemt person til yderli-
gere gennemgang ved forhåndsvurderingen, f.eks. ved et hit
i politiets databaser, forud for personens rejse til en anden
EU-medlemsstat.

PNR-enheden i den anden medlemsstat skal herefter videre-
give de pågældende oplysninger til den relevante kompeten-
te myndighed i medlemsstaten.

Det foreslås i stk. 2, at PNR-enheden efter begrundet an-
modning herom, og når det er nødvendigt at få adgang til
PNR-oplysninger for at forebygge, opdage, efterforske eller
retsforfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. det
foreslåede bilag 2, kan videregive oplysningerne eller resul-
tatet af behandlingen af PNR-oplysninger til en anmodende
PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat.

Der foreligger således en pligt til at videregive PNR-oplys-
ninger eller resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger,
hvis betingelserne for videregivelse er opfyldt. PNR-enhe-
den i den anden medlemsstat skal herefter videregive de på-
gældende oplysninger til den relevante kompetente myndig-
hed i medlemsstaten.

Såfremt oplysningerne er ældre end 6 måneder og derfor er
maskerede, skal betingelserne i § 21 være opfyldt, hvis de
fuldstændige (afmaskerede) oplysninger skal videregives til
en PNR-enhed i en anden EU-medlemsstat.

PNR-enheden kan efter stk. 3 anmode en PNR-enhed i en
anden EU-medlemsstat om at videregive PNR-oplysninger
eller resultatet af behandlingen af oplysningerne, hvis
1) oplysningerne er nødvendige for at forebygge, opdage,

efterforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov
kriminalitet, jf. det foreslåede bilag 2, der kan straffes
med mindst 3 års fængsel,

2) hvis PET vurderer, at oplysningerne kan have betyd-
ning for varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende
forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af
straffelovens kapitel 12 og 13, eller
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3) hvis FE vurderer, at oplysningerne kan have betydning
for varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod
forhold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3.

Det bemærkes i den forbindelse, at videregivelse vil kunne
ske efter reglerne fastsat i de respektive medlemslande i
medfør af retshåndhævelsesdirektivet eller reglerne om
overførsel af oplysninger til tredjelande i PNR-direktivet.

Dette skyldes, at PNR-direktivet på grund af det danske rets-
forbehold ikke er bindende for eller finder anvendelse i
Danmark. Den daværende regering (Venstre) har ved brev
af 17. maj 2016 på baggrund af politisk enighed med Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale
Venstre og Det Konservative Folkeparti og mandat fra Fol-
ketingets Europaudvalg anmodet Kommissionen om at ind-
lede forhandlinger om indgåelse af en international aftale
mellem Danmark og Den Europæiske Union om dansk til-
knytning til PNR-direktivet. Aktuelt – indtil en aftale even-
tuelt måtte blive indgået mellem Danmark og EU om dansk
tilknytning til PNR-direktivet – vil videregivelse af oplys-
ninger fra PNR-enhederne i de andre medlemsstater til den
danske PNR-enhed således være reguleret efter ovenstående
regelsæt og ikke efter PNR-direktivets regler om udveksling
af oplysninger mellem medlemsstater.

For vidt angår slettefrister mv. for de PNR-oplysninger, som
PNR-enheden modtager fra PNR-enheder i andre medlems-
stater, finder reglerne i retshåndhævelsesloven anvendelse,
jf. § 2, stk. 2.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 17

Det foreslås i § 17, at PNR-enheden i hastende tilfælde kan
videregive PNR-oplysninger direkte til en kompetent myn-
dighed i en anden EU-medlemsstat, der er kompetent i for-
hold til at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge
terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. det foreslåede bilag
2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel. Der er tale om
en undtagelsesbestemmelse, som alene finder anvendelse,
hvis en videregivelse efter § 16 ikke er mulig eller hensigts-
mæssig.

Bestemmelsen omfatter situationer, hvor det af tekniske el-
ler praktiske grunde ikke er muligt at fremsætte en begrun-
det anmodning tilstrækkeligt hurtigt i lyset af, at der er tale
om hastende tilfælde, hvor øjemedet forspildes, hvis PNR-
oplysningerne først skal videregives til en relevant PNR-en-
hed i medfør af den generelle bestemmelse i § 16. Dette kan
eksempelvis være relevant i situationer, hvor der er tale om
en kort flyrute og en passager, der først har bestilt sin rejse
umiddelbart før flyets afgang.

De kompetente myndigheder i de andre EU-medlemsstater
skal efter PNR-direktivets artikel 7, stk. 3, forstås som listen
over kompetente myndigheder, som medlemsstaterne har
meddelt Kommissionen.

Anmodning om videregivelse direkte til en kompetent myn-
dighed i en anden EU-medlemsstat skal sendes i kopi til den
anmodende medlemsstats PNR-enhed.

Såfremt oplysningerne er ældre end 6 måneder og derfor er
maskerede, skal betingelserne i § 21 være opfyldt, hvis de
fuldstændige (afmaskerede) oplysninger skal videregives til
den kompetente myndighed.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 18

Det foreslås i stk. 1, at PNR-enheden skal indhente og vide-
regive PNR-oplysninger til en anden EU-medlemsstats
PNR-enhed efter anmodning herom, hvis adgangen til op-
lysningerne er nødvendig for at reagere på en konkret og re-
el trussel relateret til terrorhandlinger eller grov kriminalitet,
jf. det foreslåede bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års
fængsel.

Bestemmelsen er en undtagelsesbestemmelse til den gene-
relle videregivelsesbestemmelse i § 16 og finder anvendelse,
hvis en konkret og reel trussel nødvendiggør en indhentning.
Bestemmelsen vedrører dermed også de tilfælde, hvor luft-
fartsselskaberne fra sag til sag kan videregive PNR-oplys-
ninger på andre tidspunkter end de i § 4, stk. 1, nævnte, og
er dermed omfattet af lovforslagets § 4, stk. 3.

PNR-enheden skal efter indhentning af PNR-oplysninger,
videregive oplysningerne til den anmodende PNR-enhed.

Det fastslås i stk. 2, at PNR-enheden kan anmode en PNR-
enhed i en anden EU-medlemsstat om at indhente og videre-
give PNR-oplysninger, jf. det foreslåede bilag 1, på ikke
fastlagte leveringstidspunkter i overensstemmelse med § 4,
stk. 3, hvis
1) det er nødvendigt at få adgang til oplysningerne for at

reagere på en konkret og reel trussel relateret til terror-
handlinger eller grov kriminalitet, jf. det foreslåede bi-
lag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel,

2) PET vurderer, at oplysningerne kan have betydning for
varetagelsen af tjenestens opgaver vedrørende forebyg-
gelse og efterforskning af overtrædelser af straffelo-
vens kapitel 12 og 13, eller

3) FE vurderer, at oplysningerne kan have betydning for
varetagelsen af tjenestens virksomhed rettet mod for-
hold i udlandet, jf. dog § 15, stk. 3.
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Der henvises til bemærkningerne til § 16, stk. 3.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 19

Det foreslås i § 19, at PNR-enheden efter begrundet anmod-
ning kan videregive PNR-oplysninger, jf. det foreslåede bi-
lag 1, eller resultatet af behandlingen af oplysningerne til
Europol, når det er nødvendigt at få adgang til oplysninger-
ne for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforfølge
terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. det foreslåede bi-
lag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Europol er inden for rammerne af sine kompetencer af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11.
maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Rets-
håndhævelsessamarbejde (Europol) (Europol-forordningen),
berettiget til at anmode PNR-enheden om oplysninger, der
er relevante som led i Europols opgavevaretagelse. Europol
kan således fra sag til sag fremsende en behørigt begrundet
elektronisk anmodning til PNR-enheden. Anmodningen skal
angive de grunde, på baggrund af hvilke Europol finder, at
videregivelsen af PNR-oplysninger eller resultatet af be-
handlingen af PNR-oplysninger i væsentlig grad vil bidrage
til at forebygge, opdage eller efterforske den pågældende
strafbare handling.

Det følger af Europol-forordningens artikel 7, stk. 6, at hver
medlemsstat skal tilvejebringe Europol den information, der
er nødvendig for, at Europol skal kunne opfylde sine mål,
som er angivet i Europol-forordningens artikel 3. Forordnin-
gen pålægger derfor medlemslandene en forpligtelse til at
give oplysninger til Europol.

Det følger af PNR-direktivets artikel 10, stk. 2, at Europol
kan fremsende en sådan anmodning, når det er strengt nød-
vendigt for at støtte og styrke medlemsstaternes tiltag med
henblik på at forebygge, opdage eller efterforske en konkret
terrorhandling eller grov kriminalitet, for så vidt den pågæl-
dende handling eller kriminalitet er omfattet af Europols
kompetence.

Det bemærkes – i overensstemmelse med forarbejderne til
retshåndhævelsesloven – at det i praksis ikke er muligt at
angive en væsentlig forskel på kriterierne »strengt nødven-
digt« og »nødvendigt«, hvorfor PNR-direktivets skærpelse
af nødvendighedskriteriet ikke skal tillægges nogen særlig
betydning. PNR-enhedens videregivelse til Europol skal så-
ledes vurderes efter samme kriterier som en videregivelse
efter de foreslåede bestemmelser i kapitel 5. Der henvises i
den forbindelse til de almindelige bemærkninger i Folke-
tingstidende 2016-17, A, L 168 som fremsat, side 29.

Bestemmelsen vil navnlig finde anvendelse i de tilfælde,
hvor Europol har fremsat en begrundet anmodning til PNR-
enheden om at foretage en forhåndsvurdering efter § 10, nr.
1, af bestemte personer i forbindelse med de pågældende
kommende flyafgange. I den forbindelse vil resultatet af be-
handlingen af oplysningerne om personerne skulle videregi-
ves til Europol, hvis betingelsen i § 19 er opfyldt.

Såfremt oplysningerne er ældre end 6 måneder, og derfor er
maskerede, skal betingelserne i § 21 være opfyldt, hvis de
fuldstændige (afmaskerede) oplysninger skal videregives til
Europol.

I det omfang reglerne i dette lovforslag ikke finder anven-
delse, vil reglerne i retshåndhævelsesloven gælde for be-
handlingen af oplysninger. En efterfølgende videregivelse af
PNR-oplysninger fra eksempelvis politiet til Europol vil så-
ledes skulle ske efter de almindelige regler, dvs. efter de
samme regler som for videregivelse af personoplysninger
mellem de kompetente myndigheder i Danmark eller de
kompetente myndigheder i øvrige medlemsstater.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 20

Det foreslås i stk. 1, at PNR-enheden kan overføre PNR-op-
lysninger, jf. det foreslåede bilag 1, eller resultatet af be-
handlingen af oplysningerne til en myndighed i et tredjeland
eller en international organisation i overensstemmelse med
betingelserne i §§ 16-19, hvis
1) den modtagende myndighed i tredjelandet eller den in-

ternationale organisation har kompetence til at forebyg-
ge, efterforske, afsløre eller retsforfølge strafbare hand-
linger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner,

2) overførslen er nødvendig for at forebygge, opdage, ef-
terforske eller retsforfølge terrorhandlinger eller grov
kriminalitet, jf. det foreslåede bilag 2, der kan straffes
med mindst 3 års fængsel, i en EU-medlemsstat eller et
tredjeland,

3) den kompetente myndighed i tredjelandet eller den in-
ternationale organisation, der modtager oplysningerne,
tilkendegiver at have til hensigt at behandle oplysnin-
gerne til formål, der er forenelige med kravene i denne
lov, og

4) tredjelandet eller den internationale organisation accep-
terer alene at overføre oplysningerne til et andet tredje-
land eller en international organisation, hvis det er nød-
vendigt for at forebygge, opdage, efterforske eller rets-
forfølge terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. det
foreslåede bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års
fængsel, og efter udtrykkeligt samtykke fra PNR-enhe-
den.
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Der kan således bl.a. ikke overføres PNR-oplysninger eller
resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger til andre tred-
jelandsmyndigheder end dem, der efter deres nationale ret er
kompetente til at varetage opgaver svarende til dem, der er
opregnet i stk. 1, nr. 1.

Bestemmelsen omfatter både tredjelande og internationale
organisationer, da det må lægges til grund, at begrebet
»tredjeland« efter den generelle databeskyttelsesret også
omfatter internationale organisationer.

Internationale organisationer er ikke nævnt i PNR-direkti-
vet, men direktivets artikel 11 henviser dog direkte til artikel
13 i Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november
2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med
politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager, der
har overskriften »Videregivelse til de kompetente myndig-
heder i tredjestater eller til internationale organer«.

Et eksempel på en international organisation, der er kompe-
tent i forhold til de formål, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, er In-
terpol.

Det bemærkes, at hvis PNR-oplysningerne er ældre end 6
måneder og derfor er maskerede, skal betingelserne i § 21
være opfyldt, hvis de fuldstændige (afmaskerede) oplysnin-
ger skal videregives til et tredjeland eller en international or-
ganisation.

Det foreslås videre i stk. 2, at hvis PNR-oplysninger eller re-
sultatet af behandlingen af PNR-oplysninger er modtaget fra
en anden EU-medlemsstat, kan PNR-enheden overføre op-
lysningerne i overensstemmelse med stk. 1, og efter forud-
gående samtykke fra den pågældende medlemsstat. Således
kan PNR-oplysninger eller resultatet af behandling af PNR-
oplysninger ikke overføres til tredjelande og internationale
organisationer, hvis den medlemsstat fra hvem oplysninger-
ne stammer nægter at samtykke hertil.

Det foreslås dog videre, at hvis et forudgående samtykke fra
den pågældende EU-medlemsstat ikke kan indhentes i tide,
kan PNR-enheden videregive oplysningerne, hvis det er af-
gørende for at reagere på en konkret og reel trussel relateret
til terrorhandlinger eller grov kriminalitet, jf. det foreslåede
bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.

Med den foreslåede bestemmelse sikres det, at der er mulig-
hed for at overføre oplysninger uden at skulle afvente en
godkendelse fra den myndighed i en anden EU-medlemsstat,
hvorfra oplysningerne er modtaget, hvis der foreligger kvali-
ficerede omstændigheder for overførslen.

Det foreslås desuden i stk. 3, at hvis PNR-oplysninger eller
resultatet af behandlingen af PNR-oplysninger videregives

efter stk. 2, 2. pkt., dvs. uden et forudgående samtykke, skal
PNR-enheden hurtigst muligt orientere den pågældende
medlemsstat om overførslen.

Efter den foreslåede stk. 4 skal enhver overførsel efter stk. 1
og stk. 2 registreres. Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver
skal underrettes herom og kan underkaste overførslen en ef-
terfølgende kontrol.

Databeskyttelsesrådgiveren skal således underrettes om,
hvilke PNR-oplysninger, jf. det foreslåede bilag 1, der over-
føres. Derudover skal databeskyttelsesrådgiveren underret-
tes om, hvilke resultater af behandlingen af PNR-oplysnin-
ger der overføres. Det kan f.eks. være resultatet af konkrete
analyser eller profileringer og indholdet af besvarelsen af
konkrete anmodninger fra kompetente myndigheder i udlan-
det.

Databeskyttelsesrådgiveren skal underrettes, inden overførs-
len foretages eller umiddelbart herefter, når en forudgående
underretning vurderes ikke at kunne finde sted grundet sa-
gens hastende karakter.

Ligesom det er tilfældet med de andre bestemmelser i dette
kapitel, vil overførsler til tredjelande og internationale orga-
nisationer af PNR-oplysninger eller resultatet af behandlin-
gen af PNR-oplysninger, der indgår i en konkret sag, kunne
finde sted i medfør af retshåndhævelseslovens kapitel om
tredjelandsoverførsler og lovens generelle behandlingsreg-
ler. Det vil være tilfældet, hvor oplysningerne f.eks. er vide-
regivet til politiet som kompetent myndighed, som behand-
ler oplysningerne i forbindelse med en konkret straffesag.

Det bemærkes, at Færøerne og Grønland betragtes som tred-
jelande efter de generelle databeskyttelsesretlige regler, der
er fastsat i retshåndhævelsesloven. I det omfang dette også
fremover er tilfældet, vil PNR-enheden alene kunne overfø-
re PNR-oplysninger eller resultatet af behandlingen af op-
lysningerne til Færøerne og Grønland i overensstemmelse
med lovforslagets § 20.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 21

Efter den foreslåede stk. 1 kan afmaskerede PNR-oplysnin-
ger efter § 7, stk. 2, nr. 1, videregives til de kompetente
myndigheder, der er angivet i det foreslåede bilag 3, kompe-
tente myndigheder eller PNR-enheder i andre EU-medlems-
stater, Europol, tredjelande og internationale organisationer,
hvis der er rimelig grund til at tro, at videregivelsen er nød-
vendig for at forebygge, opdage, efterforske eller retsforføl-
ge terrorhandlinger og grov kriminalitet, jf. det foreslåede
bilag 2, der kan straffes med mindst 3 års fængsel.
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De kompetente myndigheder i de andre EU-medlemsstater
skal efter PNR-direktivets artikel 7, stk. 3, forstås som listen
over kompetente myndigheder, som medlemsstaterne har
meddelt Kommissionen.

Videregivelse af afmaskerede PNR-oplysninger efter denne
bestemmelse sker efter rettens kendelse, jf. stk. 4.

Bestemmelsen i stk. 1 indebærer, at der vil skulle foreligge
helt specifikke forhold, f.eks. i form af efterretninger fra
igangværende efterforskninger, strategiske analyser, efter-
forskningsoplæg eller analyser af PNR-oplysninger, der
godtgør, at en videregivelse af oplysningerne med rimelig
grund må anses for nødvendig for at fremme en konkret ef-
terforskning. Kriteriet er skærpet i forhold til videregivelse
af PNR-oplysninger, der ikke er ældre end 6 måneder.

Efter den foreslåede stk. 2 kan afmaskerede PNR-oplysnin-
ger efter § 7, stk. 2, nr. 2, videregives til PET, hvis videregi-
velsen må antages at have betydning for varetagelsen af
PET’s opgaver vedrørende forebyggelse og efterforskning af
overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13, og efter for-
udgående godkendelse af chefen for PET eller den, som be-
myndiges hertil.

Det er PET – og ikke PNR-enheden – der vurderer, om be-
tingelserne for videregivelse af de afmaskerede PNR-oplys-
ninger er opfyldt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne
til den foreslåede § 7.

Efter den foreslåede stk. 3 kan afmaskerede PNR-oplysnin-
ger efter § 7, stk. 2, nr. 3, videregives til FE, hvis videregi-
velsen må antages at have betydning for varetagelsen af
FE’s virksomhed rettet mod forhold i udlandet, jf. dog § 15,
stk. 3, og efter forudgående godkendelse af chefen for FE el-
ler den, som bemyndiges hertil.

Det er FE – og ikke PNR-enheden – der vurderer, om betin-
gelserne for videregivelse af de afmaskerede PNR-oplysnin-
ger er opfyldt. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til
den foreslåede § 7.

Afgørelse om videregivelse af afmaskerede PNR-oplysnin-
ger til de kompetente myndigheder, der er angivet i det fore-
slåede bilag 3, kompetente myndigheder eller PNR-enheder
i andre EU-medlemsstater, Europol, tredjelande eller inter-
nationale organisationer efter stk. 1, træffes af retten ved
kendelse efter PNR-enhedens eller politiets begæring, jf.
den foreslåede stk. 4.

Kompetencen til at beslutte, om videregivelse af afmaskere-
de oplysninger kan godkendes, er efter bestemmelsen hen-
lagt til retten. Det bemærkes, at rettens kendelse skal ledsa-

ges af grunde i overensstemmelse med den almindelige be-
stemmelse i retsplejelovens § 218, stk. 1, 1. pkt.

Såfremt videregivelsens øjemed ville forspildes, hvis rets-
kendelse skulle afventes, kan PNR-enheden efter stk. 5 træf-
fe beslutning om, at de afmaskerede PNR-oplysninger kan
videregives til de kompetente myndigheder, der er angivet i
det foreslåede bilag 3, kompetente myndigheder eller PNR-
enheder i andre EU-medlemsstater, Europol, tredjelande el-
ler internationale organisationer. I så fald skal PNR-enheden
snarest muligt og senest inden 24 timer efter, at videregivel-
sen finder sted, forelægge sagen for retten, der ved kendelse
afgør, om videregivelsen kan godkendes. Det bemærkes, at
24-timers-fristen gælder for PNR-enhedens forelæggelse,
men ikke for rettens afgørelse. Finder retten frem til, at de
afmaskerede PNR-oplysninger ikke kan videregives, skal
oplysningerne straks slettes af den modtagende myndighed.

Inden retten træffer afgørelse om, hvorvidt videregivelsen
kan godkendes, skal luftfartsselskabet, som PNR-oplysnin-
gerne er indsamlet hos, efter den foreslåede stk. 6 gives ad-
gang til at udtale sig. Bestemmelsen fastslår således en ret til
kontradiktion for det luftfartsselskab, som PNR-oplysnin-
gerne er indsamlet hos af PNR-enheden. Dette svarer til,
hvad der gælder ved edition efter retsplejelovens § 806, stk.
6, som er de regler, der i dag regulerer politiets adgang til
PNR-oplysninger. Såfremt PNR-oplysningerne er indsamlet
hos flere luftfartsselskaber, skal samtlige af de pågældende
luftfartsselskaber gives adgang til at udtale sig. Udtalelsen
behøver ikke at blive afgivet indenretligt, men kan fremsæt-
tes til politirapport, der dokumenteres over for retten.

Det forudsættes, at et luftfartsselskab kan afgive et generelt
samtykke til, at afmaskerede PNR-oplysninger hidrørende
fra luftfartsselskabet videregives efter stk. 1, nr. 1. Et sådant
generelt samtykke kan gives til PNR-enheden.

I de tilfælde hvor et luftfartsselskab ikke har givet et gene-
relt samtykke til, at afmaskerede PNR-oplysninger videregi-
ves efter stk. 1, nr. 1, skal det pågældende luftfartsselskab
gives adgang til at udtale sig i den enkelte sag. Det forud-
sættes i den forbindelse, at der kan gives en kortere frist for
luftfartsselskabet til at fremkomme med sine eventuelle be-
mærkninger til videregivelsen, eksempelvis på 3 hverdage.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 22

Det fastsættes i stk. 1, at Datatilsynet er tilsynsmyndighed
for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplys-
ninger.
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Datatilsynet er efter retshåndhævelseslovens § 37 tilsyns-
myndighed for retshåndhævende myndigheders behandling
af personoplysninger. Datatilsynet, der udøver sin funktion i
fuld uafhængighed, jf. retshåndhævelseslovens § 39, har i
den forbindelse en række opgaver og beføjelser, som er fast-
lagt nærmere i retshåndhævelseslovens kapitel 20 (§§
39-45).

En af de helt centrale opgaver for Datatilsynet i den forbin-
delse er at føre tilsyn med, at myndigheder, virksomheder
og andre dataansvarlige og databehandlere overholder reg-
lerne i bl.a. retshåndhævelsesloven, jf. lovens § 40, nr. 1.
Datatilsynet udfører således som en del af sin virksomhed
planlagte tilsyn (på baggrund af tilsynets årlige tilsynsplan-
lægning) og ad hoc tilsyn (som følge af konkrete hændel-
ser). Datatilsynet skal endvidere efter retshåndhævelseslo-
vens § 40, nr. 6, behandle klager, der indgives af en registre-
ret.

Når Rigspolitiets nye it-løsning er sat i drift, jf. bemærknin-
gerne til den foreslåede § 3, vil der være etableret en ny ord-
ning for indsamling af PNR-oplysninger. Det vil i den for-
bindelse være naturligt, om Datatilsynet – som led i sit al-
mindelige tilsynsarbejde – på et passende tidspunkt efter at
Rigspolitiet i en vis periode har indsamlet og behandlet
PNR-oplysninger i den nye løsning, beslutter at foretage til-
syn hos PNR-enheden og undersøge, om enheden har be-
handlet personoplysninger i overensstemmelse med dette
lovforslag og retshåndhævelsesloven.

Rigspolitiet, som er dataansvarlig for PNR-enhedens be-
handling af personoplysninger, er således forpligtet til at vi-
deregive enhver oplysning, der er af betydning for Datatilsy-
nets virksomhed, jf. retshåndhævelseslovens § 41.

I stk. 2 fastsættes det, at Tilsynet med Efterretningstjenester-
ne er tilsynsmyndighed for så vidt angår PNR-enhedens be-
handling af personoplysninger for PET og FE.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne vil således kunne prø-
ve PNR-enhedens behandling af personoplysninger i forbin-
delse med varetagelsen af PET’s opgaver vedrørende fore-
byggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens
kapitel 12 og 13 samt PNR-enhedens behandling af per-
sonoplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og
juridiske personer i forbindelse med varetagelsen af FE’s
virksomhed rettet mod forhold i udlandet. Ved »i Danmark
hjemmehørende fysiske personer« skal forstås danske stats-
borgere, nordiske statsborgere og andre udlændinge med ret
til ophold i Danmark, hvis vedkommende er tilmeldt folke-
registret, samt asylansøgere med (kendt) ophold i Danmark i
mere end 6 måneder.

Bestemmelsen skal ses i lyset af, at Tilsynet med Efterret-
ningstjenesterne fører tilsyn med PET og FE. Det foreslås på

den baggrund, at Tilsynet med Efterretningstjenesterne fører
tilsyn med PNR-enhedens behandling af personoplysninger,
der foretages som led i varetagelsen af efterretningstjene-
sternes virksomhed. Reglerne om Tilsynet med Efterret-
ningstjenesternes kompetence og opgaver i PET-lovens ka-
pitel 9 og i FE-lovens kapitel 7 finder derfor anvendelse i
forhold til tilsynet med denne del af PNR-enhedens behand-
ling af personoplysninger.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 23

Det foreslås i stk. 1, at PNR-enheden skal opbevare doku-
mentation vedrørende alle behandlingssystemer og procedu-
rer. Dokumentationen skal mindst omfatte
1) navn og kontaktoplysninger på personalet i PNR-enhe-

den, der behandler PNR-oplysninger,
2) de forskellige niveauer af autorisationer vedrørende ad-

gangen til oplysninger for personalet i PNR-enheden,
3) anmodninger indgivet af henholdsvis kompetente myn-

digheder, der er angivet i det foreslåede bilag 3, PET,
FE og andre medlemsstaters kompetente myndigheder
eller PNR-enheder, og

4) anmodninger om og overførsler af PNR-oplysninger til
tredjelande og internationale organisationer

Dokumentationen kan f.eks. bestå af logs fra de relevante it-
systemer, opbevaring af korrespondance mv.

Det foreslås i stk. 2, at PNR-enheden efter anmodning skal
stille dokumentation til rådighed for tilsynsmyndigheden.
De i stk. 2 omtalte myndigheder er Datatilsynet og Tilsynet
med Efterretningstjenesterne, jf. § 22.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 24

Det foreslås i stk. 1, at PNR-enheden skal sikre, at der fore-
tages logning af mindst indsamling, søgning, ændring, vide-
regivelse, maskering, afmaskering og sletning.

Det foreslås videre i stk. 2, at logningen af oplysninger efter
stk. 1, nr. 1-5, skal gøre det muligt at fastlægge formålet
med samt datoen og tidspunktet for behandlingsaktiviteter-
ne. Derudover skal det i forhold til de i stk. 1, nr. 2 og 4,
nævnte behandlingsaktiviteter være muligt at identificere
brugeren, der har foretaget behandlingsaktiviteten, samt
modtageren af oplysningerne.
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Med »brugeren« forstås den medarbejder hos PNR-enheden,
der har foretaget behandlingsaktiviteten.

Modtageren af oplysningerne kan f.eks. være en kompetent
myndighed, der er angivet i det foreslåede bilag 3, eller en
anden EU-medlemsstats PNR-enhed.

Det foreslås i stk. 3, at logning af oplysninger udelukkende
må anvendes til kontrol og egenkontrol, for at sikre datainte-
griteten og datasikkerheden eller til revision.

Det foreslås i stk. 4, at logningen af oplysninger opbevares i
fem år.

Det foreslås i stk. 5, at PNR-enheden efter anmodning skal
stille logning af oplysninger til rådighed for tilsynsmyndig-
heden, dvs. Datatilsynet eller Tilsynet med Efterretningstje-
nesterne.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 25

Det foreslås i stk. 1, at Rigspolitiets databeskyttelsesrådgi-
ver, der er udpeget efter § 30 i retshåndhævelsesloven, er
ansvarlig for at føre tilsyn med PNR-enhedens behandling af
PNR-oplysninger og at gennemføre relevante beskyttelses-
foranstaltninger. Kravet om at gennemføre relevante beskyt-
telsesforanstaltninger vil i al væsentlighed skulle udfyldes i
praksis. Dog vil der i praksis kunne søges fortolkningsbi-
drag i de krav, der følger af retshåndhævelseslovens § 27
om behandlingssikkerhed.

I stk. 2 foreslås det, at PNR-enheden – og dermed den eller
de myndigheder, hvor PNR-enheden er forankret, jf. dog
stk. 3 – skal give databeskyttelsesrådgiveren adgang til alle
oplysninger og behandlingsaktiviteter, der er nødvendige
for, at databeskyttelsesrådgiveren kan udføre sine opgaver.
Hermed sikres det, at den interne kontrolfunktion, som data-
beskyttelsesrådgiveren tillægges efter lovforslagets regler,
effektivt kan udmøntes i praksis.

Bestemmelsen omfatter enhver fysisk lokalitet, it-systemer
mv., som PNR-enheden anvender til at behandle oplysnin-
ger.

Bestemmelsen omfatter navnlig alle de oplysninger, som
PNR-enheden behandler, herunder loggede oplysninger og
eventuelle algoritmer. Det bemærkes i den forbindelse, at
databeskyttelsesrådgiveren skal have adgang til oplysninger,
der er nødvendige for at forhindre bl.a. retsstridig behand-
ling af følsomme personoplysninger.

Det foreslås i stk. 3, at stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse for
så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysnin-
ger for PET og FE.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 26

Det foreslås i stk. 1, at Rigspolitiets databeskyttelsesrådgiver
i forhold til PNR-enhedens behandling af PNR-oplysninger
er ansvarlig for at udføre de opgaver, der er angivet i rets-
håndhævelseslovens § 31.

Databeskyttelsesrådgiveren skal dermed i forhold til PNR-
enheden
1) underrette og rådgive PNR-enhedens ansatte, der be-

handler personoplysninger, om deres forpligtelser i
medfør af dette lovforslag og anden lovgivning om da-
tabeskyttelse,

2) overvåge overholdelsen af dette lovforslag og anden
lovgivning om databeskyttelse og af de politikker, der
er fastsat af PNR-enheden om beskyttelse af per-
sonoplysninger, herunder fordeling af ansvar, oplys-
ningskampagner og uddannelse af det personale, der
medvirker ved behandlingsaktiviteterne og de tilhøren-
de revisioner, og

3) samarbejde med tilsynsmyndigheden (dvs. Datatilsy-
net) og fungere som tilsynsmyndighedens kontaktpunkt
i spørgsmål vedrørende behandling og høre tilsynsmyn-
digheden, når det er hensigtsmæssigt, om eventuelle
andre spørgsmål.

Det foreslås i stk. 2, at enhver har ret til at kontakte databe-
skyttelsesrådgiveren om alle spørgsmål i tilknytning til be-
handlingen af den pågældendes PNR-oplysninger efter dette
lovforslag. Bestemmelsen udgør en adgang for enkeltperso-
ner (registrerede) til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren,
f.eks. for at henlede databeskyttelsesrådgiverens opmærk-
somhed på uhensigtsmæssige konsekvenser af behandlingen
af PNR-oplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren vil herefter
have til opgave at tage hånd om henvendelsen inden for de
rammer, som lovforslaget opstiller. Bestemmelsen udgør ik-
ke en ret for den registrerede til f.eks. at få indsigt i PNR-
oplysninger eller berigtiget oplysningerne. Sådanne anmod-
ninger skal behandles efter retshåndhævelseslovens bestem-
melser, jf. lovforslagets § 2, stk. 2.

Det foreslås i stk. 3, at stk. 1 og 2 ikke finder anvendelse for
så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysnin-
ger for PET og FE.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.
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Til § 27

Det foreslås i stk. 1, at hvis behandlingen af enhver form for
oplysninger ikke er sket lovligt, kan databeskyttelsesrådgi-
veren forelægge spørgsmålet for Datatilsynet.

Bestemmelsen omfatter en legalitetsprøvelse af enhver form
for behandling af oplysninger. Der er dermed også tale om
oplysninger, som ikke er PNR-oplysninger, jf. det foreslåede
bilag 1. Hvis behandlingen af personoplysninger ikke er sket
lovligt i henhold til retshåndhævelsesloven, kan databeskyt-
telsesrådgiveren forelægge spørgsmålet herom for Datatilsy-
net. Der er således ikke pligt for databeskyttelsesrådgiveren
til at forelægge sådanne sager.

En forelæggelse for Datatilsynet efter bestemmelsen bør
navnlig finde sted, når databeskyttelsesrådgiveren har kon-
stateret gentagne ensartede overtrædelser. En forelæggelse
bør i øvrigt finde sted, hvis databeskyttelsesrådgiveren har
konstateret en manglende vilje hos de relevante myndighe-
der til at træffe passende foranstaltninger for at undgå genta-
gelse.

Ved »behandling« forstås i denne forbindelse enhver aktivi-
tet eller række af aktiviteter med eller uden brug af automa-
tisk behandling, som personoplysninger eller en samling af
personoplysninger gøres til genstand for, jf. § 3, nr. 2, i rets-
håndhævelsesloven. Behandling omfatter bl.a. videregivelse
til de kompetente myndigheder.

Databeskyttelsesrådgiveren skal inden en beslutning om at
forelægge et spørgsmål i overensstemmelse med denne be-
stemmelse for Datatilsynet i relevant omfang samarbejde
med den relevante kompetente myndighed med henblik på
at adressere konkrete overtrædelser af lovens krav.

Det foreslås i stk. 2, at stk. 1 ikke finder anvendelse for så
vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger
for PET og FE.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 28

Det foreslås i stk. 1, at et luftfartsselskab, der undlader at ef-
terkomme en anmodning fra Rigspolitiet efter § 3, stk. 1, og
§ 4, stk. 3, om at videregive PNR-oplysninger, straffes med
bøde. Straf vil alene kunne pålægges i det omfang, luftfarts-
selskabet har modtaget en sådan anmodning, og anmodnin-
gens nærmere indhold – eventuelt fastsat på baggrund af
nærmere administrative regler herom udstedt efter § 3, stk. 4
– må anses for overtrådt.

I stk. 2 foreslås det, at der ved fastsættelsen af straffen efter
bestemmelsen i stk. 1 kan tages hensyn til antallet af passa-
gerer på den berørte flyvning, og om luftfartsselskabet tidli-
gere har begået en overtrædelse efter dette lovforslag. Dette
indebærer, at den samlede effekt af det enkelte luft-
fartsselskabs manglende efterlevelse skal inddrages i vurde-
ringen af straffens fastsættelse.

Ved fastsættelsen af straffen skal der endvidere navnlig tag-
es hensyn til, at bøden skal være effektiv, stå i et rimeligt
forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
Bødestraffen vil i førstegangstilfælde, som udgangspunkt
være mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. pr. flyvning, hvor
der ikke videregives PNR-oplysninger i overensstemmelse
med lovforslagets krav. Der kan ved fastsættelsen bl.a. tages
hensyn til antallet af passagerer på den pågældende flyv-
ning.

Straffen kan nedsættes eller bortfalde helt, hvis overtrædel-
sen skyldes undskyldelige omstændigheder. Dette vil bl.a.
kunne være tilfældet, hvis luftfartsselskabet kan påvise, at
det grundet forhold hos tredjemand – og desuagtet, at sel-
skabet har udfoldet rimelige bestræbelser på at afhjælpe for-
holdet – har været afskåret fra at videregive PNR-oplysnin-
ger i overensstemmelse med lovforslagets krav, eller hvor et
fly, der ikke er beregnet til at ankomme til Danmark,
pludselig er blevet omdirigeret til at lande i Danmark.

I den foreslåede stk. 3 fastsættes det, at der kan pålægges
selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne
i straffelovens kapitel 5.

Der henvises i øvrigt til afsnit 4 i de almindelige bemærk-
ninger.

Til § 29

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019.

Til § 30

Til nr. 1

Efter PET-lovens § 4, stk. 2, skal told- og skatteforvaltnin-
gen videregive oplysninger om passagerer og besætning på
luftfartøjer til PET, hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne
kan have betydning for varetagelsen af tjenestens opgaver
vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser
af straffelovens kapitel 12 og 13. Efter § 4, stk. 3, kan ju-
stitsministeren efter forhandling med skatteministeren fast-
sætte regler om, hvordan oplysningerne efter stk. 2 skal stil-
les til rådighed for PET.
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Det foreslås, at § 4, stk. 2 og 3, i PET-loven, der udgør den
nuværende PNR-ordning, hvorefter PET (via Toldstyrelsen)
har adgang til PNR-oplysninger, ophæves.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.2 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til § 31

Til nr. 1

Efter FE-lovens § 3, stk. 4, skal told- og skatteforvaltningen
videregive oplysninger om passagerer og besætning på luft-
fartøjer til FE, hvis tjenesten vurderer, at oplysningerne kan
have betydning for varetagelsen af tjenestens virksomhed
rettet mod forhold i udlandet, og oplysningerne vedrører
personer, der ikke er danske statsborgere. Efter § 3, stk. 5,
kan forsvarsministeren efter forhandling med skatteministe-
ren fastsætte regler om, hvordan oplysningerne efter stk. 4
skal stilles til rådighed for FE. Bemyndigelsen er udmøntet
ved bekendtgørelse nr. 1004 af 24. august 2017 om FE’s ad-
gang til passageroplysninger, der med lovforslagets ikraft-
træden vil bortfalde.

Det foreslås, at § 3, stk. 4 og 5, i FE-loven, der udgør den
nuværende PNR-ordning, hvorefter FE (via Toldstyrelsen)
har adgang til PNR-oplysninger, ophæves.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i lovforslagets almindelige
bemærkninger.

Til § 32

Til nr. 1

Efter toldlovens § 17, stk. 4, har virksomheder, der driver
trafik med luftfartøjer, pligt til at give oplysninger om passa-
gerer og besætning på luftfartøjer, som virksomhederne er i
besiddelse af, til told- og skatteforvaltningen til brug for ud-
øvelse af toldkontrol, forebyggelse og efterforskning af
overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13 og FE’s virk-
somhed rettet mod forhold i udlandet. Efter § 17, stk. 6, fast-
sætter skatteministeren efter forhandling med justitsministe-
ren og forsvarsministeren nærmere regler om oplysningsfor-
pligtelsen efter stk. 4, herunder hvordan oplysningerne stil-
les til rådighed for told- og skatteforvaltningen, og med hvil-
ke intervaller oplysningerne skal meddeles. Der kan endvi-
dere fastsættes regler om told- og skatteforvaltningens be-
handling af de oplysninger, der modtages.

Det foreslås at ophæve toldlovens § 17, stk. 4 og 6.

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til afsnit 2.1 i lov-
forslagets almindelige bemærkninger.

Til nr. 2

Efter toldlovens § 79, nr. 1 og 2, straffes med bøde de luft-
fartsselskaber, der forsætligt eller groft uagtsomt, dels und-
lader at give PNR-oplysninger og oplysninger om besætning
på luftfartøjer, som told- og skatteforvaltningen kan afkræ-
ve, dels undlader at efterkomme et meddelt påbud herom.

Det foreslås at ændre toldlovens § 79, nr. 1 og 2, således at
der ikke længere henvises til toldlovens § 17, stk. 4.

Der er tale om en konsekvensændring i lyset af, at toldlo-
vens § 17, stk. 4, foreslås ophævet efter nr. 1.

Til § 33

Til nr. 1

Luftfartslovens § 148 a blev indsat med anti-terrorpakke II
(lov nr. 542 af 8. juni 2006) med henblik på at give PET en
hurtigere og mere effektiv adgang til oplysninger om passa-
gerer og besætningsmedlemmer på luftfartøjer, der ankom-
mer til eller afgår fra Danmark. Sigtet med luftfartslovens §
148 a var at danne grundlag for etablering af et dansk PNR-
system. Bestemmelsen er ikke sat i kraft.

Luftfartslovens § 148 a indebærer en forpligtelse for luft-
fartsselskaber til at registrere og opbevare nærmere angivne
PNR-oplysninger i 1 år og en pligt på begæring fra PET –
uden retskendelse – at udlevere de omhandlede PNR-oplys-
ninger til brug for forebyggelse og efterforskning af over-
trædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.

Efter bestemmelsen bemyndiges transport- og energimini-
steren til – efter forhandling med justitsministeren – at fast-
sætte nærmere regler om luftfartsselskabernes registrering
og opbevaring af PNR-oplysninger samt om luftfartsselska-
bernes praktiske bistand til PET ved udlevering af oplysnin-
gerne. Bestemmelsen giver endvidere mulighed for at fast-
sætte regler om PET’s online adgang (såkaldt terminalad-
gang) til luftfartsselskabernes bookingsystemer.

Luftfartslovens § 148 a skulle have været sat i kraft, når det
var afklaret, hvordan det danske PNR-system rent teknisk
skulle opbygges. Under Folketingets behandling af anti-ter-
rorpakke II blev det tilkendegivet, at den nærmere tekniske
udformning af systemet skulle ske efter forhandlinger med
luftfartsselskaberne og under hensyntagen til tekniske og
økonomiske forhold, således at der ville blive tale om en
løsning, der ikke indebar uforholdsmæssigt store udgifter for
luftfartsselskaberne.

Drøftelserne med luftfartsselskaberne tydeliggjorde, at etab-
leringen af et dansk PNR-system af den forudsatte art, på en
række punkter ville være mere teknisk kompliceret end for-
udsat i forbindelse med vedtagelsen af luftfartslovens § 148
a. Dette skyldes bl.a., at luftfartsselskabernes bookingsyste-

46



mer er mere teknisk komplicerede og uensartede end oprin-
deligt antaget. Endvidere viste erfaringerne fra PET’s efter-
forskninger og fra andre lande, at det formentlig var nødven-
digt at fastsætte regler om opbevaring af PNR-oplysninger i
en længere periode end 1 år. PET vurderede bl.a. på denne
baggrund, at luftfartslovens § 148 a ikke burde sættes i kraft
uændret.

Sideløbende med drøftelserne om etablering af et dansk
PNR-system fremsatte Kommissionen forslag om etablering
af et europæisk PNR-system (PNR-direktivet). Der henvises
i den forbindelse til afsnit 1.1 i de almindelige bemærknin-
ger.

Det videre arbejde med et dansk PNR-system blev på den
baggrund – uanset at Danmark grundet retsforbeholdet som
udgangspunkt ikke er omfattet af det europæiske PNR-sy-
stem – af praktiske og ressourcemæssige grunde sat i bero
for at afvente det endelige udfald af forhandlinger i EU.

PNR-direktivet blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 14.
april 2016 og af Rådet den 21. april 2016. Nærværende lov-
forslag har til formål – foruden at etablere et dansk PNR-sy-
stem – at skabe rammerne for en aftale med Kommissionen
om en dansk tilknytning til PNR-direktivet. Luftfartslovens
§ 148 a vil på den baggrund ikke blive sat kraft og foreslås
derfor ophævet.

Til nr. 2

Efter luftfartslovens § 149, stk. 5, straffes overtrædelser af
navnlig § 148 a med bøde.

Luftfartslovens § 148 a indebærer en forpligtelse for luft-
fartsselskaber til at registrere og opbevare nærmere angivne
PNR-oplysninger i 1 år og en pligt på begæring fra PET –
uden retskendelse – at udlevere de omhandlede PNR-oplys-
ninger til brug for forebyggelse og efterforskning af over-
trædelser af straffelovens kapitel 12 og 13.

Efter bestemmelsen bemyndiges transport- og energimini-
steren til – efter forhandling med justitsministeren – at fast-
sætte nærmere regler om luftfartsselskabernes registrering
og opbevaring af PNR-oplysninger samt om luftfartsselska-
bernes praktiske bistand til PET ved udlevering af oplysnin-
gerne. Bestemmelsen giver endvidere mulighed for at fast-
sætte regler om PET’s online adgang (såkaldt terminalad-
gang) til luftfartsselskabernes bookingsystemer.

Det foreslås at ændre luftfartslovens § 149, stk. 5, således at
der ikke længere henvises til luftfartslovens § 148 a.

Der er tale om en konsekvensændring i lyset af, at luft-
fartslovens § 148 a foreslås ophævet efter nr. 1.

Til § 34

§ 34 vedrører lovens territoriale gyldighed.

Det foreslås i stk. 1, at loven ikke skal gælde for Færøerne
og Grønland, men at loven ved kongelig anordning helt eller
delvis kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de
ændringer, som de henholdsvis færøske og grønlandske for-
hold tilsiger, jf. dog stk. 2.

I forhold til den foreslåede § 30 bemærkes det, at det i over-
ensstemmelse med PET-lovens § 25 om lovens territoriale
gyldighed, foreslås, at loven ikke gælder for færøske eller
grønlandske anliggender. Loven kan dog ved kongelig an-
ordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grøn-
land med de ændringer, som de færøske og grønlandske for-
hold tilsiger.

I forhold til den foreslåede § 31 bemærkes det, at det i over-
ensstemmelse med FE-lovens § 22 om lovens territoriale
gyldighed, foreslås, at loven ikke gælder for færøske eller
grønlandske anliggender. Loven kan dog ved kongelig an-
ordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grøn-
land med de ændringer, som de færøske og grønlandske for-
hold tilsiger.

I forhold til den foreslåede § 33 bemærkes det, at luftfartslo-
vens § 148 a er sat i kraft for Færøerne ved kongelig anord-
ning nr. 905 af 4. juli 2013 om ikrafttræden for Færøerne af
forskellige ændringslove til lov om luftfart. Luftfartslovens
§ 148 a er ikke sat i kraft for Grønland, men kan ved konge-
lig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer,
som de grønlandske forhold tilsiger.

Det foreslås i stk. 2, at den foreslåede § 32 ikke kan sættes i
kraft for Færøerne og Grønland, da sagsområdet vedrørende
toldloven, som foreslås ændret i § 32, er overtaget af Færø-
erne og Grønland. De foreslåede ændringer af toldloven skal
derfor ikke kunne sættes i kraft for Færøerne og Grønland.
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