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HØRINGSSVAR 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Politiets Efterretningstjenestes 

behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer m.v. 

UIBM-sagsnummer 2016-731-0071 

Bekendtgørelsesudkastet anvender det samme relevanskriterium som lovens § 4, stk. 2  om Told- 

og skatteforvaltningens pligt til at videregive oplysninger til efterretningstjenesten, ” hvis 

tjenesten vurderer, at oplysningerne kan have betydning for varetagelse af tjenestens opgaver 

vedrørende forebyggelse og efterforskning af overtrædelser af straffelovens kapitel 12 og 13” og 

holder sig derved indenfor lovens rammer. 

Foreningen henviser til vores tidligere høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om Politiets 

Efterretningstjeneste, sagsnr. 2015-731-0047 (vedhæftet), hvor vi også påpegede det 

problematiske i den meget vide adgang til at indsamle oplysninger. Formuleringen ”kan have 

betydning” indebærer, at der ikke skal foreligge noget grundlag for en egentlig mistanke for 

indhentelse af oplysninger. Derfor kan der indsamles store mængder data, der også omfatter 

personer, hvis handlinger er lovlige og velbegrundede, jf. nedenstående oplistning af oplysninger, 

som kan forlanges udleveret. (Udkastets bilag 1.) 

1) PNR-nummer 

2) Dato for reservationen/udstedelsen af billetten 

3) Planlagt(e) rejsedato(er) 

4) Navn(e) 

5) Adresse og kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mailadresse) 

6) Alle oplysninger om betaling, herunder faktureringsadresse 

7) Hele rejseruten for hvert sæt PNR-oplysninger 

8) Oplysninger om faste passagerer (frequent flyer-oplysninger) 

9) Rejsebureau/rejsekonsulent 

10) Rejsestatus for passagerer, herunder bekræftelser, indcheckningsstatus, 

no show- og go show-oplysninger 

11) Delte PNR-dataelementer (der er tale om delte PNR-dataelementer, 

hvis der i en passagers PNR-oplysninger er henvisninger til en anden 

passagers PNR-oplysninger) 

12) Oplysninger i billetrubrikkerne, herunder billetnummer, datoen for 

udstedelsen af billetten, enkeltbilletter og automatisk billetprisangivelse 

(Automated Ticket Fare Quote) 

13) Sædenummer og andre pladsoplysninger 

14) Oplysninger om code-sharing (code-sharing anvendes, når to eller 

flere flyselskaber har indgået en aftale om, at de kan udbyde billetter 

til den samme flyvning) 
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15) Fuldstændige bagageoplysninger 

16) Antal medrejsende og disses navne i forbindelse med en reservation 

17) Alle indsamlede forhåndsoplysninger om passagerer (API-oplysninger 

(Advanced Passenger Information)) 

18) Oversigt over alle ændringer af oplysningerne under nr. 1-17 

Foreningen skal desuden gentage, at denne intensiverede overvågning næppe bidrager til øget 

sikkerhed ved forebyggelse og opklaring af terroristiske handlinger, da valg af terrormål og 

terrormetoder løbende vil stille krav til nye efterforskningsmetoder, således at der permanent vil 

være et pres for yderligere beføjelser. 

København, den 27. november 2016 

 

Bjørn Elmquist Leif Hermann 

Formand  Medlem af bestyrelsen 

 

 


