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Retspolitisk Forening finder, at der i den eksisterende lovgivning (toldloven) allerede er
tilstrækkelig hjemmel til at tilgå oplysninger om flypassagerer. Det forekommer derfor
ikke indlysende, hvorfor der under Rigspolitichefen skal etableres en PNR-enhed.
Foreningen anerkender imidlertid, at Danmark i et vist omfang er forpligtet til at
implementere direktiv (EU) 2016/681 af 27 april 2016 om anvendelse af
passagerlisteoplysninger (PNR-oplysninger) til at forebygge, opdage, efterforske og
retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet (PNR-direktivet). Men heraf følger
ikke, at man skal overimplementere.

Foreningen har herudover kun bemærkninger til spørgsmålet om sletning af oplysninger.
Det anføres i bemærkningerne s. 28:
”PNR-oplysninger fra luftfartsselskaberne opbevares af PNR-enheden i en
periode på 5 år, hvorefter oplysningerne skal slettes. Efter 6 måneder fra
videregivelsen af PNR-oplysninger til PNR-enheden skal oplysningerne
pseudonymiseres ved maskering af en række oplysninger, der kan tjene til
direkte eller indirekte at identificere de passagerer, som oplysningerne
angår. Maskerede PNR-oplysninger må alene videregives i fuldstændig
(afmaskeret) form under nærmere fastsatte betingelser”.
Da det må formodes, at der vil blive tale om et meget stort antal oplysninger, herunder
oplysninger, der ikke har nogen værdi ved efterforskning af terrorhandlinger og grov

kriminalitet, forekommer en sletningsfrist på 5 år og en frist på 6 måneder til maskering
ved videregivelse til PNR-enheden at være helt ude af proportioner.

Foreningen skal i stedet foreslå, at oplysningerne inddeles som ved sletning af
oplysninger registreret efter nummerpladebekendtgørelsen i en hit-del og en no-hit del.
Oplysninger efter no-hitdelen bør slettes senest 24 timer efter videregivelsen til PNRenheden. Oplysninger, der omfattes af hit-delen, men som ikke har givet anledning til
videre relevante efterforskningsskridt, bør pseudonomiseres, når dette er konstateret, og
slettes efter 6 måneder.
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