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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/
EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i 
forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri 
utveksling av slike opplysninger(1), særlig artikkel 25 nr. 6, 
og 

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til direktiv 95/46/EF skal medlemsstatene sørge 1) 
for at overføring av personopplysninger til en tredjestat 
kan finne sted bare dersom den aktuelle tredjestaten sikrer 
et tilstrekkelig vern, og dersom medlemsstatenes lover 
om gjennomføring av andre bestemmelser i direktivet 
overholdes før overføringen finner sted.

Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat sikrer et 2) 
tilstrekkelig vern. I så fall kan personopplysninger 
overføres fra medlemsstatene uten at ytterligere garantier 
er nødvendige.

I henhold til direktiv 95/46/EF skal vurderingen av vernet 3) 
av personopplysninger foretas på bakgrunn av alle forhold 
som har innflytelse på en overføring eller en kategori av  
 
 
 
 
 

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31. Direktivet endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

overføringer av opplysninger, idet det tas særlig hensyn 
til en rekke faktorer som er relevante for overføringen og 
som er oppført i direktivets artikkel 25 nr. 2.

I forbindelse med lufttransport er PNR (4) Passenger Name 
Record, heretter kalt «PNR-opplysninger») et register 
over de opplysningene som er registrert om hver enkelt 
passasjers reise. Registeret inneholder alle opplysninger 
som luftfartsselskapet med ansvar for reservasjonen 
og deltakende luftfartsselskaper trenger for å behandle 
og kontrollere reservasjoner. I dette vedtak menes med 
«passasjer» og «passasjerer» også besetningsmedlemmer. 
Med «luftfartsselskap med ansvar for reservasjonen» 
menes det luftfartsselskapet som passasjeren foretok 
sin opprinnelige reservasjon hos, eller som det ble 
foretatt tilleggsreservasjoner hos etter at reisen var 
påbegynt. Med «deltakende luftfartsselskaper» menes 
ethvert luftfartsselskap som luftfartsselskapet med ansvar 
for reservasjonen har anmodet om å holde av plass til en 
passasjer på en eller flere av sine flyginger.

De forente staters toll- og grensekontrollmyndigheter 5) 
(United States Bureau of Customs and Border 
Protection, heretter kalt «CBP») i departementet for 
nasjonal sikkerhet (Department of Homeland Security, 
heretter kalt «DHS») krever at alle luftfartsselskaper som 
transporterer passasjerer til eller fra De forente stater, 
gir CBP elektronisk tilgang til PNR-opplysninger som 
innsamles og lagres i luftfartsselskapets edb-baserte 
reservasjonssystem. 

Kravene om overføring til CBP av PNR-opplysninger om 6) 
flypassasjerer bygger på en lov som De forente stater vedtok 
i november 2001(2), og på gjennomføringsbestemmelser 
vedtatt av CBP i henhold til denne loven(3).

(2) Title 49, United States Code, section 44909(c)(3). 
(3) Title 19, Code of Federal Regulations, section 122.49b. 

KOMMISJONSVEDTAK

av 14. mai 2004

om tilstrekkelig vern av personopplysninger som finnes i registre over flypassasjerer og som 
overføres til De forente staters toll- og grensekontrollmyndigheter(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1914]

(2004/535/EF)

2008/EØS/27/43

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 235 av 6.7.2004, s. 11, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 104/2005 av 8. juli 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), 
se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende  nr. 60 av 24.11.2005,  
s. 25.
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Den aktuelle amerikanske lovgivning har til formål å 7) 
bedre sikkerheten og skjerpe vilkårene for personers inn- 
og utreise til staten, spørsmål som De forente stater har 
suveren myndighet til å avgjøre innenfor sin jurisdiksjon. 
De fastsatte kravene er heller ikke i strid med De 
forente staters internasjonale forpliktelser. De forente 
stater er en demokratisk rettsstat med en sterk tradisjon 
når det gjelder borgerrettigheter. Lovgivningsprosessens 
legitimitet og domstolenes styrke og uavhengighet kan 
ikke trekkes i tvil. Pressefriheten er en annen sterk garanti 
mot krenkelse av borgerrettighetene.

Fellesskapet gir De forente stater full støtte i kampen mot 8) 
terrorisme innenfor rammene fastsatt i fellesskapsretten. 
I henhold til fellesskapsretten skal det opprettes en 
nødvendig balanse mellom hensynet til sikkerhet og 
hensynet til personvern. For eksempel er det i artikkel 13 
i direktiv 95/46/EF fastsatt at medlemsstatene kan 
treffe lovgivningstiltak for å begrense rekkevidden av 
visse krav i direktivet dersom det er nødvendig av 
hensyn til statens sikkerhet, forsvaret, offentlig sikkerhet 
samt forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig 
forfølging av straffbare forhold. 

De aktuelle overføringene av opplysninger gjelder 9) 
særskilte behandlingsansvarlige, dvs. luftfartsselskaper 
som utfører flyginger mellom Fellesskapet og De forente 
stater, og bare én mottaker i De forente stater, nemlig 
CBP. 

Enhver avtale som inngås for å utarbeide rammeregler 10) 
for overføring av PNR-opplysninger til De forente 
stater, særlig på grunnlag av dette vedtak, bør være 
tidsbegrenset. Det er avtalt et tidsrom på tre og et halvt år. 
I løpet av dette tidsrommet kan forholdene bli betydelig 
endret, og Fellesskapet og De forente stater er enige om 
at det vil bli nødvendig å vurdere ordningene.

CBPs behandling av personopplysninger om 11) 
flypassasjerer som finnes i PNR og overføres til CBP, er 
underlagt vilkårene fastsatt i CBPs forpliktelseserklæring 
av 11. mai 2004 (Undertakings of the Department of 
Homeland Security Bureau of Customs and Border 
Protection, heretter kalt «forpliktelseserklæringen») samt 
i De forente staters nasjonale lovgivning i det omfang 
som er fastsatt i forpliktelseserklæringen.

Når det gjelder nasjonal lovgivning i De forente stater, 12) 
er loven om informasjonsfrihet (Freedom of Information 
Act, FOIA) relevant i denne sammenheng ettersom den 
fastsetter vilkårene for når CBP kan avvise anmodninger 
om videreformidling og dermed sikre fortrolig behandling 
av PNR-opplysninger. I loven er det fastsatt vilkår for 
videreformidling av PNR-opplysninger til den registrerte, 
noe som er nært knyttet til vedkommendes rett til tilgang 
til opplysninger. Den får anvendelse på amerikanske og 
utenlandske statsborgere.

Når det gjelder forpliktelseserklæringen, vil innholdet 13) 
i den, som fastsatt i dens nr. 44, bli eller allerede være 
innarbeidet i lover (statutes), forskrifter (regulations), 
direktiver (directives) eller andre dokumenter i De forente 
stater, og vil derfor ha varierende grad av rettsvirkning. 
Forpliktelseserklæringen vil bli offentliggjort i sin helhet 
av DHS i det føderale register (Federal Register). 
Den utgjør dermed en viktig og veloverveid politisk 
forpliktelse for DHS, og De forente stater og Fellesskapet 
vil foreta en felles vurdering av om den overholdes. Mot 
manglende overholdelse bør det etter omstendighetene 
brukes rettslige, administrative og politiske midler, og 
dersom den manglende overholdelsen vedvarer, kan det 
føre til at dette vedtak oppheves.

De standardene CBP vil følge i sin behandling av 14) 
PNR-opplysninger på grunnlag av De forente staters 
lovgivning og forpliktelseserklæringen, omfatter de 
grunnleggende prinsippene som er nødvendige for å 
oppnå et tilstrekkelig vern av fysiske personer.

Når det gjelder prinsippet om formålsbegrensning, skal 15) 
PNR-opplysninger om flypassasjerer som overføres til 
CBP, behandles for et særskilt formål og deretter anvendes 
eller videreformidles bare dersom dette er forenlig 
med formålet for overføringen. PNR-opplysninger vil 
bli brukt utelukkende for å forebygge og bekjempe 
terrorisme og tilknyttet kriminalitet samt annen alvorlig 
kriminalitet, herunder organisert kriminalitet, på tvers 
av landegrensene, og flukt fra en pågripelse eller 
varetektsfengsling på grunn av slik kriminalitet.

Når det gjelder opplysningenes kvalitet og 16) 
forholdsmessighetsprinsippet, som det skal tas hensyn til 
i forbindelse med de viktige offentlige interessene som er 
grunnen til at PNR-opplysninger overføres, vil CBP ikke 
senere endre de mottatte PNR-opplysningene. Høyst 34 
kategorier av PNR-opplysninger vil bli videreformidlet, 
og amerikanske myndigheter skal rådspørre Kommisjonen 
før nye krav innføres. Ytterligere personopplysninger 
som søkes som en direkte følge av PNR-opplysninger, 
kan innhentes fra kilder utenfor regjeringen bare gjennom 
lovlige kanaler. Som en hovedregel vil PNR-opplysninger 
bli slettet etter høyst tre år og seks måneder, med unntak 
av opplysninger som er anvendt til særskilte undersøkelser 
eller anvendt manuelt på annen måte.

Når det gjelder prinsippet om innsyn, vil CBP underrette 17) 
reisende om formålet med overføringen og behandlingen, 
identiteten til den behandlingsansvarlige i tredjestatene 
samt andre opplysninger.
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Når det gjelder sikkerhetsprinsippet, treffer CBP egnede 18) 
tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak med hensyn 
til de risikoer behandlingen innebærer.

Retten til tilgang og retting anerkjennes ved at den 19) 
registrerte kan anmode om en kopi av PNR-opplysninger, 
og om retting av uriktige opplysninger. Unntakene som 
får anvendelse, tilsvarer stort sett de begrensningene 
medlemsstatene kan innføre i henhold til artikkel 13 i 
direktiv 95/46/EF.

Videreoverføring til andre statlige myndigheter, herunder 20) 
utenlandske myndigheter, med ansvar for bekjempelse av 
terrorisme eller for håndheving av loven, kan skje etter en 
vurdering av hvert enkelt tilfelle, for formål som tilsvarer 
dem som er angitt i erklæringen om formålsbegrensning. 
Overføringer kan også skje for å verne den registrertes 
eller andre personers vitale interesser, særlig med 
hensyn til betydelige helserisikoer, eller i forbindelse 
med en straffesak eller på annen måte i henhold til 
lov. Organer som mottar opplysninger, kan, i henhold 
til uttrykkelige bestemmelser om videreformidling, 
anvende opplysningene bare for disse formålene, og 
kan ikke videreformidle opplysningene uten samtykke 
fra CBP. Ingen andre utenlandske, føderale, statlige 
eller lokale organer har direkte elektronisk tilgang til 
PNR-opplysninger gjennom CBPs databaser. CBP vil i 
henhold til unntak fra de relevante bestemmelsene i FOIA 
avslå å gi offentlig tilgang til PNR-opplysninger.

CBP anvender ikke følsomme opplysninger som 21) 
omhandlet i artikkel 8 i direktiv 95/46/EF, og forplikter 
seg til å innføre hjelpemidler som kan slette slike 
opplysninger, og til ikke å anvende dem, inntil det 
er opprettet et filtersystem som kan fjerne følsomme 
PNR-opplysninger som overføres til De forente stater.

Når det gjelder håndhevingsordninger som skal sikre 22) 
at CBP følger disse prinsippene, er det truffet tiltak 
for å utdanne og informere CBPs personale, så vel 
som sanksjoner overfor de enkelte ansatte. CBPs 
overholdelse av bestemmelsene om personvern overvåkes 
i sin alminnelighet av den personvernansvarlige (Chief 
Privacy Officer) i DHS, som er en tjenestemann i DHS, 
men som har stor grad av organisatorisk selvstendighet 
og må framlegge en årlig rapport for Kongressen. 
Personer som det er overført PNR-opplysninger 
om, kan klage til CBP, eller, dersom klagen ikke 
ferdigbehandles der, til den personvernansvarlige i DHS, 
enten direkte eller gjennom personvernmyndighetene i 
medlemsstatene. Personvernkontoret (Privacy Office) 
i DHS vil hastebehandle klager det får oversendt fra 
personvernmyndighetene i medlemsstatene på vegne av 
borgere i Fellesskapet dersom borgeren mener at hans 
eller hennes klage ikke er tilfredsstillende behandlet 
av CBP eller personvernkontoret i DHS. CBP vil i 
samarbeid med DHS og en gruppe ledet av Kommisjonen 

foreta en årlig vurdering av om forpliktelseserklæringen 
overholdes.

Av klarhetshensyn og for å gi medlemsstatenes 23) 
vedkommende myndigheter mulighet til å sikre personvern 
i forbindelse med behandling av personopplysninger, må 
det angis under hvilke ekstraordinære omstendigheter 
det er berettiget å innstille bestemte overføringer av 
opplysninger, selv når vernet anses som tilstrekkelig.

Arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med 24) 
behandling av personopplysninger, nedsatt ved 
artikkel 29 i direktiv 95/46/EF, har avgitt uttalelser 
om vernenivået som amerikanske myndigheter har 
for passasjeropplysninger, som har vært veiledende 
for Kommisjonen i dens forhandlinger med DHS. 
Kommisjonen har tatt disse uttalelsene i betraktning ved 
utarbeidingen av dette vedtak(1).

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 25) 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 31 nr. 1 i direktiv  
95/46/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

I artikkel 25 nr. 2 i direktiv 95/46/EF skal De forente staters 
toll- og grensekontrollmyndigheter (United States’ Bureau of 
Customs and Border Protection, heretter kalt «CBP») anses 
for å sikre et tilstrekkelig vernenivå for PNR-opplysninger 
om flyginger til eller fra De forente stater som overføres 
fra Fellesskapet, i samsvar med forpliktelseserklæringen i 
vedlegget.

Artikkel 2

Dette vedtak gjelder bare spørsmålet om vernet i De forente 
stater er tilstrekkelig med sikte på å oppfylle kravene i artikkel 25 
nr. 1 i direktiv 95/46/EF, og berører ikke anvendelsen av andre 
vilkår eller begrensninger i forbindelse med gjennomføringen 
av andre bestemmelser i nevnte direktiv som gjelder behandling 
av personopplysninger i medlemsstatene.

(1) Uttalelse 6/2002 om overføring av passasjerlisteopplysninger og andre 
opplysninger fra luftfartsselskaper til De forente stater, vedtatt av 
arbeidsgruppen 24. oktober 2002, tilgjengelig på http://europa.eu.int/comm/
internal_market/privacy/docs/wpdocs/2002/wp66_en.pdf;

 Uttalelse 4/2003 om det vernenivået De forente stater sikrer ved overføring 
av passasjeropplysninger, vedtatt av arbeidsgruppen 13. juni 2003, 
tilgjengelig på http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/
wpdocs/2003/wp78_en.pdf;

 Uttalelse 2/2004 om tilstrekkelig vern av PNR-opplysninger om flypassasjerer 
som skal overføres til De forente staters toll- og grensekontrollmyndigheter 
(US CBP), vedtatt av arbeidsgruppen 29. januar 2004, tilgjengelig på 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/wpdocs/2004/
wp87_en.pdf



Nr. 27/196 8.5.2008EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 3

1. Uten at det berører deres myndighet til å treffe tiltak for å 
sikre overholdelse av nasjonale bestemmelser vedtatt i henhold 
til andre bestemmelser enn artikkel 25 i direktiv 95/46/EF, 
kan vedkommende myndigheter i medlemsstatene utøve sin 
nåværende myndighet til å innstille overføring av opplysninger 
til CBP for å verne personer i forbindelse med behandling av 
personopplysninger i følgende tilfeller:

a) når en vedkommende myndighet i De forente stater 
har fastslått at CBP ikke overholder de gjeldende 
personvernreglene, eller

b) når det er svært sannsynlig at personvernreglene i vedlegget 
ikke overholdes, når det er rimelig grunn til å tro at CBP 
ikke i rett tid treffer eller kommer til å treffe egnede tiltak 
for å løse saken, når fortsatt overføring vil innebære en 
overhengende fare for alvorlig skade for de registrerte, og 
når vedkommende myndigheter i medlemsstatene har gjort 
en rimelig innsats for å varsle CBP og gi CBP mulighet til 
å svare.

2. Innstillingen av overføringen skal opphøre så snart 
personvernreglene overholdes og vedkommende myndigheter 
i de berørte medlemsstatene er underrettet om dette.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal omgående underrette Kommisjonen 
om tiltak som vedtas i henhold til artikkel 3.

2. Medlemsstatene og Kommisjonen skal underrette 
hverandre om eventuelle endringer i personvernreglene og 
om tilfeller der tiltak truffet av organer med ansvar for at CBP 
overholder personvernreglene i vedlegget, ikke sikrer slik 
overholdelse.

3. Dersom opplysningene som innhentes i henhold til 
artikkel 3 og i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel, viser at 
de grunnleggende prinsippene som er nødvendige for å oppnå 

et tilstrekkelig vernenivå for fysiske personer, ikke lenger 
overholdes, eller at et organ med ansvar for at CBP overholder 
personvernreglene i vedlegget, ikke utfører oppgaven sin på 
en effektiv måte, skal CBP underrettes, og ved behov skal 
framgangsmåten nevnt i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF få 
anvendelse med sikte på å oppheve eller midlertidig oppheve 
dette vedtak.

Artikkel 5

Anvendelsen av dette vedtak skal overvåkes, og komiteen 
nedsatt ved artikkel 31 i direktiv 95/46/EF skal underrettes 
om enhver relevant iakttakelse, herunder ethvert forhold som 
kan ha innvirkning på vurderingen i artikkel 1 i dette vedtak 
av at vernet av PNR-opplysninger om flypassasjerer som 
overføres til CBP, er tilstrekkelig i henhold til artikkel 25 i 
direktiv 95/46/EF.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å 
etterkomme dette vedtak innen fire måneder etter at det er 
meddelt dem.

Artikkel 7

Dette vedtak opphører å gjelde tre år og seks måneder etter at 
det er meddelt, med mindre det forlenges etter framgangsmåten 
i artikkel 31 nr. 2 i direktiv 95/46/EF.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 14. mai 2004.

 For Kommisjonen

 Frederik BOLKESTEIN

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

FORPLIKTELSESERKLÆRING FRA DE FORENTE STATERS TOLL- OG GRENSEKONTROLLMYN-
DIGHETER (CBP) I DEPARTEMENTET FOR NASJONAL SIKKERHET (DHS)

Ettersom Kommisjonen for De europeiske fellesskap (heretter kalt «Kommisjonen») planlegger å utøve den myndighet 
den er tildelt i henhold til artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF (heretter kalt «direktivet»), og å gjøre et vedtak der det 
anerkjennes at De forente staters toll- og grensekontrollmyndigheter (CBP) i departementet for nasjonal sikkerhet (DHS) 
gir et tilstrekkelig vern i forbindelse med overføring av opplysninger fra registre over flypassasjerer (PNR)(1) (heretter 
kalt PNR-opplysninger) som kan være omfattet av nevnte direktiv, avgir CBP følgende forpliktelseserklæring:

Rettslig grunnlag for å innhente PNR-opplysninger

1. Ethvert luftfartsselskap som transporterer passasjerer til og fra De forente stater, skal i henhold til loven (title 
49, United States Code, section 44909(c)(3)) og dens gjennomføringsbestemmelser (midlertidige bestemmelser) 
(title 19, Code of Federal Regulations, section 122.49b) gi CBP (tidligere US Customs Service) elektronisk 
tilgang til PNR-opplysninger som innsamles og lagres i luftfartsselskapets edb-baserte reservasjons- og 
avgangskontrollsystemer (heretter kalt «reservasjonssystemer»).

CBPs anvendelse av PNR-opplysninger

2.  CBP kan innhente de fleste PNR-opplysningene ved å undersøke den registrertes flybillett og andre reisedokumenter 
innenfor rammene av sin normale grensekontrollmyndighet, men muligheten til å motta disse opplysningene 
elektronisk vil i høy grad øke CBPs muligheter til å fremme lovlige reiser og å gjennomføre en effektiv 
risikovurdering av passasjerer på forhånd.

3. CBP anvender PNR-opplysninger utelukkende for å forebygge og bekjempe: 1. terrorisme og tilknyttet kriminalitet, 
2. annen alvorlig kriminalitet, herunder organisert kriminalitet på tvers av landegrensene, og 3. flukt fra pågripelse 
eller varetektsfengsling på grunn av slik kriminalitet. Ved å anvende PNR-opplysninger for disse formålene kan 
CBP samle sine ressurser om høyrisikoområder, og dermed fremme og fortsatt sikre lovlige reiser.

Opplysningskrav

4. Opplysninger som CBP krever, er oppført i vedlegg A. (I denne forpliktelseserklæring kalles slike opplysninger 
heretter «PNR-opplysninger».) Selv om CBP krever tilgang til hver av de 34 (trettifire) kategoriene av opplysninger 
som er oppført i vedlegg A, anser CBP at et enkelt PNR sjelden vil inneholde alle disse opplysningene. I de tilfellene 
der PNR ikke inneholder alle disse opplysningene, vil CBP ikke forsøke å få direkte tilgang fra luftfartsselskapets 
reservasjonssystem til andre PNR-opplysninger som ikke er oppført i vedlegg A.

5. Når det gjelder feltene «OSI» og «SSI/SSR» (vanligvis kalt allmenne merknader og åpne felter), søker CBPs 
elektroniske system i disse feltene etter de andre opplysningene som er oppført i vedlegg A. CBPs personale vil 
ikke få tillatelse til å gjennomgå alle OSI- og SSI/SSR-feltene manuelt, med mindre den personen som PNR-
opplysningene gjelder, er identifisert av CBP som en person som utgjør en høy risiko i forbindelse med et av 
forholdene omhandlet i nr. 3.

6. Ytterligere personopplysninger som søkes som en direkte følge av PNR-opplysninger, vil bli innhentet fra andre 
kilder enn offentlige myndigheter, bare gjennom lovlige kanaler, herunder eventuelt gjennom gjensidig juridisk 
bistand, og bare for formålene omhandlet i nr. 3. Dersom for eksempel et kredittkortnummer er oppført i et PNR, 
kan det søkes etter transaksjonsopplysninger knyttet til vedkommende konto etter en rettslig framgangsmåte, 
for eksempel en innstevning fra en storjury eller en rettsavgjørelse, eller på annen måte i henhold til lov. Videre 
vil tilgang til registrerte opplysninger om e-postkontoer i PNR bli gitt i henhold til De forente staters lovfestede 
krav til innstevninger, rettsavgjørelser, arrestordrer og andre lovlige framgangsmåter, avhengig av hvilken type 
opplysninger som søkes.

7. CBP vil rådspørre Kommisjonen om revisjon av de obligatoriske PNR-opplysningene (vedlegg A) før de foretar 
en slik revisjon, dersom CBP blir oppmerksom på ytterligere PNR-felter som luftfartsselskapene kan tilføye i sine 
systemer, og som betydelig kan forbedre CBPs mulighet til å foreta risikovurdering av passasjerer, eller dersom 
omstendighetene tilsier at et PNR-felt som ikke var obligatorisk tidligere, er blitt nødvendig for å oppfylle de 
begrensede formålene omhandlet i nr. 3 i denne forpliktelseserklæring.

(1) I denne forpliktelseserklæring menes med «passasjer» og «passasjerer» også besetningsmedlemmer.
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8. CBP kan overføre PNR-opplysninger gruppevis til myndigheten for transportsikkerhet (Transportation Security 
Administration, TSA) for at TSA skal kunne prøve sitt datakontrollsystem CAPPS II (Computer Assisted Passenger 
Pre-screening System II). Slike overføringer vil ikke bli foretatt før det er godkjent at PNR-opplysninger fra 
amerikanske innenriksfly kontrolleres. PNR-opplysninger som overføres i henhold til denne bestemmelsen, vil 
ikke bli oppbevart av TSA eller noen annen part som er direkte involvert i kontrollene, ut over det tidsrom som er 
nødvendig for å foreta dem, og opplysningene vil ikke bli overført til tredjemann(12). Formålet med behandlingen er 
strengt begrenset til prøving av CAPPS II-systemet og -grensensnittet, og behandlingen vil ikke få noen praktiske 
følger, unntatt i nødssituasjoner der en kjent terrorist, eller en person med fastslått tilknytning til terrorisme, er 
identifisert. I samsvar med kravet om elektronisk filtrering som omhandlet i nr. 10, vil CBP filtrere og slette 
følsomme opplysninger før de overfører PNR-opplysninger gruppevis til TSA i henhold til dette nummer. 

Behandling av følsomme opplysninger

9. CBP vil ikke anvende følsomme opplysninger (dvs. personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, 
politisk oppfatning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap samt opplysninger om en 
persons helse eller seksualliv) fra PNR, som beskrevet nedenfor.

10. CBP vil snarest mulig innføre et elektronisk system som filtrerer og sletter visse følsomme PNR-koder og 
–opplysninger som CBP har definert i samråd med Kommisjonen.

11. Inntil slike elektroniske filtre kan innføres, forplikter CBP seg til å ikke anvende følsomme PNR-opplysninger og 
til å slette følsomme opplysninger i forbindelse med enhver skjønnsmessig videreformidling av PNR-opplysninger 
i henhold til nr. 28-34(23).

Framgangsmåte for å få tilgang til PNR-opplysninger

12. Når det gjelder PNR-opplysninger som CBP har tilgang til (eller mottar) direkte fra luftfartsselskapets 
reservasjonssystemer for å identifisere eventuelle reisende som bør kontrolleres ved grensen, vil CBPs personale 
bare ha tilgang til (eller motta) og anvende PNR-opplysninger om personer hvis reise omfatter en flyging til eller 
fra(34) De forente stater.

13.  CBP vil «importere» passasjeropplysninger fra luftfartsselskapenes reservasjonssystemer fram til det tidspunkt 
luftfartsselskapene innfører et system som «eksporterer» opplysningene til CBP.

14.  CBP vil tidligst 72 timer før avgang importere PNR-opplysninger om en bestemt flyging, og vil kontrollere 
systemene høyst tre ganger mellom første import av opplysninger, flyets avgang fra et sted i utlandet og flyets 
ankomst til De forente stater, eller mellom første import av opplysninger og flyets avgang fra De forente stater, alt 
etter omstendighetene, for å fastslå eventuelle endringer i opplysningene. Dersom luftfartsselskapene får mulighet 
til å eksportere PNR-opplysninger, vil CBP ha behov for å motta opplysningene 72 timer før flyets avgang, forutsatt 
at alle endringer i PNR-opplysningene som foretas mellom dette tidspunktet og tidspunktet for flyets ankomst til 
eller avgang fra De forente stater, også eksporteres til CBP(45). Dersom CBP mot formodning på forhånd mottar 
opplysninger om at en eller flere personer av særlig interesse kan være om bord på et fly til, fra eller gjennom De 
forente stater, kan CBP importere (eller kreve en særskilt eksport av) PNR-opplysninger tidligere enn 72 timer før 
flyets avgang for å sikre at egnede tiltak kan treffes dersom det er nødvendig for å forebygge eller bekjempe et 
straffbart forhold som omhandlet i nr. 3. Dersom CBP må ha tilgang til PNR-opplysninger tidligere enn 72 timer 
før flyets avgang, vil CBP i størst mulig grad benytte vanlige framgangsmåter for håndheving av loven.

(2) I denne bestemmelse anses CBP ikke som en part som er direkte involvert i prøvingen av CAPPS II, eller som en «tredjemann».
(3) Prior to CBP’s implementation of automated filters (as referenced in paragraph 10 hereof), if «sensitive» data exists in a PNR which 

is the subject of a non-discretionary disclosure by CBP as described in paragraph 35 hereof, CBP will make every effort to limit the 
release of «sensitive» PNR data, consistent with US law.Dersom det finnes følsomme opplysninger blant de PNR-opplysningene 
som CBP gir videre på et grunnlag som ikke gir mulighet for skjønn i henhold til nr. 35, skal CBP før innføringen av elektroniske 
filtre (som nevnt i nr. 10) i størst mulig grad forsøke å begrense videreformidlingen av følsomme PNR-opplysninger, i henhold til 
De forente staters lovgivning.

(4) Dette omfatter personer som reiser i transitt gjennom De forente stater.
(5) Dersom luftfartsselskapene godtar å eksportere PNR-opplysningene til CBP, vil CBP innlede drøftinger med luftfartsselskapene 

om muligheten for å eksportere PNR-opplysninger med jevne mellomrom mellom 72 timer før flyets avgang fra et sted i utlandet 
og flyets ankomst til De forente stater, eller innen 72 timer før flyets avgang fra De forente stater, alt etter omstendighetene. CBP 
forsøker å følge en framgangsmåte for å eksportere de nødvendige PNR-opplysninger som både oppfyller CBPs behov for effektiv 
risikovurdering og begrenser de økonomiske følgene for luftfartsselskapene.
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Lagring av PNR-opplysninger

15. Med forbehold for godkjenning fra De forente staters riksarkiv (National Archives and Records Administration 
[44 U.S.C. 2101 ff]) vil CBP begrense elektronisk tilgang til PNR-opplysninger for godkjente CBP-brukere(16) i 
et tidsrom på sju (7) dager, og etter dette tidspunkt vil antall tjenestemenn som får tilgang til PNR-opplysninger 
begrenses ytterligere i et tidsrom på tre år og seks måneder (3,5 år) fra den dato CBP får tilgang til (eller mottar) 
opplysningene fra luftfartsselskapets reservasjonssystem. Etter 3,5 år slettes PNR-opplysninger som ikke er 
konsultert manuelt i løpet av dette tidsrommet. PNR-opplysninger som er konsultert manuelt i løpet av det første 
tidsrommet på 3,5 år, overføres av CBP til en fil med slettede opplysninger (deleted record file)(27), der de vil bli 
lagret i åtte (8) år før de ødelegges. Disse fristene får likevel ikke anvendelse på PNR-opplysninger knyttet til et 
særskilt register som anvendes for lovhåndhevingsformål (slike opplysninger skal være tilgjengelige inntil det 
aktuelle registeret er arkivert). Når det gjelder PNR-opplysninger som CBP har tilgang til (eller mottar) direkte 
fra luftfartsselskapers reservasjonssystemer i løpet av det tidsrom denne forpliktelseserklæringen gjelder, vil CBP 
overholde de reglene for lagring som er fastsatt i dette nummer, uansett om forpliktelseserklæringens gyldighet 
utløper i henhold til nr. 46 nedenfor.

Sikkerhet for CBPs databehandlingssystem

16. Godkjent CBP-personale får tilgang til PNR-opplysninger gjennom CBPs lukkede intranettsystem som er kryptert 
i sin helhet, og der tilkoplingen kontrolleres av tollmyndighetenes datasenter (Customs Data Center). Godkjent 
personale har bare lesetilgang til PNR-opplysninger som lagres i CBPs database, det vil si at opplysningene kan 
omformateres programmeringsmessig, men at innholdet ikke kan endres på noen måte av CBP når de først er 
innhentet fra et luftfartsselskaps reservasjonssystem.

17. Ingen andre utenlandske, føderale, statlige eller lokale organer har direkte elektronisk tilgang til PNR-opplysninger 
gjennom CBPs databaser (herunder gjennom IBIS, Interagency Border Inspection System).

18. Nærmere opplysninger om tilgang til CBPs databaser (f.eks. hvem, hvor, når (dato og tidspunkt) og eventuelle 
endringer av opplysningene) registreres automatisk og kontrolleres regelmessig av kontoret for interne saker 
(Office of Internal Affairs) for å unngå uberettiget bruk av systemet.

19. Tilgang til PNR-opplysninger gis bare til visse tjenestemenn og ansatte i CBP, eller til eksternt IT-personale(38) (som 
CBP overvåker) som er godkjent etter at deres bakgrunn er undersøkt, har en aktiv, passordbeskyttet konto i CBPs 
databehandlingssystem og har som anerkjent offisielt oppdrag å behandle PNR-opplysninger.

20. Tjenestemenn, ansatte og eksternt personale innenfor CBP må hvert annet år gjennomføre et kurs i datasikkerhet 
og personvern, som avsluttes med en prøve. CBPs systemkontroll anvendes for å overvåke og sikre at alle krav 
knyttet til personvern og datasikkerhet overholdes.

21. Dersom CBPs personale uten tillatelse får tilgang til luftfartsselskapers reservasjonssystemer eller til CBPs 
databehandlingssystem som lagrer PNR-opplysninger, kan det medføre strenge disiplinærtiltak (som kan innebære 
oppsigelse) og strafferettslige sanksjoner (bøter, fengsel i opptil ett år, eller begge) (se title 18, United States Code, 
section 1030).

22. CBPs politikk og forskrifter gir også mulighet for strenge disiplinærtiltak (som kan innebære oppsigelse) overfor 
ansatte i CBP som gir videre opplysninger fra CBPs databehandlingssystemer uten offisiell tillatelse (title 19, Code 
of Federal Regulations, section 103.34).

23. Strafferettslige sanksjoner (herunder bøter, fengsel i opptil ett år) kan vurderes overfor enhver tjenestemann eller 
ansatt i De forente stater som gir videre PNR-opplysninger som vedkommende har fått tilgang til i forbindelse med 
sitt arbeid, dersom slik videreformidling ikke er tillatt i henhold til loven (se title 18, United States Code, sections 
641, 1030, 1905).

(6) Disse godkjente CBP-brukerne omfatter ansatte som arbeider i lokalavdelingenes analyseenheter og ansatte som arbeider ved 
National Targeting Center. Som tidligere nevnt har personer som vedlikeholder, utvikler eller kontrollerer CBPs database, også 
tilgang til slike opplysninger for disse begrensede formålene.

(7) Selv om PNR-opplysningene teknisk sett ikke slettes når de overføres til filen med slettede opplysninger, lagres de som rådata 
(dvs. i en form som ikke gjør det mulig å søke direkte, og som derfor ikke kan anvendes i «tradisjonell» etterforskning), og er 
bare tilgjengelige for godkjent personale ved kontoret for interne saker (Office of Internal Affairs) i CBP (og i noen tilfeller ved 
tilsynsmyndigheten, Office of the Inspector General, i forbindelse med kontroller) og, ved behov, personale med ansvar for å 
vedlikeholde databasen ved CBPs IT-kontor (Office of Information Technology).

(8) Tilgang for «eksternt personale» til PNR-opplysninger i CBPs databehandlingssystemer skal være begrenset til personer som har 
inngått kontrakt med CBP om å bistå med vedlikehold eller utvikling av CBPs databehandlingssystem.
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CBPs behandling og vern av PNR-opplysninger

24. Uavhengig av den registrertes nasjonalitet eller bostedsstat behandler CBP PNR-opplysninger som strafferettslig 
følsomme, som fortrolige personopplysninger dersom det dreier seg om en registrert, og som følsom 
forretningsinformasjon dersom det dreier seg om et luftfartsselskap, og vil derfor ikke gi videre slike opplysninger 
til offentligheten, med mindre det er i samsvar med denne forpliktelseserklæring eller på annen måte i henhold til 
lov.

25. Offentliggjøring av PNR-opplysninger skjer i alminnelighet i henhold til loven om informasjonsfrihet (Freedom of 
Information Act, heretter kalt «FOIA») (title 5, United States Code, section 552), som gir enhver person (uansett 
nasjonalitet eller bostedsstat) tilgang til en amerikansk føderal myndighets registre, med mindre disse registrene 
(eller en del av dem) er beskyttet mot offentliggjøring gjennom en unntaksbestemmelse i FOIA. Som et av 
unntakene i FOIA har en myndighet mulighet til ikke å offentliggjøre opplysninger i et register (eller en del av det) 
dersom opplysningene er følsom forretningsinformasjon, dersom videreformidling av opplysningene ville utgjøre 
en klart uberettiget krenkelse av personvernet, eller dersom opplysningene er innhentet for lovhåndhevingsformål, 
forutsatt at det med rimelighet kan forventes at videreformidling vil utgjøre en uberettiget krenkelse av personvernet 
(title 5, United States Code, sections 552(b)(4), (6), (7)(C)).

26. I CBPs forskrifter (title 19, Code of Federal Regulations, section 103.12) om behandlingen av anmodninger om 
opplysninger (f.eks. PNR-opplysninger) i henhold til FOIA, er det (med forbehold for visse begrensede unntak for 
den registrertes anmodninger) særlig fastsatt at kravene i FOIA om opplysningsplikt ikke får anvendelse på CBPs 
registre som inneholder: 1. følsom forretningsinformasjon, 2. materiale som omfatter personopplysninger som 
det ville innebære en klart uberettiget krenkelse av personvernet å videreformidle, og 3. opplysninger innhentet 
for lovhåndhevingsformål, når det med rimelighet kan forventes at videreformidling vil utgjøre en uberettiget 
krenkelse av personvernet(19).

27. CBP vil i forbindelse med en forvaltningssak eller rettergang som følge av en anmodning i henhold til FOIA om 
PNR-opplysninger innhentet fra luftfartsselskaper, vise til at slike registre er unntatt fra kravet om opplysningsplikt 
i henhold til FOIA.

Overføring av PNR-opplysninger til andre statlige myndigheter

28. Med unntak av overføringer mellom CBP og TSA i henhold til nr. 8 vil enheter i departementet for nasjonal 
sikkerhet (Department of Homeland Security, heretter kalt «DHS») bli ansett som «eksterne organer» underlagt de 
samme regler og vilkår for utveksling av PNR-opplysninger som andre statlige myndigheter utenfor DHS.

29. CBP vil på skjønnsmessig grunnlag bare gi videre PNR-opplysninger til andre statlige myndigheter, herunder 
utenlandske, med ansvar for terrorismebekjempelse eller håndheving av loven, med sikte på å forebygge og 
bekjempe straffbare forhold som omhandlet i nr. 3. (Myndigheter som CBP kan utveksle slike opplysninger med, 
er heretter kalt «utpekte myndigheter»).

30. CBP vil utøve sitt skjønn med omhu ved overføring av PNR-opplysninger for de angitte formålene. CBP vil først 
fastslå om grunnen til å gi videre PNR-opplysninger til en annen utpekt myndighet faller inn under de angitte 
formålene (se nr. 29). I så fall vil CBP fastslå om den utpekte myndighet har ansvar for å forebygge, etterforske 
eller rettsforfølge overtredelser av en lov eller forskrift som gjelder dette formålet, eller for å håndheve eller 
gjennomføre en slik lov eller forskrift når CBP har opplysninger som tyder på at det foreligger eller kan foreligge 
en lovovertredelse. Fordelene ved videreformidlingen må vurderes i lys av alle framlagte opplysninger om 
omstendighetene.

31. Ved spredning av PNR-opplysninger som kan utveksles med andre utpekte myndigheter, skal CBP anses som «eier» 
av opplysningene, og slike utpekte myndigheter skal i henhold til de uttrykkelige vilkårene for videreformidling: 
1. anvende PNR-opplysningene bare for de formål som omhandles i nr. 29 eller 34, alt etter omstendighetene, 
2. sikre systematisk sletting av mottatte PNR-opplysninger etter den utpekte myndighets framgangsmåter for 
registrering, og 3. innhente uttrykkelig godkjenning fra CBP til all ytterligere spredning. Manglende overholdelse 
av vilkårene for overføring kan etterforskes og rapporteres av den personvernansvarlige (Chief Privacy Officer) i 
DHS, og kan føre til at den utpekte myndighet fratas retten til å motta flere overføringer av PNR-opplysninger fra 
CBP.

(9) CBP anvender disse unntakene på samme måte for alle, uten å ta hensyn til den registrertes nasjonalitet eller bostedsstat.
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32. Enhver videreformidling av PNR-opplysninger fra CBP skjer under forutsetning av at organet som mottar 
opplysningene, behandler dem enten som følsom forretningsinformasjon eller som strafferettslig følsomme, 
fortrolige personopplysninger om den registrerte, som omhandlet i nr. 25 og 26, som skal behandles som unntatt 
fra videreformidling i henhold til FOIA (5 U.S.C. 552). Det mottakende organ vil dessuten bli underrettet om 
at videreformidling av slike opplysninger ikke er tillatt uten uttrykkelig forhåndsgodkjenning fra CBP. CBP vil 
ikke tillate noen videre overføring av PNR-opplysninger for andre formål enn dem som er omhandlet i nr. 29, 34 
eller 35.

33. Personer som er ansatt hos slike utpekte myndigheter, og som uten egnet godkjenning gir videre PNR-opplysninger, 
risikerer strafferettslige sanksjoner (title 18, United States Code, sections 641, 1030, 1905).

34. Denne forpliktelseserklæring er ikke til hinder for anvendelsen eller videreformidlingen av PNR-opplysninger til 
relevante statlige myndigheter dersom slik videreformidling er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen 
persons vitale interesser, særlig med hensyn til betydelige helserisikoer. Videreformidling for disse formålene vil 
være underlagt samme overføringsvilkår som omhandlet i nr. 31 og 32 i denne forpliktelseserklæring.

35. Denne forpliktelseserklæring er ikke til hinder for anvendelsen eller videreformidlingen av PNR-opplysninger i 
forbindelse med en straffesak eller på annen måte i henhold til lov. CBP underretter Kommisjonen dersom det i De 
forente stater vedtas lover som påvirker innholdet i denne forpliktelseserklæring.

PNR-registrertes rett til informasjon, tilgang til opplysninger og klageadgang

36. CBP vil opplyse de reisende om PNR-kravet og de ulike sidene ved anvendelsen av det (på CBPs nettsted, 
i reisebrosjyrer osv. finnes f.eks. allmenne opplysninger om den myndighet som har ansvar for å samle 
inn opplysningene, formålet med innsamlingen, personvern, utveksling av opplysninger, navn på ansvarlig 
tjenestemann, tilgjengelige klageordninger og kontaktopplysninger for personer som har spørsmål eller særlige 
problemer osv.).

37. Anmodninger fra den registrerte om å få en kopi av PNR-opplysninger om seg selv fra CBPs databaser, behandles 
i henhold til loven om informasjonsfrihet (FOIA). Slike anmodninger kan sendes til Freedom of Information Act 
(FOIA) Request, US Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229 
(per brev). De kan også sendes til Disclosure Law Officer, US Customs and Border Protection, Headquarters, 
Washington, DC. Ytterligere opplysninger om hvilke framgangsmåter som gjelder for FOIA-anmodninger, finnes 
i US Code of Federal Regulations, title 19, section 103.5. I forbindelse med anmodninger fra den registrerte 
selv vil CBP ikke anvende prinsippet i FOIA om at PNR-opplysninger skal anses som den registrertes fortrolige 
personopplysninger og luftfartsselskapets følsomme forretningsinformasjon, for å nekte den registrerte tilgang til 
PNR-opplysninger.

38. Under visse særlige omstendigheter kan CBP utøve sin myndighet i henhold til FOIA til å nekte eller utsette 
videreformidling av alle (eller, mer sannsynlig, noen av) PNR-opplysningene til den registrerte selv, i henhold til 
title 5, United States Code, section 552(b) (f.eks. dersom videreformidling i henhold til FOIA «med rimelighet kan 
ventes å hindre tiltak for håndheving av loven» eller «ville avsløre metoder og framgangsmåter for etterforskning 
i forbindelse med håndheving av loven (...) som med rimelighet kan ventes å medføre omgåelse av loven»). I 
henhold til FOIA har enhver søker mulighet til gjennom en forvaltningsmessig framgangsmåte eller ved søksmål å 
påklage CBPs beslutning om å holde tilbake opplysninger (se 5 U.S.C. 552(a)(4)(B) og 19 CFR 103.7-103.9).

39. CBP vil rette(110) opplysninger på anmodning fra passasjerer og besetningsmedlemmer, luftfartsselskaper eller 
personvernmyndigheter i EUs medlemsstater (forutsatt at den registrerte har gitt særskilt tillatelse til dette) når CBP 
fastslår at deres database inneholder slike opplysninger, og at rettingen er berettiget og behørig begrunnet. CBP 
underretter enhver utpekt myndighet som har mottatt slike PNR-opplysninger, om eventuelle viktige rettinger av 
disse PNR-opplysningene.

(10) CBP understreker at de i forbindelse med slik retting ikke har tillatelse til å endre PNR-opplysninger som de har tilgang til 
hos luftfartsselskapene. I stedet opprettes det et eget register i tilknytning til PNR-registeret for å gjøre oppmerksom på at 
opplysningene var feilaktige og vise de rettede opplysningene. CBP vil gjøre merknader i passasjerens sekundære kontrollregister 
(secondary examination record) om at visse PNR-opplysninger kan være eller er feilaktige.
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40. Anmodninger om retting av PNR-opplysninger i CBPs database og klager fra enkeltpersoner på CBPs behandling 
av deres PNR-opplysninger kan framlegges enten direkte eller gjennom de relevante personvernmyndigheter 
(forutsatt at den registrerte har gitt særskilt tillatelse til dette) for Assistant Commissioner, Office of Field 
Operations, US Bureau of Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 
20229.

41. Dersom en klage ikke kan avgjøres av CBP, kan den framlegges skriftlig for Chief Privacy Officer, Department of 
Homeland Security, Washington, DC 20528, som vurderer situasjonen og forsøker å finne en løsning(111).

42. Personvernkontoret i DHS vil dessuten hastebehandle klager det får oversendt fra personvernmyndigheter i EUs 
medlemsstater på vegne av en person bosatt i Unionen, forutsatt at vedkommende har gitt DPA tillatelse til å handle 
på hans eller hennes vegne og mener at hans eller hennes personvernklage i forbindelse med PNR-opplysninger 
ikke er tilfredsstillende behandlet av CBP (som omhandlet i nr. 37-41 i denne forpliktelseserklæring) eller 
personvernkontoret i DHS. Personvernkontoret utarbeider en rapport med sine konklusjoner og gir vedkommende 
personvernmyndighet eller -myndigheter råd om eventuelle tiltak som bør treffes. Den personvernansvarlige i DHS 
angir i sin rapport til Kongressen antall klager på behandling av personopplysninger, f.eks. PNR-opplysninger, 
innholdet i klagene og resultatet av dem(212).

Overholdelse

43. CBP og DHS skal én gang i året, eller oftere dersom partene blir enige om det, sammen med Kommisjonen 
og ved behov med bistand fra representanter for europeiske myndigheter med ansvar for håndheving av 
loven og/eller myndigheter i EUs medlemsstater(313), foreta en vurdering av gjennomføringen av denne 
forpliktelseserklæring med sikte på å bidra i fellesskap til en effektiv gjennomføring av de tiltak som omhandles i 
denne forpliktelseserklæring.

44. CBP vil utstede forskrifter, direktiver eller andre dokumenter som inneholder forpliktelsene angitt i denne 
erklæring, for å sikre at forpliktelseserklæringen overholdes av CBPs tjenestemenn, ansatte og eksterne personale. 
Som fastsatt i denne forpliktelseserklæring risikerer CBPs tjenestemenn, ansatte og eksterne personale som ikke 
overholder CBPs retningslinjer slik de er innarbeidet i disse forskriftene, direktivene og dokumentene, strenge 
disiplinærtiltak og, eventuelt, strafferettslige sanksjoner.

Gjensidighet

45. Dersom det i Den europeiske union innføres et system for identifikasjon av flypassasjerer der det kreves at 
luftfartsselskapene gir myndigheter tilgang til PNR-opplysninger om personer hvis reiserute omfatter en flyging til 
eller fra Den europeiske union, skal CBP på strengt gjensidig grunnlag oppfordre luftfartsselskaper etablert i De 
forente stater til å samarbeide.

Vurdering og opphør av forpliktelseserklæringen

46. Denne forpliktelseserklæring får anvendelse i tre år og seks måneder (3,5 år) fra ikrafttredelsesdatoen for en avtale 
mellom De forente stater og Det europeiske fellesskap som tillater at luftfartsselskaper behandler PNR-opplysninger 
med sikte på å overføre dem til CBP, i samsvar med dette direktiv. Når denne forpliktelseserklæring har vært i 
kraft i to år og seks måneder (2,5 år), innleder CBP i samarbeid med DHS drøftinger med Kommisjonen med sikte 
på å utvide anvendelsesperioden for forpliktelseserklæringen og eventuelle støtteordninger på vilkår begge parter 
godtar. Dersom det før denne forpliktelseserklæring utløper ikke er mulig å inngå en avtale som begge parter kan 
godkjenne, skal forpliktelseserklæringen opphøre å gjelde.

(11) Den personvernansvarlige i DHS er uavhengig av ethvert direktorat i departementet for nasjonal sikkerhet. Vedkommende har i 
henhold til lov plikt til å sikre at personopplysninger anvendes på en måte som er i samsvar med relevant lovgivning (se fotnote 13). 
Den personvernansvarliges avgjørelser skal være bindende for departementet og kan ikke omgjøres av politiske årsaker.

(12) I henhold til section 222 i Homeland Security Act of 2002 (loven) (Public Law 107-296 av 25. november 2002) skal den 
personvernansvarlige i DHS foreta en vurdering av følgene for personvernet («privacy impact assessment») av de regler som 
departementet foreslår om «vernet av personopplysninger, herunder type personopplysninger som innhentes og antall personer som 
berøres», og skal årlig framlegge en rapport for Kongressen om «den virksomhet i departementet som kan påvirke personvernet 
...». Section 222(5) i loven pålegger også uttrykkelig den personvernansvarlige i DHS å behandle alle «klager på krenkelser av 
personvernet» og avlegge rapport om dette til Kongressen.

(13) Begge parter skal på forhånd underrette hverandre om sammensetningen av sin delegasjon, som kan omfatte egnede myndigheter 
på området personvern/vern av personopplysninger, tollkontroll og andre former for håndheving av loven, grensesikkerhet og/
eller luftfartssikkerhet. Deltakende myndigheter skal innhente eventuelle nødvendige sikkerhetsklareringer og må overholde 
taushetsplikten i forbindelse med drøftinger og dokumentasjon de måtte få tilgang til. Taushetsplikten er imidlertid ikke til 
hinder for at begge parter utarbeider en egnet rapport om resultatene av den felles vurderingen til sine respektive vedkommende 
myndigheter, herunder den amerikanske Kongressen og Europaparlamentet. Deltakende myndigheter kan imidlertid ikke under 
noen omstendigheter gi videre personopplysninger om en registrert, og de skal heller ikke gi videre ikke-offentlige opplysninger 
fra dokumenter de har fått tilgang til, eller eventuelle operasjonelle eller interne opplysninger om organer som de får tilgang til 
i forbindelse med den felles vurderingen. Partene på begge sider skal i fellesskap fastsette de nærmere enkeltheter for den felles 
vurderingen.
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Ikke grunnlag for personlige rettigheter eller presedens

47. Denne forpliktelseserklæring gir verken grunnlag for å skape eller overføre rettigheter eller fordeler til private eller 
offentlige personer eller parter.

48. Bestemmelsene i denne forpliktelseserklæring skal ikke skape presedens for framtidige drøftinger med 
Kommisjonen, Den europeiske union eller et tilknyttet organ, eller med en tredjestat i forbindelse med overføring 
av opplysninger av noen art.

11. mai 2004



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 27/204 8.5.2008

VEDLEGG A

PNR-opplysninger som CBP krever fra luftfartsselskaper

1.  PNR-registerets reservasjonskode (PNR record locator code)

2.  Reservasjonsdato

3.  Planlagt(e) reisedato(er)

4.  Navn

5.  Andre navn i PNR-registeret

6.  Adresse

7.  Alle typer betalingsinformasjon

8.  Faktureringsadresse

9.  Telefonnumre

10.  Hele reiseruten for det aktuelle PNR

11.  Opplysninger om bonusordninger (begrenset til reiselengde og adresse(r))

12.  Reisebyrå

13.  Reisebyråets kundebehandler

14.  PNR-opplysninger om kodedeling

15.  Passasjerens reisestatus

16.  Delte PNR-opplysninger

17.  E-postadresse

18.  Billettopplysninger

19.  Allmenne merknader

20.  Billettnummer

21.  Setenummer

22.  Billettens utstedelsesdato

23.  Passasjer som tidligere ikke har sjekket inn (no show)

24.  Bagasjelappnummer

25.  Passasjer som tidligere har sjekket inn uten reservasjon (go show)

26.  OSI-opplysninger (Other Service Information)

27.  SSI/SSR-opplysninger (Special Service Information/Special Service Requirements)

28.  Kildeopplysninger

29.  Alle tidligere endringer av PNR

30.  Antall reisende i PNR

31.  Seteopplysninger

32.  Enveisbilletter

33.  Eventuelle innhentede APIS-opplysninger (Advanced Passenger Information System)

34.  ATFQ-felter (Automatic Ticketing Fare Quote)


