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Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 10 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Voor het voorkomen, opsporen, 

onderzoeken en bestrijden van 

terroristische misdrijven en zware 

criminaliteit is het derhalve van essentieel 

belang dat alle lidstaten verplichtingen 

opleggen aan luchtvaartmaatschappijen die 

vluchten uitvoeren naar en vanaf het 

grondgebied van de lidstaten van de 

Europese Unie. 

(10) Voor het voorkomen, opsporen, 

onderzoeken en bestrijden van 

terroristische misdrijven en zware 

criminaliteit is het derhalve van essentieel 

belang dat alle lidstaten verplichtingen 

opleggen aan luchtvaartmaatschappijen die 

extra EU-vluchten uitvoeren om de 

verzamelde PNR- en API-gegevens door 

te geven. Deze verplichtingen laten 

Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 

29 april 2004 betreffende de verplichting 

voor vervoerders om passagiersgegevens 

door te geven, onverlet. 

Or. en 
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Amendement  57 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini,  
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Timothy Kirkhope 

 Gebruik van passagiersgegevens (EU-PNR) 

 COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 32 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Zo is het toepassingsgebied van de 

richtlijn zo beperkt mogelijk, mogen PNR-

gegevens niet langer dan vijf jaar worden 

bewaard (daarna moeten zij worden 

gewist), dienen gegevens na een bijzonder 

korte periode te worden geanonimiseerd en 

is het verboden om gevoelige gegevens te 

verzamelen en gebruiken. Om efficiëntie 

en een hoog niveau van 

gegevensbescherming te waarborgen, 

dienen de lidstaten een onafhankelijke, 

nationale toezichthoudende autoriteit 

(gegevensbeschermingsautoriteit) te 

belasten met de verantwoordelijkheid voor 

het geven van advies over en het houden 

van toezicht op de verwerking van PNR-

gegevens. Iedere verwerking van PNR-

gegevens dient te worden geregistreerd of 

gedocumenteerd, zodat de rechtmatigheid 

van de gegevensverwerking kan worden 

gecontroleerd, interne controle kan worden 

uitgeoefend en de integriteit en de 

beveiliging van de gegevens kunnen 

worden gewaarborgd. De lidstaten moeten 

ook waarborgen dat passagiers duidelijk en 

nauwkeurig worden geïnformeerd over de 

verzameling van PNR-gegevens en hun 

rechten. 

(32) Zo is het toepassingsgebied van de 

richtlijn zo beperkt mogelijk, mogen PNR-

gegevens niet langer dan twaalf maanden 

worden bewaard (daarna moeten zij 

worden gewist), dienen gegevens na een 

bijzonder korte periode te worden 

geanonimiseerd en is het verboden om 

gevoelige gegevens te verzamelen en 

gebruiken. Om efficiëntie en een hoog 

niveau van gegevensbescherming te 

waarborgen, dienen de lidstaten een 

onafhankelijke, nationale toezichthoudende 

autoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit) 

te belasten met de verantwoordelijkheid 

voor het geven van advies over en het 

houden van toezicht op de verwerking van 

PNR-gegevens. Iedere verwerking van 

PNR-gegevens dient te worden 

geregistreerd of gedocumenteerd, zodat de 

rechtmatigheid van de gegevensverwerking 

kan worden gecontroleerd, interne controle 

kan worden uitgeoefend en de integriteit en 

de beveiliging van de gegevens kunnen 

worden gewaarborgd. De lidstaten moeten 

ook waarborgen dat passagiers duidelijk en 

nauwkeurig worden geïnformeerd over de 

verzameling van PNR-gegevens en hun 

rechten. 

Or. en 
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 Gebruik van passagiersgegevens (EU-PNR) 

 COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 1 – letter i 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(i) "zware transnationale criminaliteit", de 

in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 

2002/584/JBZ bedoelde, volgens het 

nationale recht strafbare feiten, indien 

daarop in het nationale recht van een 

lidstaat een vrijheidsstraf of een tot 

vrijheidsbeneming strekkende maatregel 

staat met een maximumduur van ten minste 

drie jaar, en indien: 

(i) "zware transnationale criminaliteit", de 

volgende volgens het nationale recht 

strafbare feiten: mensenhandel in de zin 

van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU 

van 5 april 2011 inzake de voorkoming en 

bestrijding van mensenhandel en de 

bescherming van slachtoffers daarvan; 

illegale handel in verdovende middelen in 

de zin van artikel 2 van Kaderbesluit 

2004/757/JBZ van de Raad van 25 

oktober 2004 betreffende de vaststelling 

van minimumvoorschriften met 

betrekking tot de bestanddelen van 

strafbare feiten en met betrekking tot 

straffen op het gebied van de illegale 

drugshandel; en illegale handel in 

wapens, munitie en explosieven in de zin 

van artikel 2 ter van Richtlijn 2008/51/EG 

van de Raad van 21 mei 2008 inzake de 

controle op de verwerving en het 

voorhanden hebben van wapens, indien 

daarop in het nationale recht van een 

lidstaat een vrijheidsstraf of een tot 

vrijheidsbeneming strekkende maatregel 

staat met een maximumduur van ten minste 

drie jaar, en indien: 

(i) zij in meer dan één staat worden 

gepleegd; 

(i) zij in meer dan één staat worden 

gepleegd; 

(ii) zij in één staat worden gepleegd, maar (ii) zij in één staat worden gepleegd, maar 
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een aanzienlijk deel van de voorbereiding, 

planning, leiding of controle in een andere 

staat plaatsvindt; 

een aanzienlijk deel van de voorbereiding, 

planning, leiding of controle in een andere 

staat plaatsvindt; 

(iii) zij worden gepleegd in één staat, maar 

met betrokkenheid van een georganiseerde 

criminele groep die in meer dan één staat 

criminele activiteiten ontplooit; or 

(iii) zij worden gepleegd in één staat, maar 

met betrokkenheid van een georganiseerde 

criminele groep die in meer dan één staat 

criminele activiteiten ontplooit; or 

(iv) zij worden gepleegd in één staat, maar 

aanzienlijke gevolgen hebben in een andere 

staat. 

(iv) zij worden gepleegd in één staat, maar 

aanzienlijke gevolgen hebben in een andere 

staat. 

Or. en 

 


