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BEKNOPTE MOTIVERING

Persoonsgegevens van passagiers (Passenger Name Records, hierna: "PNR-gegevens") 
worden door passagiers verstrekt en door luchtvaartmaatschappijen verzameld en gebruikt 
voor biljetuitgifte, boekingen en tijdens de incheckprocedure. Gezien de commerciële aard 
ervan, bevatten PNR verschillende soorten informatie, van namen, adressen, 
paspoortnummers en kredietkaartinformatie tot informatie over andere passagiers, reisroutes 
en reisbureaus.

Het Parlement heeft nogmaals verklaard dat het vastbesloten is zich in te zetten voor 
terrorismebestrijding als essentieel element van het Europese externe optreden, en een 
proactief preventiebeleid te blijven steunen, maar heeft ook gewezen op de noodzaak de 
grondrechten te beschermen en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van Europese 
burgers in overeenstemming met de EU-normen en voorschriften inzake 
gegevensbescherming te garanderen.

De overeenkomsten die zijn gesloten met de Verenigde Staten, Canada en Australië over de 
uitwisseling van PNR-gegevens hebben aanleiding gegeven tot bezorgdheid over beperking 
van de doelen, profilering, de lengte van de bewaartermijn en de noodzaak en evenredigheid, 
hoewel er een bevredigende oplossing op deze punten is gevonden in het geval van Australië.

In verschillende resoluties heeft het Europees Parlement erop gewezen dat ervoor gezorgd 
moet worden dat overeenkomsten met derde landen overeenstemmen met een specifiek kader 
voor de bescherming van dit soort persoonlijke gegevens en verwerking ervan door de 
instanties die belast zijn met de preventie van terreuraanslagen en georganiseerde misdaad. Zo 
moet gewaarborgd worden dat de fundamentele rechten van burgers op privacy niet worden 
geschonden en dat PNR-gegevens alleen worden gebruikt voor wetshandhaving en 
veiligheidsdoeleinden in het kader van terroristische misdrijven en grensoverschrijdende 
misdaad. Het gebruik van PNR voor data mining en profilering moet onder alle 
omstandigheden worden verboden.

Een aantal tekortkomingen in de ontwerprichtlijn met betrekking tot deze fundamentele 
doelstellingen waarop is aangedrongen door het Europees Parlement zijn erkend. Daarom 
richt de rapporteur haar amendementen liever op de aspecten die rechtstreeks verband houden 
met de bevoegdheden van de AFET, om bij te dragen aan het werk van de commissie ten 
principale, en dit niet nog eens over te doen.
In het bijzonder heeft ze getracht te verzekeren dat de doelstellingen van de richtlijn niet 
worden ondermijnd door internationale overeenkomsten die lagere normen zouden tolereren.

AMENDEMENTEN

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Visum 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) gezien het advies van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming 
van 25 maart 2011 en het advies 10/2011 
van de Groep van artikel 29 van 5 april 
2011, in het bijzonder waar dit twijfels uit 
over de noodzaak, de evenredigheid en de 
reikwijdte van het voorstel van de 
Commissie;

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De lidstaten dienen alle nodige 
maatregelen te nemen om 
luchtvaartmaatschappijen in staat te stellen 
hun uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen na te komen. Voor 
luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen 
aan hun verplichtingen inzake de doorgifte 
van PNR-gegevens dienen de lidstaten te 
voorzien in afschrikkende, doeltreffende en 
evenredige sancties, met inbegrip van 
geldboeten. Bij herhaalde ernstige 
overtredingen die de basisdoelstellingen 
van deze richtlijn kunnen ondermijnen, 
kunnen deze sancties, in uitzonderlijke 
gevallen, maatregelen omvatten als aan de 
grond houden, inbeslagneming en 
verbeurdverklaring van het vervoermiddel, 
of opschorting dan wel intrekking van de 
exploitatievergunning.

(17) De lidstaten dienen alle nodige 
maatregelen te nemen om 
luchtvaartmaatschappijen in staat te stellen 
hun uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen na te komen. Voor 
luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen 
aan hun verplichtingen inzake de doorgifte 
van PNR-gegevens dienen de lidstaten te 
voorzien in afschrikkende, doeltreffende en 
evenredige sancties, met inbegrip van 
geldboeten. Echter in gevallen van een 
gebrekkige technische structuur, moet de 
Commissie opties overwegen die de vlotte 
werking van het internationale 
luchtverkeer verzekeren en voorkomen 
dat afzonderlijke lidstaten uiteenlopende 
sancties opleggen. Bij herhaalde ernstige 
overtredingen die de basisdoelstellingen 
van deze richtlijn kunnen ondermijnen, 
kunnen deze sancties, in uitzonderlijke 
gevallen, maatregelen omvatten als aan de 
grond houden, inbeslagneming en 
verbeurdverklaring van het vervoermiddel, 
of opschorting dan wel intrekking van de 
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exploitatievergunning.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Gelet op het recht op de bescherming 
van persoonsgegevens, dienen de rechten 
van de betrokkenen bij de verwerking van 
hun PNR-gegevens, zoals het recht van 
toegang en het recht om gegevens te laten 
corrigeren, wissen of afschermen, evenals 
het recht op schadevergoeding en het 
aanwenden van rechtsmiddelen, in 
overeenstemming te zijn met Kaderbesluit 
2008/977/JBZ.

(24) Gelet op het recht op de bescherming 
van persoonsgegevens, dienen de rechten 
van de betrokkenen bij de verwerking van 
hun PNR-gegevens, zoals het recht van 
toegang en het recht om gegevens te laten 
corrigeren, wissen of afschermen, evenals 
het recht op schadevergoeding en het 
aanwenden van rechtsmiddelen, in 
overeenstemming te zijn met Kaderbesluit 
2008/977/JBZ. Deze rechten moeten in 
gelijke mate gelden voor burgers van de 
Unie en voor ingezetenen van derde 
landen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) In het belang van de 
rechtszekerheid en een soepele uitvoering 
van deze richtlijn, en om schade aan de 
betrekkingen van de Unie met 
luchtvaartmaatschappijen uit derde 
landen en hun vlaggenstaten te 
vermijden, is het essentieel dat de Unie 
uitvoerbare overgangsbepalingen voor de 
verstrekking van PNR-gegevens vaststelt. 
In dat verband zou het opnemen van 
binnenlandse vluchten in deze eerste fase 
kunnen resulteren in een operationele 
overbelasting, die een inefficiënte 
uitvoering van het PNR-systeem tot gevolg 
heeft.
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32 bis) Internationale overeenkomsten 
die door de Unie worden gesloten moeten 
voorzien in waarborgen die verenigbaar 
zijn met de vereisten van deze richtlijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) "zware criminaliteit", de in artikel 2, lid 
2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de 
Raad bedoelde, volgens nationaal 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, 
met dien verstande dat de lidstaten minder 
ernstige misdrijven waarvoor de 
verwerking van PNR-gegevens krachtens 
deze richtlijn, gelet op hun respectieve 
strafrechtsysteem, niet in overeenstemming 
zou zijn met het evenredigheidsbeginsel, 
hiervan kunnen uitsluiten;

(h) "zware criminaliteit", de in artikel 2, lid 
2, van Kaderbesluit 2002/584/JBZ 
bedoelde, volgens nationaal recht strafbare 
feiten, waarop in het nationale recht van 
een lidstaat een vrijheidsstraf of een tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregel 
staat met een maximumduur van ten minste 
vijf jaar; met dien verstande dat de 
lidstaten misdrijven waarvoor de 
verwerking van PNR-gegevens krachtens 
deze richtlijn, gelet op hun respectieve 
strafrechtsysteem, niet in overeenstemming 
zou zijn met het evenredigheidsbeginsel, 
uitsluiten.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter i (inleidend gedeelte)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) "zware transnationale criminaliteit", de 
in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 

(i) "zware transnationale criminaliteit", de 
in artikel 2, lid 2, van Kaderbesluit 
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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: 

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 
vijf jaar, en indien: 

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De PNR-gegevens of het resultaat van 
de verwerking van de PNR-gegevens van 
de overeenkomstig lid 2, onder a) en b), als 
potentieel risico aangemerkte personen 
worden door de passagiersinformatie-
eenheid van een lidstaat voor nader 
onderzoek aan de bevoegde autoriteiten 
van die lidstaat doorgegeven. Tot die 
doorgifte kan alleen per geval worden 
besloten.

4. De PNR-gegevens of het resultaat van 
de verwerking van de PNR-gegevens van 
de overeenkomstig lid 2, onder a) en b), als 
potentieel risico aangemerkte personen 
worden door de passagiersinformatie-
eenheid van een lidstaat of een groep 
lidstaten voor nader onderzoek aan de 
bevoegde autoriteiten van die lidstaat 
doorgegeven. Tot die doorgifte kan alleen 
per geval worden besloten.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De passagiersinformatie-eenheid van een 
lidstaat heeft het recht om, in voorkomend 
geval, bij de passagiersinformatie-eenheid 
van een andere lidstaat de PNR-gegevens 
op te vragen die deze overeenkomstig 
artikel 9, lid 2, in zijn database bewaart, 
alsmede, in voorkomend geval, het 
resultaat van de verwerking van de PNR-
gegevens. Enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden, in verband met een 
bepaald gevaar en of een bepaald 
onderzoek of bepaalde vervolging in 
verband met terroristische misdrijven en 
zware criminaliteit, kan de 

3. De passagiersinformatie-eenheid van een 
lidstaat of een groep lidstaten heeft het 
recht om, in voorkomend geval, bij de 
passagiersinformatie-eenheid van een 
andere lidstaat de PNR-gegevens op te 
vragen die deze overeenkomstig artikel 9, 
lid 2, in zijn database bewaart, alsmede, in 
voorkomend geval, het resultaat van de 
verwerking van de PNR-gegevens. Enkel 
in uitzonderlijke omstandigheden, in 
verband met een bepaald gevaar en of een 
bepaald onderzoek of bepaalde vervolging 
in verband met terroristische misdrijven en 
zware criminaliteit, kan de 
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passagiersinformatie-eenheid de 
passagiersinformatie-eenheid van een 
andere lidstaat verzoeken om toegang tot 
de volledige niet-afgeschermde PNR-
gegevens.

passagiersinformatie-eenheid de 
passagiersinformatie-eenheid van een 
andere lidstaat verzoeken om toegang tot 
de volledige, niet-afgeschermde PNR-
gegevens.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een lidstaat mag PNR-gegevens en de 
resultaten van de verwerking van PNR-
gegevens enkel per geval aan een derde 
land doorgeven en voor zover:

Een lidstaat mag PNR-gegevens en de 
resultaten van de verwerking van PNR-
gegevens enkel per geval aan een derde 
land doorgeven en voor zover:

(-i) de Unie met dat derde land een 
internationale overeenkomst heeft 
gesloten of met dat derde land partij is bij 
een internationaal verdrag, dat voorziet in 
waarborgen die overeenstemmen met de 
vereisten in deze richtlijn,
(-i bis) deze internationale overeenkomst 
bepalingen bevat inzake, of het derde land 
expliciet instemt met, de doorgifte van 
gegevens naar een ander derde land, en
(i) het derde land de noodzaak van deze 
doorgifte heeft gemotiveerd voor de 
doeleinden die in artikel 1, lid 2, van deze 
richtlijn zijn gespecificeerd, 
(ii) de waarborgen die het land van 
bestemming biedt overeenstemmen met de 
vereisten van deze richtlijn, 
(iii) de lidstaat uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming heeft gegeven;

(a) aan de voorwaarden van artikel 13 van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ is voldaan,

(a) aan de voorwaarden van artikel 13 van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ is voldaan.

b) de doorgifte noodzakelijk is voor de in 
artikel 1, lid 2, van deze richtlijn 
vastgestelde doeleinden, en
(c) het derde land ermee instemt de 
gegevens alleen aan een ander derde land 
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door te geven als dit noodzakelijk is voor 
de in artikel 1, lid 2, van deze richtlijn 
vastgestelde doeleinden en als de lidstaat 
hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de werking van de onderhavige richtlijn 
te evalueren en binnen vier jaar na de in 
artikel 15, lid 1, genoemde datum een 
verslag in te dienen bij het Europees 
Parlement en de Raad. Deze evaluatie 
bestrijkt alle elementen van de onderhavige 
richtlijn, met bijzondere aandacht voor de 
overeenstemming met de 
beschermingsnormen voor 
persoonsgegevens, de lengte van de 
bewaartermijn en de kwaliteit van de 
beoordelingen. Ook de krachtens artikel 18 
verzamelde statistische informatie wordt in 
de evaluatie opgenomen.

(b) de werking van de onderhavige richtlijn 
te evalueren en binnen vier jaar na de in 
artikel 15, lid 1, genoemde datum een 
verslag in te dienen bij het Europees 
Parlement en de Raad. Deze evaluatie 
bestrijkt alle elementen van de onderhavige 
richtlijn, met bijzondere aandacht voor de 
overeenstemming met de 
beschermingsnormen voor 
persoonsgegevens, met inbegrip van 
gevallen waarin gegevens worden 
doorgegeven aan derde landen, de lengte 
van de bewaartermijn en de kwaliteit van 
de beoordelingen. Ook een evaluatie van 
de overgangsbepalingen van artikel 16 en 
een advies over eventuele problemen met 
de verstrekking van PNR-gegevens door 
luchtvaartmaatschappijen volgens de 
"push-methode", met inbegrip van de 
effecten op luchtvaartmaatschappijen uit 
derde landen en hun vlaggenstaten, en de 
krachtens artikel 18 verzamelde statistische 
informatie worden in de evaluatie 
opgenomen.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten produceren statistische 
informatie over de aan de 

1. De lidstaten produceren statistische 
informatie over de aan de 
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passagiersinformatie-eenheid verstrekte 
PNR-gegevens. Deze statistieken omvatten 
ten minste het aantal identificaties 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, van 
personen die betrokken zouden kunnen zijn 
bij een terroristisch misdrijf of zware 
criminaliteit, en per luchtvaartmaatschappij 
en bestemming het aantal op grond daarvan 
genomen wetshandhavingsmaatregelen 
waarbij PNR-gegevens zijn gebruikt.

passagiersinformatie-eenheid verstrekte 
PNR-gegevens. Deze statistieken omvatten 
ten minste het aantal identificaties 
overeenkomstig artikel 4, lid 2, van 
personen die betrokken zouden kunnen zijn 
bij een terroristisch misdrijf of zware 
criminaliteit, per luchtvaartmaatschappij en 
bestemming het aantal op grond daarvan 
genomen wetshandhavingsmaatregelen 
waarbij PNR-gegevens zijn gebruikt en per 
land en per doel, als gespecificeerd in 
artikel 1, lid 2, het aantal gevallen van 
gegevens die in overeenstemming met 
artikel 8 zijn doorgegeven aan derde 
landen.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Bij het sluiten van bilaterale 
overeenkomsten met derde landen of 
multilaterale verdragen die verplichtingen 
en verbintenissen inhouden, verzekert de 
Unie dat deze overeenkomsten 
waarborgen bieden die in 
overeenstemming zijn met de vereisten 
van deze richtlijn.
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