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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte 
van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse 
Veiligheid 
(17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het ontwerp van besluit van de Raad (17433/2011),

– gezien de aan dit ontwerp van besluit van de Raad gehechte overeenkomst tussen de 
Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte 
van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse 
Veiligheid (17434/2011),

– gezien de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van 
passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen 
(COM(2010)0492),

– gezien zijn resoluties van 14 februari 2007 over SWIFT, de PNR-overeenkomst en de 
trans-Atlantische dialoog over deze kwesties1, van 12 juli 2007 over de PNR-
overeenkomst met de Verenigde Staten2, van 5 mei 2010 over de opening van 
onderhandelingen over overeenkomsten inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR-
gegevens) met de Verenigde Staten, Australië en Canada3, en van 11 november 2010 over 
de algemene aanpak van de doorgifte van PNR-gegevens aan derde landen4, 

– gezien de adviezen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 19 
oktober 2010 inzake de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de 
doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen5 en 
van 9 december 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting 
van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie inzake de 
verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door 
luchtvaartmaatschappijen aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid6,

– gezien advies 7/2010 van 12 november 2010 betreffende de mededeling van de 
Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens 
(Passenger Name Record) aan derde landen van de Groep gegevensbescherming artikel 
29, en gezien de brief van 6 januari 2012 over de overeenkomst tussen de Verenigde 
Staten en de Europese Unie over het gebruik en de doorgifte van passagiersgegevens aan 
het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid,

                                               
1 PB C 287 E van 29.11.2007, blz. 349.
2 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. 564.
3 PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 70.
4 Aangenomen teksten, P7-TA(2010)0397.
5 PB C 357 van 30.12.2010, blz. 7.
6  Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
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– gezien het verzoek van de Raad om goedkeuring overeenkomstig artikel 218, lid 6, 
alinea 2, onder a), juncto artikel 82, lid 1, alinea 2, onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0511/2011),

– gezien artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de 
artikelen 7 en 8 het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2010),

1. weigert zijn goedkeuring te hechten aan de sluiting van de overeenkomst;

2. verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van de 
Verenigde Staten van Amerika.
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TOELICHTING

I. Achtergrond

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. Gelet op het feit dat PNR-
gegevens voor commerciële doeleinden worden verzameld, bevatten ze informatie van 
uiteenlopende aard, variërend van namen, adressen, paspoortnummers en creditcardinformatie 
tot informatie over andere passagiers, reisroutes en reisbureaus. 

Na de aanslagen van 11 september 2001 verplichtten de Amerikaanse autoriteiten de 
luchtvaartmaatschappijen om PNR-gegevens voor vluchten naar, vanuit of door de VS 
elektronisch aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Department of 
Homeland Security, hierna: "DHS") te verstrekken. Luchtvaartmaatschappijen die niet aan 
deze eis voldeden, konden hoge boetes tegemoet zien en zelfs hun landingsrechten verliezen, 
en passagiers konden vertraging oplopen na aankomst in de VS. Wanneer 
luchtvaartmaatschappijen toch hun PNR-gegevens doorgaven om aan de verplichtingen van 
de Amerikaanse autoriteiten te voldoen, handelden zij in strijd met de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming (Richtlijn 95/46/EG vereist een "passend beschermingsniveau" of 
"ondubbelzinnige toestemming" voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen), 
en konden zij zwaar worden beboet door de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten. 

Om deze keuze tussen naleving van de EU-wetgeving en de eisen van de VS te vermijden, en 
om een einde te maken aan de juridische onzekerheid voor zowel luchtvaartmaatschappijen 
als burgers, werd de Commissie verzocht een internationale overeenkomst met de VS te 
sluiten waarmee gegarandeerd kon worden dat de doorgifte van PNR-gegevens plaats zou 
vinden overeenkomstig de EU-normen voor gegevensbescherming. De Commissie heeft een 
Europees wettelijk kader vastgesteld op grond waarvan luchtvaartmaatschappijen PNR-
gegevens mochten doorgeven, dat bestaat uit de gelijkwaardigheidsbeschikking van 14 mei 
2004, en een internationale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten 
van Amerika van 28 mei 2004. 

Na aanvechting door het Europees Parlement heeft het Hof van Justitie beide instrumenten op 
30 mei 2006 nietig verklaard, aangezien artikel 95 en artikel 300 van het EG-Verdrag als 
onjuiste rechtsgrondslagen werden beschouwd. Het Hof was van mening dat het bij de 
doorgifte van PNR-gegevens aan de VS om verwerkingen gaat die betrekking hebben op de 
openbare veiligheid en de activiteiten van de Staat op strafrechtelijk gebied. Op grond van 
artikel 3, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG zijn deze activiteiten expliciet uitgesloten van de 
werkingssfeer van deze richtlijn. 

Vervolgens werd het kader in eerste instantie vervangen door de interim-overeenkomst tussen 
de Europese Unie en de Verenigde Staten van 16 oktober 2006, en daarna door een nieuwe 
overeenkomst, die op 23 juli 2007 door de EU en op 26 juli 2007 door de VS werd 
ondertekend. In afwachting van ratificatie door de lidstaten werd de overeenkomst vanaf 26 
juli 2007 voorlopig toegepast.

Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 werd de gewone 
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wetgevingsprocedure van toepassing op de sluiting van internationale overeenkomsten, en het 
Europees Parlement verkreeg het recht al dan niet zijn goedkeuring te verlenen. Na op 15 
februari 2010 het verzoek tot goedkeuring te hebben ontvangen van de Raad, nam het 
Parlement op 5 mei 2010 een resolutie aan om de stemming over dit verzoek tot goedkeuring 
uit te stellen. In zijn resolutie spoorde het Parlement de Commissie aan om tot een coherente 
aanpak van het gebruik van PNR-gegevens te komen, op basis van één reeks beginselen en 
daarbij rekening houdend met de twee andere PNR-overeenkomsten met Australië en Canada 
en het toenemende aantal verzoeken om PNR-gegevens te gebruiken, van landen als Saoedi-
Arabië, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland.1 Deze aanpak, waarbij zowel de Raad als de 
Commissie zich hebben aangesloten, leek een pragmatische optie te zijn wanneer steeds meer 
landen vragen om doorgifte van PNR-gegevens. 

Met een mededeling over de algemene aanpak van de doorgifte van PNR-gegevens aan derde 
landen en nieuwe door de Raad goedgekeurde onderhandelingsmandaten, heeft de Commissie 
in januari 2011 nieuwe onderhandelingen geopend met de VS, Australië en Canada.  

Op 29 september 2011 ondertekende de Raad een nieuwe overeenkomst met Australië, en het 
Europees Parlement keurde deze goed op 27 oktober 2011. Met Canada wordt nog 
onderhandeld. In mei 2011 werd een tussentijds resultaat van de onderhandelingen met de VS 
besproken met het Europees Parlement en de Raad. De rapporteur en de schaduwrapporteurs 
van het Parlement hebben kennis genomen van deze ontwerptekst en van het advies van de 
juridische dienst van de Commissie. Aangezien het tussentijdse resultaat niet voldeed aan de 
criteria van de resoluties van het Parlement, moesten de onderhandelingen worden voortgezet. 
Na nieuwe onderhandelingen parafeerde de Commissie de overeenkomst en deed op 
23 november 2011 een aanbeveling toekomen aan de Raad om de overeenkomst te 
ondertekenen en te sluiten. Op 13 december 2011 keurde de Raad de overeenkomst goed, en 
werd de overeenkomst ondertekend en naar het Parlement gestuurd met een verzoek om 
goedkeuring.

II. Beoordeling van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de 
Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers 
(PNR) aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid

Het Europees Parlement heeft op 5 mei 2010 en op 11 november 2010 vrijwel unaniem zijn 
voorwaarden voor het verlenen van goedkeuring vastgesteld2: 

1) De noodzaak massaal PNR-gegevens te verzamelen en op te slaan moet worden 
aangetoond, en voor elk van de genoemde doeleinden moet het nodige bewijsmateriaal 
worden geleverd.
2) De evenredigheid (d.w.z. dat hetzelfde doel niet met minder ingrijpende middelen kan 
worden bereikt) moet worden aangetoond. 
3) Het doel moet duidelijk en strikt worden beperkt tot terrorismebestrijding en de strijd tegen 
zware grensoverschrijdende criminaliteit, op basis van duidelijke wettelijke definities 
                                               
1 Tot op heden hebben 11 landen een verzoek om PNR-gegevens bij de Commissie ingediend. 
2 Resoluties van 5 mei 2010 over de opening van onderhandelingen over overeenkomsten inzake
persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) met de Verenigde Staten, Australië en Canada, en van 
11 november 2010 over de algemene aanpak van doorgifte van PNR-gegevens aan derde landen.
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gebaseerd op de definities in Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 
inzake terrorismebestrĳding en in Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.
4) Overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming op nationaal en op 
Europees niveau.
5) Doorgifte mag alleen volgens de "push"-methode plaatsvinden.
6) PNR-gegevens mogen onder geen beding worden gebruikt voor datamining of profilering.
7) De verdere overdracht van gegevens door het ontvangende land aan derde landen moet 
voldoen aan EU-normen op het gebied van gegevensbescherming, die worden vastgesteld op 
basis van een specifieke adequaatheidstoetsing.  
8) Resultaten moeten onmiddellijk worden meegedeeld aan de desbetreffende autoriteiten van 
de EU en van de lidstaten (wederkerigheid).
9) De rechtsgrondslag van het besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst moet 
artikel 16 van het VWEU omvatten.
10) Er moeten passende mechanismen zijn voor onafhankelijke herziening, juridisch toezicht 
en democratische controle.

Aan de hand van deze criteria heeft de rapporteur de overeenkomst tussen de Verenigde 
Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van 
persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse 
Veiligheid beoordeeld. De rapporteur onderkent dat de Commissie grote inspanningen heeft 
geleverd om voor een betere overeenkomst te zorgen, maar moet concluderen dat aan veel 
criteria niet op bevredigende wijze is voldaan. De Commissie en de Raad hadden hun steun 
gegeven aan het verzoek om een coherente aanpak en één reeks beginselen op grond waarvan 
internationale overeenkomsten inzake de doorgifte van PNR-gegevens worden gesloten. De 
overeenkomst met de VS wijkt echter niet alleen fundamenteel van deze aanpak af, maar ook 
van de op 13 december 2011 gesloten overeenkomst met Australië. Het Parlement was van 
mening dat de overeenkomst met Australië in voldoende mate voldeed aan de geformuleerde 
criteria, terwijl de overeenkomst met de VS afwijkt van de aanpak die het Parlement, de 
Commissie en de Raad in 2010 overeengekomen waren. Bovendien vormt deze overeenkomst 
van 2011 op veel punten een verslechtering ten opzichte van de eerste PNR-overeenkomst 
tussen de EU en de VS van 2004. In het licht van het feit dat het Parlement bij het Hof van 
Justitie een eis tot nietigverklaring van de overeenkomst van 2004 heeft ingediend, beveelt de 
rapporteur het Parlement aan zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst te 
weigeren.

Beoordeling van de belangrijkste punten:

1) Noodzakelijkheid en evenredigheid
De rapporteur en de schaduwrapporteurs hebben informatie ontvangen ter rechtvaardiging van 
het gebruik van PNR-gegevens voor specifieke doeleinden in duidelijk omschreven 
omstandigheden. De rapporteur is van mening dat de Commissie de noodzakelijkheid en 
evenredigheid van de massale verzameling en opslag van gegevens slechts gedeeltelijk en niet 
afdoende aangetoond. Met afzonderlijke gegevens en bezoeken ter plaatse door delegaties van 
het Parlement kon het gebruik van PNR-gegevens voor bepaalde doeleinden worden 
opgehelderd. De door het Parlement gevraagde uitvoerige motivering voor elk van de 
genoemde doelstellingen (terrorismebestrijding en de bestrijding van zware 
grensoverschrijdende criminaliteit) en voor elk van de verwerkingsmethodes (reactief, in real 
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time en proactief) ontbreekt echter nog. Bovendien heeft de Commissie alternatieve, minder 
ingrijpende maatregelen onvoldoende onderzocht, zoals het gebruik van API- en ESTA-
gegevens voor de identificatie van verdachten. 

2) Over het gebruik van PNR-gegevens (artikel 4)
De rapporteur is van mening dat de leden van artikel 4 over doelafbakening niet beperkt zijn 
tot preventie, opsporing, onderzoek en strafrechtelijke vervolging van terrorisme en ernstige 
grensoverschrijdende criminaliteit. 

Hoewel artikel 4, lid 1, uitvoerige definities bevat van terrorisme en ernstige 
grensoverschrijdende criminaliteit (misdrijven waarop een gevangenisstraf van drie jaar of 
meer is gesteld en die een grensoverschrijdend karakter hebben), zijn deze definities niet 
volledig dekkend (gebruik van woorden als "waaronder" en "in het bijzonder"). Bovendien 
"lijkt", zoals de Groep gegevensbescherming artikel 29 opmerkt, "de definitie van 
'grensoverschrijdende criminaliteit' niet noodzakelijk in verband te staan met strafvervolging 
in de VS, maar heeft deze betrekking op alle strafbare feiten waarvoor meer dan één 
rechtsorde bevoegd is". De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (European 
Data Protection Supervisor, hierna: "EDPS") voegt toe dat in artikel 4, lid 1, "een 
gedetailleerde lijst van strafbare feiten moet worden opgenomen, aangezien deze grens 
[gevangenisstraf van drie jaar of meer] verschillende strafbare feiten in de EU en de VS 
omvat, alsook in de verschillende EU-lidstaten en de staten van de VS".

Bovendien, en dit is naar mening van de rapporteur mogelijk problematischer, kunnen de 
leden 2, 3 en 4 van artikel 4 geïnterpreteerd worden als een verdere uitbreiding van de 
doeleinden waarvoor PNR-gegevens gebruikt kunnen worden.

Lid 2 staat gebruik van PNR-gegevens toe "indien dat door een rechterlijke instantie is 
bevolen". In mei 2011 heeft de juridische dienst van de Commissie zware kritiek op dit lid 
geformuleerd door te stellen dat "dit het gebruik van PNR-gegevens voor elk doel mogelijk 
zou maken, mits het "door een rechterlijke instantie is bevolen". Dit kan niet worden 
beschouwd als zinvolle doelafbakening." Ook de Groep gegevensbescherming artikel 29 heeft 
zijn bedenkingen geuit en stelde vast dat "PNR-gegevens op grond van artikel 4, lid 2, voor 
alle strafbare feiten, ongeacht de ernst ervan, per geval gebruikt kunnen worden, en zelfs voor 
andere handelingen die op geen enkele wijze verband houden met strafbare feiten, wanneer 
een rechterlijke instantie het gebruik van deze gegevens beveelt." De EDPS is van mening dat 
"het 'door een rechtbank bevolen' gebruik van PNR-gegevens beperkt moet worden tot de in 
artikel 4, lid 1, genoemde gevallen". 

Artikel 4, lid 4, voorziet tevens in het gebruik van PNR-gegevens voor andere strafbare feiten 
wanneer deze feiten aan het licht komen bij het gebruik van de gegevens voor de doeleinden 
van de overeenkomst. De Groep gegevensbescherming artikel 29 is bezorgd aangezien het 
"niet duidelijk is welke andere strafbare feiten aan het licht kunnen komen en tot welke 
informatie over lichte vergrijpen het DHS toegang heeft die aan de hand van de PNR-
gegevens onderzocht kunnen worden".

Artikel 4, lid 3, is volgens de rapporteur het meest problematisch. De verwijzing naar 
grensbeveiliging is uit dit lid geschrapt, en het lid luidt nu als volgt: "PNR-gegevens mogen 
door het DHS worden gebruikt en verwerkt om na te gaan welke personen bij aankomst in of 
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vertrek uit de Verenigde Staten nader moeten worden ondervraagd of onderzocht, of verder 
moeten worden onderzocht." Deze zin werpt, met name in samenhang met de overwegingen 3 
en 14 betreffende grensbeveiliging, de vraag op of grensbewaking nog altijd als doel op zich 
wordt beschouwd. Voorts wijst de Groep gegevensbescherming artikel 29 in zijn advies erop 
dat "de Commissie suggereert dat PNR-gegevens ook gebruikt kunnen worden om in het 
kader van de grenscontrole profielen te analyseren wanneer zij in de 'veelgestelde vragen' bij 
de presentatie van het ontwerp stelt dat de in artikel 4, lid 3, beschreven procedure de 
grensbewaking ook kan versnellen." In het licht van het gezamenlijk evaluatieverslag van 8-9 
april 2010 waarin bedenkingen worden geuit "over het wijdverbreide gebruik van PNR-
gegevens en in het bijzonder over de koppeling van PNR-gegevens aan andere 
gegevensbanken die elementen van immigratie- en douanebeleid bevatten", is de rapporteur er 
niet van overtuigd dat grensbewaking niet langer een doel van het gebruik van PNR-gegevens 
is.

3) Bewaren van gegevens (artikel 8)
Hoewel de toegang tot gegevens steeds verder wordt beperkt, merkt de rapporteur op dat de 
bewaringstermijnen sinds de overeenkomst van 2004 met elke volgende overeenkomst langer 
zijn geworden, waarbij de gegevens in 2004 3,5 jaar bewaard mochten worden en in 2011 
voor onbepaalde tijd.  

De afscherming/anonimisering van PNR-gegevens na zes maanden wordt als verbetering 
beschouwd, aangezien dit in wezen neerkomt op beperking van de toegang tot en het gebruik 
van de PNR-gegevens na zes maanden. Volgens de rapporteur is echter onduidelijk hoe dit 
zich verhoudt tot gegevens die al aan derde landen zijn doorgegeven. 

Op grond van de overeenkomst van 2004 werden niet-geraadpleegde PNR-gegevens na 3,5 
jaar vernietigd. Wanneer ze wel waren geraadpleegd, werden de gegevens voor nog eens 8 
jaar overgebracht naar een slapende database, en nadien vernietigd. In 2004 hebben het 
Europees Parlement, de EDPS en de Groep gegevensbescherming artikel 29 al zware kritiek 
geuit op deze bewaringstermijn, die zij onevenredig achtten. De bewaringstermijn is in de 
overeenkomst van 2007 uitgebreid tot totaal 15 jaar. De huidige ontwerpovereenkomst van 
2011 voorziet weliswaar in afscherming van de gegevens na zes maanden, maar ook in 
bewaring van de gegevens voor onbepaalde tijd, hoewel de toegang tot de gegevens steeds 
verder wordt beperkt. De gegevens worden na zes maanden geanonimiseerd, maar kunnen 
tevens gedurende een periode van 10 jaar worden opgevraagd in geval van zware 
grensoverschrijdende criminaliteit, en gedurende een periode van 15 jaar in geval van 
terrorisme. Na 15 jaar worden de gegevens niet langer gewist maar geanonimiseerd. De Groep 
gegevensbescherming artikel 29 benadrukt "dat het moeilijk is gegevens echt te anonimiseren 
en dat niet nader wordt verklaard waarom (geanonimiseerde) gegevens nog nodig zijn."

4) Gebruik van gevoelige gegevens (artikel 6)
De rapporteur heeft bedenkingen over artikel 6 betreffende het gebruik van gevoelige 
gegevens, aangezien dit artikel volledig en onbeperkt gebruik van gevoelige gegevens 
mogelijk lijkt te maken. De rapporteur acht het onacceptabel dat het Amerikaanse ministerie 
van Binnenlandse Veiligheid gevoelige gegevens mag filteren, afschermen en verder 
verwerken of gebruiken, aangezien alle relevante EU-wetgeving de verwerking van speciale 
categorieën gegevens verbiedt (behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is en nationale 
wetgeving voldoende waarborgen biedt), de overeenkomst van 2004 voorzag in een verbod op 



PE480.773v01-00 12/13 PR\890797NL.doc

NL

het gebruik van gevoelige gegevens, en elke vorm van verwerking van gevoelige gegevens 
tevens wordt verboden in het PNR-voorstel van de EU en de PNR-overeenkomst tussen de 
EU en Australië. Hoewel gevoelige gegevens na maximaal 30 dagen permanent gewist 
moeten worden, blijft onduidelijk hoe dit van invloed is op gegevens die aan derde landen zijn 
doorgegeven.

5) Methode voor de overdracht van PNR-gegevens (artikel 15)
De resolutie van het Parlement is glashelder: PNR-gegevens kunnen uitsluitend volgens de 
"push"-methode worden doorgegeven. Luchtvaartmaatschappijen werden al op grond van de 
overeenkomst van 2007 verplicht om uiterlijk op 1 januari 2008 over te schakelen op de 
"push"-methode, maar deze verplichting werd niet doorgezet. Inderdaad bevestigt de 
Commissie dat zij niet over de middelen beschikt om nakoming van deze verplichting af te 
dwingen (afgezien van de onduidelijke optie om een lidstaat aan te klagen). De rapporteur 
vestigt de aandacht op het gezamenlijke evaluatieverslag van 8-9 april 2010, waarin 
kanttekeningen worden geplaatst bij "zowel het aantal ad-hocaanvragen als het feit dat het 
DHS aan zulke verzoeken tegemoet komt door de gegevens via de "pull-methode" op te 
vragen". Voorts blijkt uit gegevens van luchtvaartmaatschappijen dat "pull"-verzoeken op ad-
hocbasis zeer frequent voorkomen: meer dan duizend per maand.

6) Verdere doorgifte van PNR-gegevens (artikel 17)
Sinds de overeenkomst van 2004 lijkt geen vooruitgang te zijn geboekt op het gebied van 
uitwisseling van gegevens met andere instanties in de VS en de doorgifte aan derde landen.  

7) Samenwerking tussen politie, rechtshandhavingsautoriteiten en gerechten (artikel 18)
De rapporteur is tevreden over de verbetering ten opzichte van de overeenkomst van 2007 op 
het gebied van samenwerking tussen politie, rechtshandhavingsautoriteiten en gerechten. In 
2007 had de samenwerking tussen politie, rechtshandhavingsautoriteiten en gerechten nog 
geen bindend karakter en in artikel 18 van de overeenkomst van 2001 wordt bepaald dat het 
DHS de informatie "verstrekt" "zodra dit praktisch mogelijk is". De rapporteur merkt evenwel 
op dat informatie alleen uitgewisseld hoeft te worden wanneer het met terrorisme 
samenhangende gevallen betreft die voorwerp van opsporing of onderzoek zijn (artikel 4, lid 
1 onder a), of zware grensoverschrijdende criminaliteit (artikel 4, lid 1, onder b)). De andere 
in artikel 4 genoemde doelstellingen vallen niet onder de verplichting tot samenwerking. 

8) Rechtsgrondslag 
De rapporteur is van mening dat in elk geval en in eerste instantie artikel 16 van het VWEU 
(gegevensbescherming) de juiste rechtsgrondslag voor de overeenkomst is. Dit artikel maakt 
echter geen deel uit van de rechtsgrondslag. In de preambule wordt enkel algemeen en niet-
bindend ("indachtig") naar het artikel verwezen. Zoals hierboven vermeld, en zoals verklaard 
door de EDPS in zijn advies van 15 juli 2011, is het doel van de overeenkomst ervoor te
zorgen dat de overdracht van gegevens in overeenstemming is met de EU-normen op het 
gebied van gegevensbescherming. Daarom moet de overeenkomst niet gebaseerd zijn op 
artikel 82, lid 1, onder d) en artikel 87, lid 2, onder a), maar op artikel 16 van het VWEU. 
Indien het doel politieel-justitiële samenwerking was geweest, had de EU in theorie een 
besluit kunnen nemen tegen de verzameling van PNR-gegevens. Het betreft hier echter een 
soeverein besluit van een derde land. Bijgevolg is er ook geen sprake van EU-beleid, 
aangezien de EU niet bevoegd is tot besluiten. De gekozen rechtsgrondslag is duidelijk niet de 
juiste.
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9) Verhaal voor EU-burgers en onafhankelijk toezicht (artikelen 13 en 14)
De rapporteur is ingenomen met de mogelijkheid die artikel 13 biedt: "Iedere persoon, 
ongeacht zijn nationaliteit, land van herkomst of verblijfplaats heeft het recht administratief 
en gerechtelijk verhaal uit te oefenen", maar twijfelt aan de praktische betekenis van dit 
artikel omdat de PNR-overeenkomst tussen de EU en de VS een uitvoeringsovereenkomst is, 
d.w.z. de VS kan zijn eigen wetgeving niet wijzigen aangezien hiervoor tussenkomst van het 
Congres vereist is. Tevens wordt in artikel 21 expliciet bepaald dat de overeenkomst "op 
grond van het Amerikaanse recht geen rechten of voordelen voor private of publieke personen 
of entiteiten schept of verleent".  De EDPS betreurt dit in zijn advies en leidt uit artikel 21 af 
dat "[het recht op verhaal] niet equivalent is aan het recht op verhaal in de EU".

De rapporteur is ingenomen met de toekomstige betrokkenheid van het Amerikaanse Congres 
bij de toepassing van de PNR-overeenkomst tussen de EU en de VS, maar merkt op dat 
artikel 14 nog steeds niet voorziet in onafhankelijk toezicht, zoals vereist is op basis van de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie1 en het Handvest van de grondrechten.

10) Lijst van PNR-gegevens
In bijlage I van de overeenkomst staan 19 soorten PNR-gegevens vermeld die aan de VS 
verstrekt worden. De meeste komen overeen met de gegevensvelden in de overeenkomst van 
2007 en bevatten ook de verschillende categorieën van gegevenssoorten in de bijlage bij de 
overeenkomst van 2004. Beide gegevenslijsten werden al door de EDPS en de Groep 
gegevensbescherming artikel 29 als onevenredig beschouwd. Vooral de velden 'algemene 
opmerkingen, waaronder OSI-, SSI- en SSR-informatie' worden  als problematisch 
aangemerkt, aangezien deze categorieën gegevens in verband met geloof of gezondheid 
kunnen prijsgeven.

11) Invloed van de Patriot Act op de PNR-gegevens die zijn opgeslagen in de 
geautomatiseerde boekingssystemen van luchtvaartmaatschappijen
De PNR-overeenkomst tussen de EU en de VS is van toepassing op de doorgifte van PNR-
gegevens aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De overeenkomst begrenst echter 
niet de mogelijkheid van de Amerikaanse regering om PNR-gegevens rechtstreeks te 
verkrijgen van luchtvaartmaatschappijen met in de VS gebaseerde geautomatiseerde 
boekingssystemen, of van luchtvaartmaatschappijen die in het kader van de uitvoering van de 
Patriot Act slechts zakendoen in de VS. Volgens de rapporteur moet deze situatie worden 
opgehelderd. De Europese Unie moet ervoor zorgen dat de EU-regelgeving inzake 
gegevensbescherming effectief wordt nageleefd en dat de Amerikaanse wetgeving geen 
voorrang krijgt op EU-wetgeving of op deze overeenkomst. 

Gezien het bovenstaande beveelt de rapporteur het Europees Parlement aan geen goedkeuring 
te hechten aan de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en 
de Europese Unie over het gebruik en de doorgifte van PNR-gegevens aan het Amerikaanse 
ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

                                               
1 De Groep gegevensbescherming artikel 29 verwijst naar zaak C-618/07, Commissie/ Bondsrepubliek Duitsland 
van 9 maart 2010.


