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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De PNR-gegevens die 

luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig 

artikel 6 doorgeven voor internationale 

vluchten die aankomen op of vertrekken 

van het grondgebied van een bepaalde 

lidstaat, worden door de 

passagiersinformatie-eenheid van die 

lidstaat verzameld. Indien de door 

luchtvaartmaatschappijen doorgegeven 

PNR-gegevens andere dan de in bijlage 

vermelde gegevens bevatten, wist de 

passagiersinformatie-eenheid deze 

gegevens onmiddellijk na ontvangst. 

1. De PNR-gegevens die 

luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig 

artikel 6 doorgeven voor internationale 

vluchten die aankomen op of vertrekken 

van het grondgebied van een bepaalde 

lidstaat, worden door de 

passagiersinformatie-eenheid van die 

lidstaat verzameld. De lidstaten treffen de 

nodige maatregelen om ervoor te zorgen 

dat hun passagiersinformatie-eenheid 

luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig 

artikel 6 kan verzoeken om: 

 (a) alle PNR-gegevens van alle passagiers 

die in de betrokken lidstaat landen of 

vertrekken, in geanonimiseerde vorm door 

te geven (via de “push”-methode); 

 (b) specifieke PNR-gegevens door te 

geven (via de “push”-methode) van 

individuele personen die kunnen worden 

gelinkt aan een naam, contactgegevens of 

een betaalmiddel die verband houden met 

een specifiek geval van preventie, 

opsporing, onderzoek of vervolging van 

een terroristisch misdrijf of een specifiek 

ernstig transnationaal misdrijf; 

 (c) PNR-gegevens door te geven (via de 

“push”-methode) van alle passagiers op 

specifieke vluchten waarbij volgens een 

risicobeoordeling van de 
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passagiersinformatie-eenheid een hoog 

concreet risico bestaat dat personen die 

kunnen worden gelinkt aan een specifiek 

geval van preventie, opsporing, onderzoek 

of vervolging van een terroristisch 

misdrijf of een specifiek ernstig 

transnationaal misdrijf een dergelijke 

vlucht gaan nemen; 

 De verwerking van PNR-gegevens kan 

slechts op aanvraag van de 

passagiersinformatie-eenheid door een 

bevoegde gerechtelijke instantie van een 

lidstaat worden gelast. Enkel wanneer de 

passagiersinformatie-eenheid acuut 

gevaar (“periculum in mora”) signaleert, 

met name indien er sprake is van een 

dringende noodzaak om ernstige 

negatieve gevolgen voor het leven, de 

vrijheid of de fysieke integriteit van een 

persoon te voorkomen, kan de 

passagiersinformatie-eenheid zelf 

besluiten om PNR-gegevens te verwerken, 

mits dat besluit binnen 48 uur wordt 

getoetst door een gerechtelijke instantie. 

 Indien de door de luchtvaartmaatschappij 

doorgegeven PNR-gegevens andere dan de 

in bijlage I vermelde gegevens bevatten, 

wist de passagiersinformatie-eenheid deze 

gegevens onmiddellijk na ontvangst 

definitief. 

Or. en 

 

 


