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Voorstel voor een richtlijn 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Bewaartermijn van de gegevens Termijn voor het bewaren en 

depersonaliseren van de gegevens 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 

de luchtvaartmaatschappijen aan de 

passagiersinformatie-eenheid verstrekte 

PNR-gegevens bij die eenheid in een 

database worden bewaard gedurende een 

termijn van 30 dagen nadat de gegevens 

zijn verstrekt aan de passagiersinformatie-

eenheid van de eerste lidstaat op het 

grondgebied waarvan de internationale 

vlucht aankomt of vertrekt. 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de door 

de luchtvaartmaatschappijen aan de 

passagiersinformatie-eenheid verstrekte 

PNR-gegevens bij die eenheid in een 

database worden bewaard gedurende een 

termijn van twaalf maanden nadat de 

gegevens zijn verstrekt aan de 

passagiersinformatie-eenheid van de 

lidstaat op het grondgebied waarvan de 

vlucht aankomt of vertrekt. 

2. Na het verstrijken van de in lid 1 

genoemde termijn van 30 dagen na de 

doorgifte van de PNR-gegevens aan de 

passagiersinformatie-eenheid worden de 

gegevens bij de passagiersinformatie-

eenheid bewaard voor een verdere termijn 

van vijf jaar. Gedurende deze termijn 

worden alle gegevenselementen 

afgeschermd waaruit de identiteit van de 

passagier waarop de PNR-gegevens 

betrekking hebben, zou kunnen worden 

afgeleid. Dergelijke geanonimiseerde 

PNR-gegevens zijn alleen toegankelijk 

voor een beperkt aantal personeelsleden 

van de passagiersinformatie-eenheid, die 

speciaal gemachtigd zijn om PNR-

gegevens te analyseren en 

beoordelingscriteria te ontwikkelen 

2. Na het verstrijken van een termijn van 

30 dagen na de doorgifte van de PNR-

gegevens overeenkomstig lid 1 worden alle 

PNR-gegevens gedepersonaliseerd door 

de afscherming van de 

gegevenselementen waaruit de identiteit 

van de passagier waarop de PNR-

gegevens betrekking hebben rechtstreeks 

zou kunnen worden afgeleid. 
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overeenkomstig artikel 4, lid 2, onder d). 

Toegang tot de volledige PNR-gegevens 

wordt alleen door het hoofd van de 

passagiersinformatie-eenheid verleend 

voor de doeleinden van artikel 4, lid 2, 

onder c), voor zover redelijkerwijs kan 

worden aangenomen dat onderzoek 

geboden is, en naar aanleiding van een 

specifiek en concreet gevaar of risico, dan 

wel in verband met een bepaald onderzoek 

of een bepaalde vervolging. 

Voor de toepassing van deze richtlijn 

dienen de volgende gegevenselementen te 

worden gefilterd en afgeschermd, omdat 

daaruit de identiteit zou kunnen worden 

afgeleid van de passagier waarop de PNR-

gegevens betrekking hebben: 

Voor de toepassing van deze richtlijn 

dienen de volgende gegevenselementen te 

worden afgeschermd, omdat daaruit de 

identiteit zou kunnen worden afgeleid van 

de passagier waarop de PNR-gegevens 

betrekking hebben: 

– naam/namen, waaronder de namen van 

andere passagiers in hetzelfde PNR-

bestand en het aantal reizigers in één PNR-

bestand dat samen reist; 

– naam/namen, waaronder de namen van 

andere passagiers in hetzelfde PNR-

bestand en het aantal reizigers in één PNR-

bestand dat samen reist; 

– adres en contactgegevens; – adres en contactgegevens; 

 alle betalingsinformatie, met inbegrip van 

het factuuradres, voor zover daarin 

informatie is vervat waaruit de identiteit 

van de passagier waarop de PNR-

gegevens betrekking hebben of van 

andere personen rechtstreeks zou kunnen 

worden afgeleid; 

 - "Frequent Flyer"-gegevens; 

– algemene opmerkingen voor zover deze 

informatie bevatten waaruit de identiteit 

zou kunnen worden afgeleid van de 

passagier waarop de PNR-gegevens 

betrekking hebben; en 

– algemene opmerkingen voor zover deze 

informatie bevatten waaruit de identiteit 

zou kunnen worden afgeleid van de 

passagier waarop de PNR-gegevens 

betrekking hebben; en 

– op voorhand af te geven 

passagiersgegevens (API-gegevens), voor 

zover die verzameld zijn. 

– op voorhand af te geven 

passagiersgegevens (API-gegevens), voor 

zover die verzameld zijn. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de PNR-

gegevens na het verstrijken van de in lid 2 

bepaalde termijn worden gewist. Deze 

verplichting geldt niet wanneer specifieke 

PNR-gegevens zijn doorgegeven aan een 

bevoegde autoriteit en worden gebruikt in 

3. Na het verstrijken van de in lid 2 

genoemde termijn van dertig dagen 

mogen de volledige PNR-gegevens 

uitsluitend openbaar worden gemaakt 

indien: 
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het kader van een strafrechtelijk 

onderzoek of strafvervolging; in dat geval 

wordt het bewaren van dergelijke 

gegevens door de bevoegde autoriteit 

geregeld door het nationale recht van de 

lidstaat. 

 (a) redelijkerwijs kan worden 

aangenomen dat dit noodzakelijk is om de 

onder b) 

 van artikel 6, lid 2, genoemde redenen; en 

 (b) goedkeuring is verstrekt door 

 (i) een rechterlijke autoriteit; of 

 (ii) een andere nationale autoriteit die 

volgens het nationale recht bevoegd is om 

te controleren of aan de voorwaarden 

voor openbaarmaking is voldaan, op 

voorwaarde dat de functionaris voor 

gegevensbescherming van de 

passagiersinformatie-eenheid op de 

hoogte is gebracht en een controle 

achteraf plaatsvindt door deze 

functionaris. 

4. De passagiersinformatie-eenheid 

bewaart het resultaat van de in artikel 4, 

lid 2, onder a) en b), bedoelde vergelijking 

niet langer dan noodzakelijk is om een 

overeenstemming te kunnen melden aan 

de bevoegde autoriteiten. Indien het 

resultaat van een geautomatiseerde 

vergelijking na een afzonderlijke niet-

geautomatiseerde controle negatief blijkt 

te zijn, wordt dit niettemin voor ten 

hoogste drie jaar opgeslagen om "valse" 

positieve resultaten in de toekomst te 

voorkomen, tenzij de onderliggende 

gegevens nog niet wegens het verstrijken 

van de in lid 3 vastgestelde bewaartermijn 

van vijf jaar zijn gewist; in dat laatste 

geval wordt het logbestand bewaard tot de 

onderliggende gegevens zijn gewist. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de PNR-

gegevens na het verstrijken van de in lid 1 

bepaalde termijn definitief worden gewist. 

Deze verplichting geldt niet indien 

bepaalde PNR-gegevens zijn doorgegeven 

aan een bevoegde instantie en worden 

gebruikt in het kader van een specifieke 

zaak met het oog op het voorkomen, 

opsporen, onderzoeken of vervolgen van 

terroristische misdrijven en zware 

criminaliteit; in dat geval beheerst het 

nationale recht het bewaren van de 

gegevens door de bevoegde instantie. 

Or. en 

 

 


