
RICHTLIJN 2004/82/EG VAN DE RAAD

van 29 april 2004

betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en met name op artikel 62, punt 2, onder a), en
artikel 63, punt 3, onder b),

Gezien het initiatief van het Koninkrijk Spanje (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor een doeltreffende bestrijding van illegale immi-
gratie en betere grenscontroles is het van essentieel
belang dat alle lidstaten een regeling invoeren waarbij de
verplichtingen worden vastgesteld die gelden voor lucht-
vervoerders die passagiers naar het grondgebied van de
lidstaten vervoeren. Om die doelstelling effectiever te
verwezenlijken, moeten tevens de geldboeten die in de
lidstaten zijn gesteld op niet-nakoming van de verplich-
tingen door vervoerders, zoveel mogelijk worden gehar-
moniseerd, waarbij rekening moet worden gehouden
met de verschillen in de rechtsstelsels en de juridische
praktijk van de lidstaten.

(2) De Europese Raad heeft op 25 en 26 maart 2004 een
verklaring over het terrorisme aangenomen waarin werd
aangedrongen op een snel onderzoek naar maatregelen
op dit gebied en een versnelde behandeling van het
voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de
verplichting van vervoerders om passagiersgegevens
door te geven, om die maatregel op korte termijn te
kunnen invoeren.

(3) Het is van belang een vacuüm in het Gemeenschapsop-
treden tegen illegale immigratie te voorkomen.

(4) Vanaf 1 mei 2004 kan de Raad niet meer handelend
optreden op initiatief van een lidstaat.

(5) De Raad heeft geen mogelijkheden meer om tijdig het
advies van het Europees Parlement te krijgen.

(6) Onder deze uitzonderlijke omstandigheden moet de
richtlijn zonder het advies van het Europees Parlement
worden aangenomen.

(7) De krachtens deze richtlijn aan vervoerders op te leggen
verplichtingen vormen een aanvulling op die welke zijn
vastgesteld op grond van artikel 26 van de in 1990 te
Schengen gesloten Overeenkomst ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, zoals aange-
vuld bij Richtlijn 2001/51/EG van de Raad (2); de twee
soorten verplichtingen dienen hetzelfde doel, namelijk
beheersing van de migratiestromen en bestrijding van de
illegale immigratie.

(8) Onverminderd het bepaalde in Richtlijn 95/46/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3), mag de
vrijheid van de lidstaten om voor luchtvervoerders of
voor sommige categorieën andere vervoerders bijko-
mende verplichtingen te handhaven of in te voeren,
ongeacht of deze in de onderhavige richtlijn worden
genoemd en met inbegrip van het verstrekken van infor-
matie of gegevens over retourtickets, niet worden aange-
tast.

(9) Voor een doeltreffender bestrijding van illegale immi-
gratie en een effectievere verwezenlijking van die doel-
stelling is het van essentieel belang dat, zonder afbreuk
te doen aan Richtlijn 95/46/EG, in een zo vroeg moge-
lijk stadium rekening wordt gehouden met elke techno-
logische innovatie, met name wat betreft de opneming
en het gebruik van biometrische kenmerken in de door
de vervoerders te verstrekken informatie.

(10) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat bij vervolging
van vervoerders die tot de toepassing van sancties kan
leiden, het recht van verdediging en het recht tegen een
dergelijke beslissing beroep in te stellen, daadwerkelijk
kunnen worden uitgeoefend.

(11) De onderhavige maatregelen omvatten de controlemoge-
lijkheden, bedoeld in het besluit van het Uitvoerend
Comité van Schengen (SCH/Com-ex(94) 17, 4e herz.),
waardoor de grenscontroles opgevoerd kunnen worden
en over voldoende tijd kan worden beschikt om alle
passagiers zorgvuldig en uitvoerig te controleren,
doordat hun gegevens naar de met de uitvoering van
deze controles belaste autoriteiten worden gestuurd.

(12) Richtlijn 95/46/EG is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens door de autoriteiten van de
lidstaten. Dit houdt in dat het weliswaar legitiem is om
ten behoeve van grenscontroles doorgegeven passagiers-
gegevens ook te gebruiken als bewijsmateriaal in proce-
dures ter handhaving van de wettelijke en bestuursrech-
telijke bepalingen inzake binnenkomst en immigratie en
van de daarin vervatte bepalingen over de bescherming
van de openbare orde („ordre public”) en nationale
veiligheid, maar dat iedere verdere verwerking van die
gegevens voor andere dan deze doeleinden, ingaat tegen
de beginselen in artikel 6, lid 1, onder b), van
Richtlijn 95/46/EG. De lidstaten moeten voorzien in een
stelsel van sancties in geval van gebruik dat in strijd is
met het doel van onderhavige richtlijn.

6.8.2004L 261/24 Publicatieblad van de Europese UnieNL

(1) PB C 82 van 5.4.2003, blz. 23.
(2) PB L 187 van 10.7.2001, blz. 45. (3) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.



(13) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht
aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze
richtlijn en is het niet gebonden door of onderworpen
aan de toepassing ervan. Aangezien deze richtlijn voort-
bouwt op het Schengenacquis krachtens de bepalingen
van titel IV van het derde deel van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, beslist Dene-
marken op grond van artikel 5 van genoemd protocol
binnen een termijn van zes maanden nadat de Raad deze
richtlijn heeft aangenomen, of het deze in zijn nationale
wetgeving zal omzetten.

(14) Ten aanzien van IJsland en Noorwegen houdt deze richt-
lijn een ontwikkeling in van de bepalingen van het
Schengenacquis in de zin van de door de Raad van de
Europese Unie met de Republiek IJsland en het Konink-
rijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze
waarop deze twee staten worden betrokken bij de
uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het
Schengenacquis (1), die betrekking hebben op het gebied
als bedoeld in artikel 1, punt E, van Besluit
1999/437/EG van de Raad inzake bepaalde toepassings-
bepalingen van die overeenkomst (2).

(15) Het Verenigd Koninkrijk neemt deel aan deze richtlijn
overeenkomstig artikel 5 van het Protocol tot opneming
van het Schengenacquis in het kader van de Europese
Unie, dat gehecht is aan het Verdrag betreffende de
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, en overeenkomstig artikel 8, lid
2, van Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei
2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Konink-
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te
mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het
Schengenacquis (3).

(16) Ierland neemt deel aan deze richtlijn overeenkomstig
artikel 5 van het Protocol tot opneming van het Schen-
genacquis in het kader van de Europese Unie, dat
gehecht is aan het Verdrag betreffende de Europese Unie
en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, en overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Besluit
2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betref-
fende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan
bepalingen van het Schengenacquis (4).

(17) Deze richtlijn vormt een rechtshandeling die voortbouwt
op het Schengenacquis of daaraan is verbonden als
bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Toetredingsakte van
2003,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Doel

Deze richtlijn heeft tot doel de grenscontroles te verbeteren en
de illegale immigratie te bestrijden door erin te voorzien dat de

vervoerders de passagiersgegevens vooraf aan de bevoegde
nationale autoriteiten verstrekken.

Artikel 2

Definities

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a) „vervoerder”: een natuurlijke of rechtspersoon die het
beroepsmatige vervoer van personen door de lucht verricht;

b) „buitengrenzen”: de buitengrenzen van de lidstaten met
derde landen;

c) „grenscontrole”: de controle aan de grenzen welke, onafhan-
kelijk van enige andere aanleiding, uitsluitend op grond van
de beoogde grensoverschrijding wordt uitgeoefend;

d) „grensdoorlaatpost”: een door de bevoegde autoriteiten voor
grensoverschrijding aangewezen doorlaatpost aan de buiten-
grenzen;

e) „persoonsgegevens”, „verwerking van persoonsgegevens” en
„bestand van persoonsgegevens”: de betekenis die eraan
wordt gegeven in artikel 2 van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 3

Verstrekking van gegevens

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de
vervoerders te verplichten aan de autoriteiten die belast zijn
met de controle van personen aan de buitengrenzen, voor het
eind van de instapcontroles desgevraagd informatie te
verstrekken over de passagiers die zij zullen vervoeren naar een
aangewezen grensdoorlaatpost via welke deze personen het
grondgebied van een lidstaat binnenkomen.

2. De bovenbedoelde informatie bevat:

— het nummer en de aard van het gebruikte reisdocument,

— de nationaliteit,

— de volledige naam,

— de geboortedatum,

— de grensdoorlaatpost van binnenkomst op het grondgebied
van de lidstaten,

— het vervoermiddel,

— het tijdstip van vertrek en van aankomst van het vervoer-
middel,

— het totale aantal met dat vervoermiddel vervoerde passa-
giers,

— het eerste instappunt.

3. De verstrekking van de bovengenoemde gegevens ontheft
de vervoerders niet van hun verplichtingen en verantwoorde-
lijkheden die zijn vastgesteld in artikel 26 van de Schengen-
overeenkomst, zoals aangevuld bij Richtlijn 2001/51/EG.
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Artikel 4

Sancties

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om sancties
op te leggen aan vervoerders die door eigen schuld geen, dan
wel onvolledige of onjuiste gegevens hebben verstrekt. De
lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat de sancties afschrikkend, doeltreffend en evenredig zijn,
waarbij erin wordt voorzien dat:

a) ofwel het maximumbedrag van de toepasselijke geldboeten
niet lager is dan 5 000 EUR of dan het overeenkomstige
bedrag in de nationale munteenheid tegen de wisselkoers
die is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Unie op de dag waarop deze richtlijn in werking treedt, voor
iedere reis waarvoor de passagiersgegevens niet of op
onjuiste wijze zijn verstrekt.

b) ofwel het minimumbedrag van de toepasselijke geldboeten
niet lager is dan 3 000 EUR of dan het overeenkomstige
bedrag in de nationale munteenheid tegen de wisselkoers
die is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese
Unie op de dag waarop deze richtlijn in werking treedt, voor
iedere reis waarvoor de passagiersgegevens niet of op
onjuiste wijze zijn verstrekt.

2. Deze richtlijn belet de lidstaten niet om jegens vervoer-
ders die de uit deze richtlijn voortvloeiende verplichtingen op
zeer ernstige wijze overtreden, andere sancties vast te stellen of
te handhaven, zoals de vasthouding, inbeslagneming of
verbeurdverklaring van het vervoermiddel, of de opschorting
dan wel intrekking van de exploitatievergunning.

Artikel 5

Beroep

De lidstaten zorgen ervoor dat hun wettelijke en bestuursrech-
telijke bepalingen voorzien in een daadwerkelijk recht van
verdediging en beroep voor vervoerders die met het oog op de
oplegging van sancties vervolgd worden.

Artikel 6

Verwerking van gegevens

1. De in artikel 3, lid 1, bedoelde persoonsgegevens worden
verstrekt aan de autoriteiten die belast zijn met de controle van
personen aan de buitengrenzen via welke de passagier het
grondgebied van een lidstaat zal binnenkomen, zulks om de
uitvoering van deze controle te vergemakkelijken met als doel
de illegale immigratie doeltreffender te bestrijden.

De lidstaten zorgen ervoor dat deze gegevens door de vervoer-
ders worden verzameld en langs elektronische weg of, wanneer
dat middel niet voorhanden is, op enige andere geschikte wijze,
worden verstrekt aan de autoriteiten die belast zijn met de
grenscontroles aan de erkende doorlaatpost via welke de passa-
gier het grondgebied van een lidstaat zal binnenkomen. De
autoriteiten die belast zijn met de controle van de personen die
de buitengrenzen overschrijden, bewaren de gegevens in een
tijdelijk bestand.

Nadat de passagiers het grondgebied zijn binnengekomen,
vernietigen deze autoriteiten de gegevens binnen 24 uur na de
toezending ervan, tenzij deze later nodig zijn voor de uitoefe-
ning van de wettelijke taken van de autoriteiten die belast zijn
met de controle van personen aan de buitengrenzen, overeen-
komstig het nationale recht en de in Richtlijn 95/46/EG
vervatte bepalingen inzake gegevensbescherming.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de vervoerders
te verplichten binnen 24 uur na aankomst van het vervoer-
middel overeenkomstig artikel 3, lid 1, de in het kader van deze
richtlijn door hen verzamelde en aan de grensautoriteiten
verstrekte persoonsgegevens te vernietigen.

Overeenkomstig hun nationale recht en de in Richtlijn
95/46/EG vervatte bepalingen inzake gegevensbescherming
kunnen de lidstaten de in artikel 3, lid 1, bedoelde persoonsge-
gevens ook voor wetshandhavingsdoeleinden gebruiken.

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de
vervoerders te verplichten aan de passagiers informatie te
verstrekken overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG. Daaronder valt
ook de informatie als bedoeld in artikel 10, onder c), en artikel
11, lid 1, onder c), van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 7

Omzetting

1. De lidstaten stellen de nodige bepalingen vast om uiterlijk
op 5 september 2006 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen
de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
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Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking 30 dagen na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 9

Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap.

Gedaan te Luxemburg, 29 april 2004.

Voor de Raad

De voorzitter
M. McDOWELL
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