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BEKNOPTE MOTIVERING

Het is terecht dat de EU een alomvattend, samenhangend en modern kader tot stand wil 
brengen voor een gegevensbescherming van hoog niveau, gezien de vele uitdagingen die aan 
de gegevensbescherming worden gesteld, door bijvoorbeeld de globalisering, de 
technologische ontwikkeling, de groeiende online-activiteiten, het toenemende gebruik voor 
criminele doeleinden en de zorgen over de beveiliging.

De relevante Europese regels (artikel 16 VWEU en de erkenning van het recht op 
bescherming van persoonsgegevens in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten als 
zelfstandige rechten) moeten de burger daarom de nodige rechtszekerheid verschaffen, en 
vertrouwen geven in het optreden van de voor de gegevensverwerking verantwoordelijken en 
in het bijzonder ook van de justitiële autoriteiten, omdat inbreuken op de 
gegevensbeschermingsregels de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de burger en 
de fundamentele waarden van de lidstaten in het gedrang kunnen brengen.

Het Europees Parlement is er daarom steeds van uitgegaan dat het grondrecht op 
gegevensbescherming en bescherming van de particuliere levenssfeer ook de bescherming 
van personen tegen mogelijke inzage en misbruik van hun gegevens door de overheid zelf 
behoort te omvatten. Daarom is het niet meer dan consequent dat de Commissie ook een 
richtlijn "ter bescherming van natuurlijke personen wat betreft de verwerking van 
persoonsgegevens door de overheid met het oog op preventie, onderzoek, opsporing en 
vervolging van strafbare feiten en tenuitvoerlegging van straffen, en het vrij verkeer van deze 
gegevens" voorstelt, die de rapporteur dan ook met instemming begroet.

Op het gebied van opsporing van strafbare feiten of tenuitvoerlegging van straffen moet de 
gegevensbescherming evenwel worden aangepast aan andere rechtsstatelijke overwegingen 
die met het staatsgezag gemoeid zijn. Waar het gaat om afwending van bedreigingen, 
bewerkstelligen en waarborgen van de algemene veiligheid, en om opsporing van strafbare 
feiten en de tenuitvoerlegging van straffen moeten de gegevensbeschermingsregels worden 
aangepast aan de taken van de overheid, om ervoor te zorgen dat deze haar taken in het belang 
van alle burgers nog daadwerkelijk kan vervullen.

Kenmerkend voor de Europese wetgeving op gebied van gegevensbescherming zijn de 
verschillende bevoegdheidsniveaus waarop zij berust. 
In de sfeer van de voormalige eerste pijler is sprake van een overwegend op de interne markt 
georiënteerde bevoegdheid.
In de sfeer van de voormalige derde pijler staat niet de Europese integratie, maar de 
samenwerking voorop. Dat is de reden dat ook hier het kaderbesluit 2008/977/JBZ het meest 
ingrijpende instrument was voor het uitvaardigen van minimumnormen.

Daarbij komt dat juist bij de politiële en justitiële samenwerking de rechtstradities van de 
lidstaten in de loop van honderden jaren volledig verschillende ontwikkelingen hebben 
doorgemaakt, en in deze gevoelige materie blijft het dan ook zaak de nationale structuren en 
tradities slechts voorzichtig en stapsgewijs door middel van Europese regelingen te 
veranderen.
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Over het toepassingsgebied van artikel 16 VWEU ten aanzien van de Europese 
gegevensbescherming bestaan bovendien verschillende opvattingen, en zolang de hoogste 
rechterlijke instanties zich hierover nog niet hebben uitgesproken is op dit punt sprake van 
rechtsonzekerheid, waarvoor de rapporteur een pragmatische oplossing wil voorstellen.

In haar ontwerprichtlijn wil de Commissie de nationaalrechtelijke gegevensuitwisseling in het 
toepassingsgebied van de richtlijn betrekken, hoewel artikel 16, lid 2, VWEU van de EU 
uitdrukkelijk alleen ziet op het toepassingsgebied van het Unierecht. Daartoe kan echter de 
nationale gegevensbescherming in de politiële sfeer niet worden gerekend 
(artikel 87 VWEU).
Kenmerkend voor de gegevensbescherming is dat deze horizontale werking heeft en daardoor 
kan doorwerken op terreinen die niet tot de onbeperkte bevoegdheid van de EU behoren, 
waarbij mogelijk ook nog inbreuk wordt gemaakt op het subsidiariteitsbeginsel.

Op grond van een en ander is de rapporteur van mening dat de richtlijn niet verder mag gaan 
dan alleen de vaststelling van minimumnormen. De vraag of het om "slechts 
grensoverschrijdende" of "ook nationale" gegevensbescherming gaat, kan dan in de praktijk 
achterwege blijven, en aan een hoogwaardige gegevensbescherming kan in ieder geval 
worden vastgehouden.

Om ook hier het evenwicht met gegevensbescherming als grondrecht te bewaren, moeten 
anderzijds de rechten van de particulier worden versterkt en duidelijk in de richtlijn worden 
vastgelegd. De beginselen van transparantie en controle moeten daarin worden verankerd, 
maar mogen de doelen van afwending van bedreigingen en van strafvervolging niet 
doorkruisen.

Om dit evenwicht tussen handhaving van het staatsgezag, waarborging van openbare orde en 
veiligheid en fysieke integriteit van de burgers enerzijds en het recht op gegevensbescherming 
anderzijds te waarborgen, acht de rapporteur de volgende wijzigingen noodzakelijk:

Hoofdstuk I

– De afwending van bedreigingen wordt in het toepassingsgebied opgenomen 
(artikel 1).

– De lidstaten worden uitdrukkelijk vrijgelaten om strengere normen uit te vaardigen 
(artikel 1). De richtlijn heeft geen harmonisatie tot doel, maar het vaststellen van 
minimumnormen.

– Het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot de organen, instellingen, bureaus en 
agentschappen van de Unie (artikel 2).

Hoofdstuk II

– De centrale alinea over de "beginselen van gegevensbescherming" wordt aan de 
gegevensbeschermingsverordening aangepast. Gezien de pakketsgewijze opzet moeten 
deze beginselen overeenstemmen (artikel 4).
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– Artikel 5 wordt geschrapt omdat hier de bureaucratische en financiële belasting voor 
de lidstaten wordt verzwaard, zonder dat daarbij de rechtsgevolgen van het een of het 
ander worden aangegeven.

– De doelgebondenheid van de gegevensverwerking is een belangrijk beginsel in de 
gegevensbeschermingswetgeving. De artikelen 6 en 7 worden ingrijpend 
geherformuleerd en uitgebreid aan de hand van het kaderbesluit 2008/977/JBZ 
(artikel 8: objectieve juistheid, artikel 3: doelgebondenheid, en artikel 13: 
doelgebondenheid voor gegevens uit andere EU-staten).

Hoofdstuk III

Bij de amendementen in hoofdstuk III gaat het erom of de betrokkenen individueel wordt 
geraakt en of hij individueel feitelijke navraag naar opgeslagen informatie heeft gedaan.

– De mogelijkheid het recht op toegang en inzage (artikel 12) in te perken, wordt 
begrensd met toetsing van het individuele geval, wat de individuele rechten versterkt.

– Het recht op informatie op het tijdstip van de gegevensverzameling, zonder dat hierom 
wordt gevraagd, wordt beperkt onder verwijzing naar nationale regelingen.

– Het recht op wissing en rectificatie worden geherformuleerd en versterkt. Tevens 
worden echter uitzonderingen op het recht van wissing ingevoerd, zoals bijvoorbeeld 
de wettelijke verplichting tot bewaring.

Hoofdstuk IV

– Artikel 20 "Gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken" wordt geschrapt 
omdat dit het beschermingsniveau verlaagt. Naar buiten toe moet een gezamenlijke 
aansprakelijkheid van beide verantwoordelijken jegens de betrokkene worden 
gehandhaafd.

– Artikel 23 "Documentatie" wordt in navolging van artikel 10 van het kaderbesluit 
2008/977/JBZ geschrapt. Als gevolg hiervan komt artikel 24 "Bijhouden van 
registratie" te vervallen.

– Artikel 27 "Beveiliging van de verwerking" wordt aan de tekst van artikel 22 van het 
kaderbesluit aangepast.

– Het voorafgaand overleg/Privacy Impact Assessment wordt nieuw ingevoegd onder 
artikel 28 bis, overgenomen uit het kaderbesluit 2008/977/JBZ, artikel 23.

– De melding van een "Data Breach" geschiedt alleen nog aan de toezichthoudende 
autoriteit, niet aan de betrokken persoon (artikelen 28 en 29).

Hoofdstuk V
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– In artikel 35 ter worden de bepalingen uit artikel 13 van het kaderbesluit 
overgenomen, hierbij gaat het om bijzondere regels voor de omgang met gegevens die 
uit andere lidstaten afkomstig zijn.

– Artikel 36 wordt nieuw geformuleerd; in strikt beperkte individuele gevallen moet 
onder zeer strenge voorwaarden een doorgifte van gegevens aan derde landen ondanks 
een negatieve passendverklaring mogelijk zijn, om belangrijkere zaken als leven en 
gezondheid te beschermen.

Hoofdstuk VIII

– Het klachtrecht voor verenigingen in artikel 50 wordt geschrapt. Bepalend voor een 
klacht moet zijn dat de betrokkene persoonlijk wordt geraakt.

Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

– Op dit punt moet het voorstel van de Commissie zodanig worden bewerkt, dat voor de 
uitvaardiging van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen uniforme 
regels gelden en er geen bevoegdheidsoverschrijding plaatsvindt. Hier moet, zoals ook 
bij de voorgenomen wijzigingen in het ontwerp voor de basisverordening 
(COM(2012)0011), voorkeur worden gegeven aan gedelegeerde handelingen, of moet 
de besluitvorming naar nationaal niveau worden overgeheveld.

Externe aansprakelijkheid

– Het blijft mogelijk dat de Europese Commissie een verkeerde beslissing neemt ten 
aanzien van de passendheid van het beschermingsniveau in een derde land of bij een 
internationale organisatie, en dat dit schade tot gevolg heeft. Een dergelijk geval moet 
ook in de richtlijn worden geregeld.

AMENDEMENTEN

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

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het is voor een doeltreffende justitiële 
samenwerking in strafzaken en een 

(7) Het is voor een doeltreffende justitiële 
samenwerking in strafzaken en een 
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doeltreffende politiële samenwerking van 
het allergrootste belang dat een consequent 
en hoog niveau van bescherming van de 
persoonsgegevens van natuurlijke personen 
wordt gewaarborgd en dat de uitwisseling 
van persoonsgegevens tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten wordt 
vergemakkelijkt. Daartoe moet in alle 
lidstaten worden voorzien in een 
gelijkwaardig niveau van bescherming 
van de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen.
Doeltreffende bescherming van 
persoonsgegevens in de gehele Unie 
vereist versterking van de rechten van de 
betrokkenen en de verplichtingen van 
degenen die persoonsgegevens verwerken, 
maar ook gelijke bevoegdheden inzake 
toezicht en handhaving van de 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in de lidstaten.

doeltreffende politiële samenwerking van 
het allergrootste belang dat een consequent 
en hoog niveau van bescherming van de 
persoonsgegevens van natuurlijke personen 
wordt gewaarborgd en dat de uitwisseling 
van persoonsgegevens tussen de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten wordt 
vergemakkelijkt. Daartoe moet in alle 
lidstaten worden gezorgd voor 
minimumnormen bij iedere verwerking 
van persoonsgegevens door bevoegde 
autoriteiten met het oog op de voorkoming, 
het onderzoek, de opsporing en de 
vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen.

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De bescherming van natuurlijke 
personen dient technologieneutraal te zijn 
en niet afhankelijk te zijn van de gebruikte 
technieken; anders zou een ernstig gevaar 
van ontduiking ontstaan. De bescherming 
van natuurlijke personen dient zowel te 
gelden bij geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens als bij niet-
geautomatiseerde verwerking daarvan, 
indien de gegevens zijn opgeslagen of 
zullen worden opgeslagen in een bestand. 
Dossiers of een verzameling dossiers, 
evenals de omslagen ervan, die niet 
volgens specifieke criteria gestructureerd 

(15) De bescherming van natuurlijke
personen dient technologieneutraal te zijn 
en niet afhankelijk te zijn van de gebruikte 
technieken; anders zou een ernstig gevaar 
van ontduiking ontstaan. De bescherming 
van natuurlijke personen dient zowel te 
gelden bij geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens als bij niet-
geautomatiseerde verwerking daarvan, 
indien de gegevens zijn opgeslagen of 
zullen worden opgeslagen in een bestand. 
Dossiers of een verzameling dossiers, 
evenals de omslagen ervan, die niet 
volgens specifieke criteria gestructureerd 
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zijn, dienen niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn te 
vallen. Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van 
activiteiten die buiten het 
toepassingsgebied van het Unierecht 
vallen, met name in verband met de 
nationale veiligheid, of op gegevens die 
worden verwerkt door instellingen, 
organen, bureaus en agentschappen van 
de Unie, zoals Europol of Eurojust.

zijn, dienen niet onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn te 
vallen. Deze richtlijn dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van 
activiteiten die buiten het 
toepassingsgebied van het Unierecht 
vallen, met name in verband met de 
nationale veiligheid.

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De beschermingsbeginselen moeten 
voor elk gegeven betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon gelden. Om te bepalen 
of een natuurlijke persoon identificeerbaar 
is, dienen alle middelen in aanmerking te 
worden genomen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten is dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of door een 
andere persoon worden gebruikt om de 
persoon te identificeren. De 
beschermingsbeginselen dienen niet van 
toepassing te zijn op gegevens die zodanig 
zijn geanonimiseerd dat de persoon op wie 
die gegevens betrekking hebben, niet meer 
identificeerbaar is.

(16) De beschermingsbeginselen moeten 
voor elk gegeven betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon gelden. Om te bepalen 
of een natuurlijke persoon identificeerbaar 
is, dienen alle middelen in aanmerking te 
worden genomen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten is dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of door een 
andere, met de voor de verwerking 
verantwoordelijke samenwerkende
persoon worden gebruikt om de persoon te 
identificeren. De beschermingsbeginselen 
dienen niet van toepassing te zijn op 
gegevens die zodanig zijn geanonimiseerd 
dat de persoon op wie die gegevens 
betrekking hebben, niet meer 
identificeerbaar is.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De verwerking van persoonsgegevens Schrappen
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op het gebied van justitiële samenwerking 
in strafzaken en politiële samenwerking 
brengt met zich mee dat persoonsgegevens 
betreffende verschillende categorieën 
betrokkenen worden verwerkt. Daarom 
dient zo veel mogelijk een onderscheid te 
worden gemaakt tussen persoonsgegevens 
betreffende verschillende categorieën 
betrokkenen, zoals verdachten, personen 
die zijn veroordeeld wegens een strafbaar 
feit, slachtoffers en derden, zoals 
getuigen, personen die over relevante 
informatie beschikken of personen die 
contact hebben of banden onderhouden 
met verdachten en veroordeelde 
misdadigers.

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Voor zover mogelijk dienen 
persoonsgegevens te worden 
onderscheiden naar de mate van juistheid 
en betrouwbaarheid. Feiten dienen te 
worden onderscheiden van persoonlijke 
oordelen, zowel om personen te 
beschermen als om de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van door de bevoegde 
autoriteiten verwerkte informatie te 
waarborgen.

Schrappen

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Bij de vaststelling van gedetailleerde 
voorschriften betreffende het formaat en 
de procedures voor de melding van 
inbreuken in verband met de 
persoonsgegevens moet de nodige 

Schrappen
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aandacht worden besteed aan de 
omstandigheden van de inbreuk, onder 
meer aan de vraag of de 
persoonsgegevens al dan niet met behulp 
van adequate technische 
beschermingsmaatregelen waren 
beschermd zodat de waarschijnlijkheid 
van misbruik in de praktijk was beperkt. 
Bovendien moet bij dergelijke 
voorschriften en procedures rekening 
worden gehouden met de 
gerechtvaardigde belangen van de 
bevoegde autoriteiten in gevallen waarin 
vroegtijdige melding van incidenten 
nodeloos het onderzoek naar de 
omstandigheden van een inbreuk zou 
kunnen hinderen.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De lidstaten moeten erop toezien dat 
doorgifte naar derde landen slechts 
plaatsvindt indien dit noodzakelijk is met 
het oog op de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten en de tenuitvoerlegging van straffen, 
en dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke in het derde land of de 
internationale organisatie een autoriteit is 
die bevoegd is in de zin van deze richtlijn. 
Een doorgifte kan plaatsvinden in 
gevallen waarin de Commissie heeft 
besloten dat het betrokken derde land of 
de betrokken internationale organisatie 
een passend beschermingsniveau 
waarborgt, of in gevallen waarin passende 
waarborgen worden geboden.

(45) De lidstaten moeten erop toezien dat 
doorgifte naar derde landen slechts 
plaatsvindt indien dit noodzakelijk is met 
het oog op de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten en de tenuitvoerlegging van straffen, 
en dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke in het derde land of de 
internationale organisatie een autoriteit is 
die bevoegd is in de zin van deze richtlijn.

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Hoewel deze richtlijn ook van 
toepassing is op de activiteiten van 
nationale gerechtelijke instanties, dient de 
bevoegdheid van de toezichthoudende 
autoriteiten zich niet uit te strekken tot de 
verwerking van persoonsgegevens door die 
instanties in het kader van hun rechtelijke 
taken, zulks om de onafhankelijkheid van 
de rechter bij de uitvoering van 
gerechtelijke taken in stand te houden. 
Deze uitzondering dient echter beperkt te 
blijven tot daadwerkelijke gerechtelijke 
activiteiten in het kader van rechtszaken 
en niet te gelden voor andere activiteiten 
die rechters overeenkomstig het nationale 
recht verrichten.

(55) Hoewel deze richtlijn ook van 
toepassing is op de activiteiten van 
nationale gerechtelijke instanties, dient de 
bevoegdheid van de toezichthoudende 
autoriteiten zich niet uit te strekken tot de 
verwerking van persoonsgegevens door die 
instanties in het kader van hun rechtelijke 
taken, zulks om de onafhankelijkheid van 
de rechter bij de uitvoering van 
gerechtelijke taken in stand te houden.

Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk het beschermen van de 
fundamentele rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen, in het bijzonder 
hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
tussen de bevoegde autoriteiten in de 
Unie, niet voldoende door de lidstaten 
alleen kan worden verwezenlijkt en 
derhalve, gezien de omvang en de 
gevolgen van de maatregelen, beter op het 
niveau van de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is om dit doel te 

Schrappen
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verwezenlijken.

Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 73

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(73) Teneinde de algehele en 
samenhangende bescherming van 
persoonsgegevens in de Unie te 
waarborgen, dienen internationale 
overeenkomsten die de lidstaten voor de 
inwerkintreding van deze richtlijn hebben 
gesloten, te worden gewijzigd in 
overeenstemming met deze richtlijn.

Schrappen

Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze richtlijn worden bepalingen 
vastgesteld betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen.

1. Bij deze richtlijn worden bepalingen 
vastgesteld betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming van bedreigingen, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging 
van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging 
van straffen.

Motivering

Bij de politiële afwending van bedreigingen wordt de afbakening van de respectieve 
toepassingsgebieden van richtlijn en verordening problematisch. Wanneer de af te wenden 
bedreiging niet als strafbaar geldt en de politie dus geen strafbaar feit verijdelt in de zin van 
artikel 1 (1) van de voorgestelde Richtlijn, vindt de richtlijn geen toepassing (voorbeelden: 
register voor vermiste personen, zelfmoordgevallen). De voorschriften van de 
basisverordening voor gegevensbescherming zijn voor de afwending van bedreigingen geheel 
ongeschikt.
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Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Overeenkomstig deze richtlijn hebben
de lidstaten de verplichting:

2. De minimumvoorschriften van deze 
richtlijn beletten de lidstaten niet om 
bepalingen ter bescherming van 
persoonsgegevens te handhaven of in te 
voeren die een hoger beschermingsniveau 
waarborgen.

Motivering

Doel van de richtlijn moet zijn, een Europabrede standaard van minimumbescherming tot 
stand te brengen en niet de bestaande nationale regelingen te vervangen. Daarom moet het de 
lidstaten ook uitdrukkelijk vrijstaan om strengere bepalingen uit te vaardigen.

Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) erop toe te zien dat de uitwisseling van 
persoonsgegevens binnen de Unie door 
bevoegde autoriteiten niet wordt beperkt 
of verboden om redenen die betrekking 
hebben op de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens.

Schrappen

Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door instellingen, organen en 
instanties van de Unie.

Schrappen

Motivering

De EU-instellingen en –autoriteiten dienen eveneens onder de toepassing van de richtlijn te 
vallen.



PE502.007v03-00 14/58 AD\933622NL.doc

NL

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) “betrokkene”: een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten is dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke dan wel 
door een andere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 
een identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor zijn 
lichamelijke, fysiologische, genetische, 
geestelijke, economische, culturele of 
sociale identiteit;

(1) “betrokkene”: een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten is dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke dan wel 
door een andere, met de voor de 
verwerking verantwoordelijke 
samenwerkende natuurlijke persoon of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 
een identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor zijn 
lichamelijke, fysiologische, genetische, 
geestelijke, economische, culturele of 
sociale identiteit;

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1– punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) toestemming van de betrokkene”: 
elke vrije, specifieke, op informatie 
berustende en uitdrukkelijke wilsuiting 
waarmee de betrokkene, door middel van 
hetzij een verklaring hetzij een 
ondubbelzinnige actieve handeling 
aanvaardt dat hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt;

Motivering

Hiermee worden strakke grenzen gesteld aan de toestemming van de betrokkene. Ook al staan 
burger en staat in beginsel niet op gelijke voet, kan de toestemming in individuele gevallen 
toch als rechtvaardigingsgrond dienen, bijvoorbeeld bij grootschalig DNA-onderzoek.
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Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) “bevoegde autoriteiten”: elke 
overheidsinstantie die bevoegd is ten 
aanzien van de voorkoming, het onderzoek, 
de opsporing of de vervolging van 
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van 
straffen;

(14) ) “bevoegde autoriteiten”: elke 
overheidsinstantie die bevoegd is ten 
aanzien van de voorkoming van 
bedreigingen, het onderzoek, de opsporing 
of de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, waaronder 
ook de organen, instellingen, bureaus en 
agentschappen van de Europese Unie;

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eerlijk en rechtmatig moeten worden 
verwerkt;

(a) rechtmatig, eerlijk en op transparante 
en verifieerbare wijze ten aanzien van de 
betrokkene moeten worden verwerkt;

Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) adequaat, ter zake dienend en niet 
excessief moeten zijn, in verhouding tot 
het doel waarvoor zij worden verwerkt;

(c) adequaat en ter zake dienend zijn en
beperkt blijven tot datgene wat minimaal 
nodig is in verhouding tot het doel 
waarvoor zij worden verwerkt; zij mogen 
slechts worden verwerkt voorzover een 
geanonimiseerde verwerking voor het 
desbetreffende doel niet volstaat en zolang 
die doelen zich niet laten verwezenlijken 
met verwerking van informatie die geen 
persoonsgegevens bevat;
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Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) moeten worden bewaard in een vorm 
die het mogelijk maakt de betrokkenen te 
identificeren, maar niet langer dan 
noodzakelijk is voor de verwezenlijking 
van de doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens worden verwerkt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Motivering

Hiermee wordt de richtlijn aangepast aan de tekst van de gegevensbeschermingsverordening. 
Volgens de pakketsgewijze opzet moeten voor beide instrumenten dezelfde beginselen voor 
gegevensverwerking gelden.

Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) moeten worden verwerkt onder de 
verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, die toeziet 
op de naleving van de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen.

(f) slechts door bevoegd personeel van 
bevoegde instanties, in het kader van de 
werkzaamheden, mogen worden verwerkt
en gebruikt;

Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – letter f 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) moeten worden verwerkt onder de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, die toeziet op de 
naleving van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde bepalingen.

(f) moeten worden verwerkt onder de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, die toeziet op en bewijs 
levert voor de naleving van de krachtens 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen.
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Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten kunnen voorzover 
mogelijk specifieke voorschriften 
uitvaardigen met betrekking tot een 
categorisering van gegevens met de 
respectieve gevolgen daarvan, waarbij zij 
rekening houden met de verschillende 
doeleinden waarvoor gegevens worden 
verzameld, waaronder de voorwaarden 
voor het verzamelen van de gegevens, de 
maximale bewaartermijn, mogelijke 
beperkingen van het recht op toegang en 
op informatie van de betrokkene en de 
voorwaarden inzake toegang tot de 
gegevens voor de bevoegde autoriteiten.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verschillende graden van juistheid en 
betrouwbaarheid van persoonsgegevens

Objectieve juistheid

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
verschillende categorieën
persoonsgegevens die worden verwerkt,
voor zover mogelijk worden 
onderscheiden naar de graad van juistheid 
en betrouwbaarheid.

1. De bevoegde autoriteiten zien erop toe 
dat persoonsgegevens voor zover mogelijk
objectief juist en volledig zijn en zo nodig
naar de laatste stand worden bijgewerkt.
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Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – leden 2 en 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zien erop toe dat 
persoonsgegevens die op feiten zijn 
gebaseerd, voor zover mogelijk, worden 
onderscheiden van persoonsgegevens die 
op een persoonlijke oordeel zijn 
gebaseerd.

2. De bevoegde autoriteiten zien erop toe 
dat persoonsgegevens die onjuist, 
onvolledig of niet meer actueel zijn, niet 
worden doorgegeven of beschikbaar 
gesteld. Hiertoe regelen zij dat de
bevoegde autoriteiten de kwaliteit van de 
persoonsgegevens moeten controleren 
alvorens deze over te dragen of 
beschikbaar te stellen, voorzover dit 
praktisch mogelijk is. Bij iedere doorgifte 
van gegevens wordt zo mogelijk 
informatie meegezonden aan de hand 
waarvan de ontvangende lidstaat de 
juistheid, volledigheid, actualiteit en 
betrouwbaarheid van de gegevens kan 
beoordelen. Indien persoonsgegevens 
zonder voorafgaand verzoek worden 
doorgegeven, beoordeelt de ontvangende 
autoriteit onmiddellijk of deze gegevens 
noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor 
zij zijn verstrekt. 
2 bis. Indien blijkt dat onjuiste gegevens 
zijn doorgegeven, of gegevens op 
onrechtmatige wijze zijn doorgegeven, 
dient dit onmiddellijk aan de ontvanger te 
worden meegedeeld. De ontvangende 
partij is dan verplicht de gegevens 
onverwijld te corrigeren overeenkomstig 
lid 1 en artikel 15, dan wel te wissen 
overeenkomstig artikel 16.

Motivering

De voorgestelde tekst is overgenomen van artikel 8 van kaderbesluit 2008/977/JBZ en behelst 
het verbod van doorgifte van objectief onjuiste gegevens.

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Rechtmatigheid van de verwerking 

doelbinding;
1. Verwerking van persoonsgegevens is 
slechts rechtmatig indien en voorzover 
hierbij de hierna volgende beginselen in 
acht worden genomen.
2. De bevoegde autoriteiten mogen in het 
kader van hun taken voor nauwkeurig 
omschreven, duidelijke en rechtmatige 
doeleinden persoonsgegevens verzamelen. 
Gegevensverzameling dient een 
rechtmatig doel wanneer zij strekt tot
(a) de uitvoering van een taak door een 
bevoegde autoriteit, op grond van een 
wettelijke bepaling, voor een van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde doeleinden; or
(b) voor de nakoming van een wettelijke 
verplichting waaraan de voor de 
verwerking verantwoordelijke is 
onderworpen; or
(c) ter bescherming van vitale belangen 
van de betrokkene, of
(d) ter bescherming van legitieme 
belangen van een andere persoon, tenzij 
de betrokkene er een prevalerend belang 
bij heeft dat verwerking uitgesloten blijft;
(e) ter afwending van een onmiddellijke 
en ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid.
3. De verwerking van persoonsgegevens 
moet beantwoorden aan de doelen 
waarvoor zij werden verzameld. Verdere 
verwerking voor een ander doel is 
toegestaan, mits:
(a) dit rechtmatige doelen dient (lid 2)
(b) dit voor dat doel noodzakelijk is;
(c) dit niet onverenigbaar is met de doelen 
waarvoor de gegevens zijn verzameld;
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4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 
mogen persoonsgegevens verder worden 
bewerkt voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, mits de 
lidstaten voor adequate waarborgen 
zorgen, zoals bijvoorbeeld anonimisering 
van de gegevens.

Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Bijzondere bepalingen inzake 

persoonsgegevens uit andere lidstaten
Voor persoonsgegevens die door de 
bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat zijn doorgegeven of beschikbaar 
gesteld, moet naast de algemene 
beginselen voor gegevensverwerking het 
volgende in acht worden genomen:
1. De persoonsgegevens mogen alleen aan 
niet-overheidsinstanties worden 
doorgegeven wanneer
(a) de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
van herkomst in de doorgifte heeft 
toegestemd, met inachtneming van het 
nationale recht;
(b) no legitimate specific interests of the 
data subject prevent transmission; and
(c) de doorgifte in individuele gevallen 
voor de bevoegde autoriteit die de 
gegevens doorgeeft aan een niet-
overheidsinstantie onmisbaar is:
(i) de uitvoering van een haar rechtmatig 
toegewezen taak;
(ii) voor de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten en de tenuitvoerlegging van 
straffen;
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(iii) voor de afwending van een 
onmiddellijke en ernstige bedreiging van 
de openbare veiligheid, of
(iv) voor de afwending van ernstige 
schending van de rechten van personen.
De bevoegde autoriteit die gegevens aan 
een niet-overheidsinstantie doorgeeft, 
deelt deze instantie mee voor welk doel de 
gegevens uitsluitend gebruikt mogen 
worden.
2. De persoonsgegevens mogen onder de 
in artikel 7, lid 3, genoemde voorwaarden 
alleen verder worden verwerkt voor 
onderstaande andere doeleinden dan 
waarvoor ze waren verstrekt: :
(a) de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging ter zake van 
andere strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van andere straffen dan 
die waarvoor de gegevens waren verstrekt 
of beschikbaar gesteld;
(b) andere gerechtelijke en 
administratieve procedures die 
rechtstreeks verband houden met de 
preventie, het onderzoek, de opsporing en 
de vervolging ter zake van strafbare feiten 
en de tenuitvoerlegging van straffen;
(c) het voorkomen van een onmiddellijke 
ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid; or
(d) een ander doel, slechts na 
voorafgaande toestemming van de 
verstrekkende lidstaat of met instemming 
van de betrokkene, verleend 
overeenkomstig het nationale recht.
Dit laat het bepaalde in artikel 7, lid 4, 
onverlet.
3. Indien krachtens het recht van de 
verstrekkende lidstaat in specifieke 
omstandigheden ten aanzien van de 
uitwisseling van gegevens tussen de 
bevoegde autoriteiten van die lidstaat 
specifieke beperkingen op de verwerking 
gelden, meldt de verstrekkende autoriteit 



PE502.007v03-00 22/58 AD\933622NL.doc

NL

deze beperkingen aan de ontvanger. De 
ontvanger ziet erop toe dat deze 
beperkingen op de verwerking in acht 
worden genomen.

Motivering

Hierin worden de bepalingen overgenomen uit kaderbesluit 2088/977/JBZ, art. 13, inzake 
gegevens die uit een andere lidstaat afkomstig zijn, en bijzondere bescherming voor deze 
gegevens geboden. Artikel 7bis dient tevens ter bescherming van de lidstaat waaruit de 
gegevens afkomstig zijn, en zorgt daarmee voor het vertrouwen dat overgedragen gegevens 
niet naar believen van de ontvangende staat verder worden verwerkt, welk vertrouwen voor 
de gegevensuitwisseling binnen de Unie onmisbaar is.

Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 quater
Vastlegging van termijnen voor wissen en 

toetsing
Passende termijnen worden vastgelegd 
voor het wissen van persoonsgegevens of 
een periodieke toetsing van de noodzaak 
van de opslag ervan. De naleving ervan 
wordt met procedurele maatregelen 
gewaarborgd.

Motivering

Deze aanvulling is woordelijk uit artikel 5 van kaderbesluit 2008/977/JBZ overgenomen.

Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verbieden de verwerking 
van persoonsgegevens waaruit ras of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
overtuiging of lidmaatschap van een 

De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit de raciale of etnische afkomst, de
politieke opvattingen, de godsdienstige of 
levensbeschouwelijke overtuiging, of het
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt,
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vakvereniging blijkt, van genetische
gegevens en van gegevens die de 
gezondheid of het seksuele leven 
betreffen.

alsook de verwerking van gegevens
betreffende de gezondheid of het seksleven 
is uitsluitend geoorloofd wanneer:

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer:
(a) de verwerking is toegestaan op grond 
van wetgeving die passende waarborgen 
biedt;

(a) de verwerking absoluut noodzakelijk is
en is toegestaan op grond van wetgeving 
die passende waarborgen biedt; of

(b) de verwerking noodzakelijk is ter 
bescherming van een vitaal belang van de 
betrokkene of een andere persoon;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

(c) de verwerking betrekking heeft op 
gegevens die kennelijk door de betrokkene 
openbaar zijn gemaakt.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)

Motivering

Herformulering naar het model van artikel 6 van kaderbesluit 2008/977/JBZ. Systematisch 
wordt hiermee weliswaar afgeweken van het principiële verbod van de ontwerprichtlijn, maar 
de verwerking van gevoelige gegevens blijft ook nu slechts onder strenge voorwaarden 
toegestaan. Met het oog op de grote betekenis van DNA-sporen als bewijs wordt het door de 
Commissie voorgestelde principiële verbod van verwerking van genetische gegevens 
geschrapt.

Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat maatregelen
die voor de betrokkene een nadelig 
rechtsgevolg hebben of voor hem 
wezenlijke consequenties hebben, en die 
uitsluitend berusten op geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die 
bedoeld is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te beoordelen, worden 
verboden, tenzij zulks is toegestaan op 
grond van wetgeving die ook maatregelen 
bevat voor de bescherming van de 

1. Maatregelen die voor de betrokkene een 
nadelig rechtsgevolg hebben of voor hem 
wezenlijke consequenties hebben, en die 
uitsluitend berusten op geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die 
bedoeld is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te beoordelen, mogen 
alleen worden genomen indien zulks is 
toegestaan bij een wet die ook maatregelen 
bevat voor de bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
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gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

betrokkene.

Motivering

Terugkeer naar formulering in kaderbesluit (2008/977/JBZ, art. 7) . Profiling blijft ook 
voortaan onder strenge voorwaarden mogelijk, al wordt hiermee van verbodsprincipe 
afgeweken.

Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De geautomatiseerde 
gegevensverwerking die bedoeld is om 
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid 
van de betrokkene te beoordelen, wordt 
niet uitsluitend gebaseerd op de in artikel 
8 genoemde speciale categorieën 
persoonsgegevens.

Schrappen

Motivering

Lid 2 verleidt tot bijzonder grootschalige profiling en zou gemakkelijk te zijn omzeilen.

Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke alle
redelijke maatregelen neemt om een 
transparant en eenvoudig toegankelijk 
beleid te voeren met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
uitoefening van de rechten van de 
betrokkene.

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke geschikte en
redelijke maatregelen neemt om een 
transparant en eenvoudig toegankelijk 
beleid te voeren met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
uitoefening van de rechten van de 
betrokkene.

Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens verstrekt in begrijpelijke
vorm en in duidelijke en eenvoudige taal.

2. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens verstrekt in een zo 
begrijpelijk mogelijke vorm en in 
duidelijke en eenvoudige taal.

Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene zonder onnodige vertraging 
inlicht over het gevolg dat aan zijn 
verzoek is gegeven.

Schrappen

Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) alle persoonsgegevens waarvan 
verwerking plaatsvindt en alle 
beschikbare informatie ten aanzien van de 
bron van die gegevens;

Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de persoonsgegevens waarvan 
verwerking plaatsvindt en alle 
beschikbare informatie over de bron van 

Schrappen
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die gegevens;

Motivering

Dit heeft betrekking op het hoofdonderwerp "recht van toegang" en dient om die reden 
bovenaan de opsomming te staan.

Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om het recht van 
toegang van de betrokkene geheel of 
gedeeltelijk te beperken, voor zover een 
dergelijke gehele of gedeeltelijke 
beperking in een democratische 
samenleving, met inachtneming van de 
gerechtvaardigde belangen van de persoon 
in kwestie, een noodzakelijke en 
evenredige maatregel is:

1. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om het recht van 
toegang van de betrokkene in individuele 
gevallen geheel of gedeeltelijk te beperken, 
voor zover en zolang een dergelijke gehele 
of gedeeltelijke beperking in een 
democratische samenleving, met 
inachtneming van de gerechtvaardigde 
belangen van de persoon in kwestie, een 
noodzakelijke en evenredige maatregel is:

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om te voorkomen dat afbreuk wordt 
gedaan aan de preventie, de opsporing, het 
onderzoek of de vervolging ter zake van 
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van 
straffen;

(b) om te voorkomen dat afbreuk wordt 
gedaan aan de preventie van bedreigingen, 
de opsporing, het onderzoek of de 
vervolging ter zake van strafbare feiten of 
de tenuitvoerlegging van straffen;

Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen.

(e) de bescherming van de betrokkene of
van de rechten en vrijheden van anderen.



AD\933622NL.doc 27/58 PE502.007v03-00

NL

Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen bij wet categorieën 
gegevensverwerking vaststellen die geheel 
of gedeeltelijk onder de in lid 1 genoemde 
uitzonderingen vallen.

Schrappen

Motivering

Weigering van toegang moet steeds van het individuele geval afhangen.

Amendement 42
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene om te verzoeken dat de 
toezichthoudende autoriteit de 
rechtmatigheid van de verwerking 
verifieert, met name in de gevallen 
bedoeld in artikel 13.

1. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene om te verzoeken dat de 
toezichthoudende autoriteit de 
rechtmatigheid van de verwerking 
verifieert, binnen de grenzen van de 
artikelen 12 en 13.

Amendement 43
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene inlicht over zijn recht om te 
verzoeken om de tussenkomst van de 
toezichthoudende autoriteit als bedoeld in 
lid 1.

2. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene desgevraagd inlicht over zijn 
recht om te verzoeken om de tussenkomst 
van de toezichthoudende autoriteit als 
bedoeld in lid 1.
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Amendement 44
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 3 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen of de betrokkene dit 
recht rechtstreeks tegen de voor de 
verwerking verantwoordelijke kan doen 
gelden, dan wel door tussenkomst van de 
bevoegde nationale toezichthoudende 
autoriteit.

Motivering

Dit voorziet in een systeem voor indirecte verzoeken tot toegang door de betrokkene, daarbij 
gebruik makend van de bewoording van het kaderbesluit van 2008.

Amendement 45
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene op rectificatie van hem 
betreffende onjuiste persoonsgegevens 
door de voor verwerking 
verantwoordelijke. De betrokkene heeft 
recht op completering van onvolledige 
persoonlijke gegevens, met name door 
middel van een rectificerende verklaring.

1. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene op rectificatie van hem 
betreffende onjuiste persoonsgegevens. De 
betrokkene heeft recht op completering van 
onvolledige persoonlijke gegevens, met 
name door middel van een rectificerende 
verklaring.

Amendement 46
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – leden 2 en 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene schriftelijk de weigering van 
rectificatie en de redenen van de weigering 
meedeelt en hem inlicht over de 
mogelijkheden om een klacht in te dienen 

2. De lidstaten bepalen of de betrokkene 
dit recht rechtstreeks tegenover de voor de 
verwerking verantwoordelijke, dan wel 
door tussenkomst van de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteit kan 
doen gelden.
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bij de toezichthoudende autoriteit en 
beroep bij de rechter in te stellen.

2 bis. Indien de betrokkene dit recht 
rechtstreeks tegenover de voor de 
verwerking verantwoordelijke doet gelden, 
dan moet deze, wanneer hij de rectificatie 
of completering weigert, de betrokkene 
schriftelijk de weigering van rectificatie en 
de redenen van de weigering meedelen en 
hem inlichten over de mogelijkheden om 
een klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteit en beroep bij 
de rechter in te stellen.

Motivering

De nadere uitwerking moet aan de lidstaten worden overgelaten.

Amendement 47
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene om hem betreffende 
persoonsgegevens door de voor de 
verwerking verantwoordelijke te laten 
wissen, indien de verwerking niet voldoet 
aan de bepalingen die krachtens artikel 4, 
onder a) tot en met e), en de artikelen 7 en 
8 van deze richtlijn zijn vastgesteld.

1. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene om hem betreffende 
persoonsgegevens door de voor de
verwerking verantwoordelijke te laten 
wissen, indien de verwerking niet voldoet 
aan de bepalingen die krachtens de 
artikelen 4, 6, 7 en 8 van deze richtlijn zijn 
vastgesteld.

Motivering

Ter verruiming van het toepassingsgebied en versterking van individuele rechten.

Amendement 48
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – leden 2 en 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke wist de gegevens 

2. De lidstaten bepalen of de betrokkene 
dit recht rechtstreeks tegen de voor de 
verwerking verantwoordelijke, dan wel 
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onverwijld. door tussenkomst van de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit kan doen 
gelden.

2 bis. Indien de betrokkene dit recht 
rechtstreeks tegenover de voor de 
verwerking verantwoordelijke doet gelden, 
dan moet deze, wanneer hij de rectificatie 
of completering weigert, de betrokkene 
schriftelijk de weigering van rectificatie 
en de redenen van de weigering meedelen 
en hem inlichten over de mogelijkheden 
om een klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteit en beroep bij 
de rechter in te stellen.

Amendement 49
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor verwerking verantwoordelijke
markeert de persoonsgegevens in plaats 
van deze te wissen wanneer:

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke beperkt de verwerking 
van persoonsgegevens in plaats van deze te 
wissen wanneer:

Amendement 50
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de betrokkene zich tegen het wissen 
verzet en in de plaats daarvan om 
beperking van het gebruik ervan verzoekt.

(c) het wissen inbreuk zou maken op 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene dan wel de betrokkene zich 
tegen het wissen verzet en in de plaats 
daarvan om beperking van het gebruik 
ervan verzoekt.

Amendement 51
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 – letter c bis tot c quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een wettelijke documentatie- of 
bewaarplicht het wissen belet; in die 
gevallen moeten de gegevens 
overeenkomstig de wettelijke 
documentatie- of bewaarplicht worden 
behandeld;
(c ter) wanneer zij uitsluitend voor back-
updoeleinden of voor 
gegevensbeschermingscontrole zijn 
opgeslagen;
(c quater) het wissen technisch slechts 
met buitenproportioneel veel moeite 
mogelijk is, bv. wegens de bijzondere 
manier van opslag.

Amendement 52
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Afgeschermde gegevens mogen 
alleen voor het doel worden gebruikt met 
het oog waarop zij niet zijn gewist. Zij 
mogen ook worden gebruikt indien zij 
onmisbaar zijn om aan een 
bewijsopdracht te voldoen.

Motivering

Ter verduidelijking van de rechtsgevolgen van afscherming.

Amendement 53
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene schriftelijk de weigering van 

4. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene de weigering tot wissing of 
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wissing of markering van de gegevens en 
de redenen van de weigering meedeelt en 
hem inlicht over de mogelijkheden om een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende 
autoriteit en beroep bij de rechter in te 
stellen.

beperkte verwerking van de gegevens en 
de redenen van de weigering schriftelijk 
meedeelt en hem inlicht over de 
mogelijkheden tot het indienen van een 
klacht bij de toezichthoudende autoriteit en 
tot instelling van beroep bij de rechter.

Amendement 54
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen bepalen dat, indien de 
persoonsgegevens zijn vervat in een 
rechterlijke beslissing of dossier, en 
worden verwerkt in het kader van 
strafrechtelijke onderzoeken en 
procedures, het recht van informatie, 
toegang, rectificatie, wissing en beperking 
van de verwerking, zoals bedoeld in de 
artikelen 11 tot en met 16, wordt 
uitgeoefend overeenkomstig het nationale 
strafprocesrecht.

De lidstaten kunnen bepalen dat, indien de 
persoonsgegevens zijn vervat in een 
rechterlijke beslissing of dossier dat met 
een rechterlijke beslissing verband houdt, 
de informatie, toegang, rectificatie, wissing 
en beperking van de verwerking, zoals
bedoeld in de artikelen 11 tot en met 16, 
plaatsvinden overeenkomstig het nationale 
procesrecht.

Motivering

Deze bepaling dient te gelden voor alle gerechtelijke procedures en niet alleen 
strafrechtelijke procedures.

Amendement 55
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke voorziet in 
mechanismen om ervoor te zorgen dat de 
effectiviteit van de in lid 1 bedoelde 
maatregelen wordt getoetst. Indien 
evenredig met het doel, wordt deze 
toetsing uitgevoerd door onafhankelijke 
interne of externe controleurs.

Schrappen
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Motivering

Artikel 18, lid 3, wordt zonder meer geschrapt, omdat anders een toetsingschaos dreigt. Een 
functionaris voor gegevensbescherming en een toezichthoudende autoriteit moeten voldoende 
zijn om de gegevensbescherming te waarborgen; verdere externe of interne toetsingen is niet 
nodig en zou eerder voor verwarrend zorgen.

Amendement 56
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat wanneer een 
verwerking namens een voor de 
verwerking verantwoordelijke wordt 
uitgevoerd, de voor de verwerking 
verantwoordelijke een verwerker kiest die 
voldoende waarborgen biedt voor de 
tenuitvoerlegging van passende 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures op dusdanige 
wijze dat de verwerking aan de vereisten 
van de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde bepalingen voldoet en de 
bescherming van de rechten van de 
betrokkene waarborgt.

1. De lidstaten regelen dat wanneer een 
verwerking namens een voor de 
verwerking verantwoordelijke wordt 
uitgevoerd, de voor de verwerking 
verantwoordelijke een verwerker kiest die 
voldoende kan waarborgen,

(a) dat de technische en organisatorische 
maatregelen van artikel 27, lid 1, worden 
uitgevoerd,
(b) dat de verwerking ook overigens aan 
de vereisten van de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen voldoet 
en de bescherming van de rechten van de 
betrokkene waarborgt; alsmede
(c) dat hij de aanwijzingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke opvolgt.

Motivering

Herformulering ontleend aan kaderbesluit 2008/977/JBZ; omdat er geen reden te bekennen 
valt om hiervan af te wijken. Een deel van lid 1 in de tekst van de Commissie is overgenomen 
in de punten (a) en (b) in het amendement.
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Amendement 57
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen dat de uitvoering 
van verwerkingen door een verwerker
wordt geregeld in een rechtshandeling die 
de verwerker ten opzichte van de voor de 
verwerking verantwoordelijke bindt en
waarin met name wordt bepaald dat de 
verwerker slechts handelt in opdracht van 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
met name wanneer de doorgifte van 
gegevens is verboden.

2. De uitvoering van verwerkingen door 
een verwerker moet worden geregeld in 
een rechtshandeling of een schriftelijke 
overeenkomst waarin wordt bepaald dat de 
verwerker slechts handelt in opdracht van 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

Motivering

Herformulering ontleend aan kaderbesluit 2008/977/JBZ; omdat er geen reden te bekennen 
valt om hiervan af te wijken.

Amendement 58
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 1 en leden 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat iedere voor de 
verwerking verantwoordelijke en iedere 
verwerker documentatie bijhoudt inzake 
alle verwerkingssystemen en -procedures 
die onder hun verantwoordelijkheid vallen.

1. Alle bevoegde autoriteiten houden 
gedetailleerde documentatie bij inzake alle 
verwerkingssystemen en -procedures die 
onder hun verantwoordelijkheid vallen. 

1 bis. Doorgifte van persoonsgegevens 
moet worden vastgelegd of 
gedocumenteerd zodat kan worden 
gecontroleerd of de gegevensverwerking 
rechtmatig is, er interne controle kan 
worden uitgeoefend en de integriteit en de 
beveiliging van de gegevens kunnen 
worden gewaarborgd.
1 ter. De registers of documentatie worden 
desgevraagd aan de toezichthoudende 
autoriteit ter beschikking gesteld. Die
toezichthoudende autoriteit gebruikt deze 
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informatie uitsluitend ter toetsing van de 
rechtmatigheid van de 
gegevensbescherming en ter waarborging 
van de integriteit en veiligheid van de 
gegevens.

Motivering

Ontleend aan artikel 10 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ. Deze bepaling haalt 
verantwoordelijkheid weg bij het nationaal niveau en heeft uitsluitend betrekking op 
grensoverschrijdende doorgifte, hetgeen indruist tegen het doel van deze richtlijn en deze 
verder van de verordening en het gehele zogeheten geharmoniseerde pakket verwijdert.  
Bovenstaand amendement voorziet tenminste nog in een aantal nationale bepalingen, maar 
volledig herstel van het origineel om het artikel in lijn te brengen met de verordening is 
desalniettemin wenselijk.

Amendement 59
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker passende technische en 
organisatorische maatregelen treffen om, 
gelet op de risico’s die de verwerking en 
de aard van de te beschermen gegevens 
met zich meebrengen, een passend 
beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de stand 
van de techniek en met de kosten van 
uitvoering van de maatregelen.

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke technische 
en organisatorische maatregelen treft ter 
voorkoming van:

(a) onbedoelde of ongeoorloofde 
vernietiging,
(b) onbedoeld verlies,
(c) onbevoegde wijziging,
(d) onbevoegde verspreiding of toegang -
met name wanneer in het kader van de 
verwerking gegevens in een netwerk 
worden overgebracht of via directe 
automatische toegang beschikbaar 
worden gesteld, en
(e) iedere andere vorm van ongeoorloofde 
verwerking van persoonsgegevens te 
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verhinderen.
Deze maatregelen moeten, gelet op de 
risico’s die de verwerking en de aard van 
de te beschermen gegevens met zich 
meebrengen, een passend 
beveiligingsniveau waarborgen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de stand 
van de techniek en met de kosten van de 
uitvoering ervan.

Motivering

Herformulering ontleend aan artikel 22, lid 1, van het kaderbesluit.

Amendement 60
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat bepaalt ten aanzien van de 
geautomatiseerde verwerking van gegevens
dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker, na 
beoordeling van de risico’s, maatregelen
treft om:

2. Elke lidstaat treft ten aanzien van de 
geautomatiseerde verwerking van gegevens
passende maatregelen om:

Amendement 61
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) ervoor te zorgen dat de functies van het 
systeem werken, dat eventuele functionele 
storingen gesignaleerd worden 
(betrouwbaarheid) en dat opgeslagen 
persoonsgegevens niet door verkeerd 
functioneren van het systeem beschadigd 
kunnen worden (integriteit).

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst)
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Amendement 62
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan zo nodig
uitvoeringshandelingen vaststellen om de 
in de leden 1 en 2 vastgestelde vereisten 
voor verschillende situaties vast te leggen, 
met name de normen voor versleuteling.
Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 57, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

3. De lidstaten kunnen zo nodig
bepalingen vaststellen om de in de leden 1 
en 2 vastgestelde vereisten voor 
verschillende situaties vast te leggen, met 
name de normen voor versleuteling.

Amendement 63
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke in geval van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens deze inbreuk zonder 
onnodige vertraging meldt aan de 
toezichthoudende autoriteit, zo mogelijk
niet later dan 24 uur nadat hij ervan 
kennis heeft gekregen. Wanneer de 
melding niet binnen 24 uur plaatsvindt, 
doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke de melding vergezeld 
gaan van een motivering.

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke in geval van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens deze inbreuk zonder 
onnodige vertraging meldt aan de 
toezichthoudende autoriteit nadat hij ervan 
kennis heeft gekregen. Ten aanzien van de 
meer ernstige inbreuken bepalen de 
lidstaten dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke deze uiterlijk 24 uur 
nadat hij ervan kennis heeft gekregen, 
aanmeldt.

Motivering

Van de voor de verwerking verantwoordelijken te verlangen dat zij alle inbreuken binnen de 
24 uur nadat zij er kennis van hebben gekregen, melden – nog wel vergezeld van een 
motivering – leidt tot veel te veel bureaucratische rompslomp.

Amendement 64
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 56 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de vaststelling van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde inbreuk in verband 
met persoonsgegevens en voor de 
specifieke omstandigheden waarin een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
een verwerker verplicht is de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens te melden.

Schrappen

Motivering

De criteria en vereisten om een gegevensinbreuk te kunnen aantonen zijn in lid 1 al afdoende 
omschreven. De voorgestelde delegatie van wetgevende bevoegdheid zou in ieder geval 
stuiten op essentiële elementen die niet kunnen worden gedelegeerd, en daarom in de 
basishandeling zelf moeten worden geregeld. Een dienovereenkomstige wijziging wordt ook 
voorgesteld in de algemene gegevensbeschermingsverordening.

Amendement 65
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 28 bis
Voorafgaand overleg

De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
worden geraadpleegd voordat 
persoonsgegevens, die in een nieuw 
bestand zullen worden opgenomen, 
worden verwerkt, wanneer:
(a) bijzondere categorieën gegevens als 
bedoeld in artikel 8 worden verwerkt, of
(b) de aard van de verwerking, in het 
bijzonder met gebruikmaking van nieuwe 
technologieën, mechanismen of 
procedures, anderszins specifieke risico’s 
met zich meebrengt voor de fundamentele 
rechten en vrijheden van de betrokkene, 
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in het bijzonder zijn recht op bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer.

Motivering

Overgenomen uit artikel 23 Kaderbesluit 2008/977/JBZ. 

Amendement 66
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De functionaris voor 
gegevensbescherming mag van zijn 
taakvervulling geen nadeel ondervinden. 
Ontslag van de functionaris voor 
gegevensbescherming tijdens diens 
werkzaamheid en gedurende het jaar na 
de beëindiging daarvan is niet toegestaan, 
tenzij er sprake is van omstandigheden die 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
het recht geven de functionaris om 
gewichtige redenen te ontslaan. 

Amendement 67
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de doorgifte noodzakelijk is met het 
oog op de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten en de tenuitvoerlegging van straffen;

(a) de doorgifte noodzakelijk is met het 
oog op de preventie van bedreigingen, het 
onderzoek, de opsporing of de vervolging 
van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging 
van straffen; alsmede

Amendement 68
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de in dit hoofdstuk neergelegde 
voorwaarden door de voor de verwerking 

(b) de in dit hoofdstuk neergelegde 
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verantwoordelijke en de verwerker worden 
nageleefd.

voorwaarden worden nageleefd 

Amendement 69
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer er geen overeenkomstig 
artikel 41 van Verordening (EU) …/2012 
vastgesteld besluit bestaat, beoordeelt de 
Commissie of er een passend 
beschermingsniveau is, waarbij zij 
rekening houdt met de volgende aspecten:

2. Wanneer er geen overeenkomstig 
artikel 41 van Verordening (EU) …/2012 
vastgesteld besluit bestaat, beoordeelt de 
Commissie of er een passend 
beschermingsniveau is, waarbij zij 
rekening houdt met alle omstandigheden 
die in de regel bij doorgifte van 
persoonsgegevens en categorieën van 
persoonsgegevens een rol spelen en die 
zich los van de concrete 
doorgifteprocedures laten beoordelen. Bij 
de beoordeling wordt rekening gehouden 
met de volgende aspecten:

Amendement 70
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan binnen de 
werkingssfeer van deze richtlijn bij besluit 
vaststellen dat een derde land, of een 
gebied of een verwerkingssector in dat 
derde land, of een internationale
organisatie een passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2
waarborgt. Die uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 57, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

3. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 56 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot aanvulling 
van de lijst van derde landen, gebieden of
verwerkingssectoren in die derde landen 
of internationale organisaties die een 
passend beschermingsniveau bieden in de 
zin van lid 2 . Bij de beoordeling van dat 
beschermingsniveau moet de Commissie 
nagaan of de betrokken wetgeving van het 
derde land of de internationale 
organisatie daadwerkelijke en 
afdwingbare rechten toekent, waaronder 
effectieve administratieve en rechterlijke 
beroepsmogelijkheden voor 
gegevenssubjecten met name de 
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gegevenssubjecten wier gegevens worden
doorgegeven.

Motivering

Gezien de verreikende consequenties van de te maken vaststellingen vallen zij buiten hetgeen 
vereist is voor uniforme uitvoering, en daarom moeten deze niet-essentiële bij delegatie 
geregeld worden, overeenkomstig artikel 290 VWEU. Een dienovereenkomstige wijziging 
wordt ook voorgesteld in de algemene gegevensbeschermingsverordening. 

Amendement 71
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de uitvoeringshandeling worden het 
geografische en het sectorale 
toepassingsgebied vastgelegd en, in 
voorkomend geval, de in lid 2, onder b), 
genoemde toezichthoudende autoriteit 
vermeld.

4. Volgens artikel 340, lid 2 VWEU en 
vaste rechtspraak van het Hof van Justitie 
moet de Unie, volgens de beginselen die 
de rechtsstelsels van de lidstaten gemeen 
hebben, de schade vergoeden die door 
haar instellingen in de uitvoering van hun 
functies wordt veroorzaakt, waaronder 
ook de schade ten gevolge van misbruik 
van persoonsgegevens door onjuiste 
vaststellingen ingevolge de leden 2 en 3.

Motivering

De niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie in gevalle van onjuiste vaststellingen op 
basis van de criteria van de leden 2 en 3 moet uitdrukkelijk worden vermeld.

Amendement 72
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan binnen de 
werkingssfeer van deze richtlijn bij besluit 
vaststellen dat een derde land, of een 
gebied of een verwerkingssector in dat 
derde land, of een internationale 
organisatie geen passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 

Schrappen
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waarborgt, met name in de gevallen 
waarin de relevante algemene en sectorale 
wetgeving die in het betrokken derde land 
of de betrokken internationale organisatie 
geldt, geen effectieve en afdwingbare 
rechten waarborgt, waaronder 
mogelijkheden voor betrokkenen om 
administratief beroep of beroep in rechte 
in te stellen, met name voor betrokkenen 
wier persoonsgegevens worden 
doorgegeven. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 57, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure of, in bijzonder 
spoedeisende omstandigheden voor het 
recht van natuurlijke personen op 
bescherming van hun persoonsgegevens, 
volgens de in artikel 57, lid 3, bedoelde 
procedure.

Amendement 73
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zien erop toe dat wanneer 
de Commissie overeenkomstig lid 5 een 
besluit vaststelt, alle doorgiften van 
persoonsgegevens naar het betrokken 
derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie 
worden verboden; dit besluit laat de 
doorgiften op grond van artikel 35, lid 1, 
of overeenkomstig artikel 36 onverlet. De 
Commissie pleegt ten gepaste tijde overleg 
met het derde land of de internationale 
organisatie ter verhelping van de situatie 
die voortvloeit uit het besluit dat 
overeenkomstig lid 5 is vastgesteld.

Schrappen

Amendement 74
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie ziet toe op de toepassing 
van de in de leden 3 en 5 bedoelde 
uitvoeringshandelingen.

Schrappen

Amendement 75
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 Schrappen
Doorgiften op basis van passende 
garanties
1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 34 heeft 
vastgesteld, bepalen de lidstaten dat een 
doorgifte van persoonsgegevens naar een 
ontvanger in een derde land of een 
internationale organisatie kan 
plaatsvinden indien:
(a) in een juridisch bindend instrument 
passende garanties voor de bescherming 
van de persoonsgegevens zijn geboden; or
(b) de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
doorgifte van persoonsgegevens heeft 
beoordeeld en geconcludeerd heeft dat er 
passende waarborgen bestaan voor de 
bescherming van persoonsgegevens.
2. Het besluit tot doorgiften op grond van 
lid 1, onder b), moet worden vastgesteld 
door naar behoren bevoegd personeel. 
Deze doorgiften moeten worden 
gedocumenteerd en de documentatie moet 
op verzoek aan de toezichthoudende 
autoriteit worden verstrekt.
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Amendement 76
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
Doorgiften op basis van passende 

garanties
1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 34 heeft 
vastgesteld, mogen persoonsgegevens 
naar een ontvanger in een derde land of 
een internationale organisatie worden 
doorgegeven indien:
(a) in een juridisch bindend instrument 
passende garanties voor de bescherming 
van de persoonsgegevens zijn geboden;
(b) de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden die in de regel bij 
doorgifte van persoonsgegevens een rol 
spelen (art. 34, lid 2), heeft beoordeeld en 
geconcludeerd heeft dat er passende 
waarborgen bestaan voor de bescherming 
van persoonsgegevens, of
(c) de doorgifte van persoonsgegevens in 
het concrete geval ook toelaatbaar zou 
zijn na constatering door de Commissie 
dat een passend beschermingsniveau 
ontbreekt (Artikel 36). 

Amendement 77
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 35 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 ter
Doorgifte van uit andere lidstaten 

afkomstige persoonsgegevens
1. De lidstaten bepalen dat iedere door 
een bevoegde autoriteit uitgevoerde 
doorgifte van persoonsgegevens, die door 
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de bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat zijn doorgegeven of beschikbaar 
gesteld, waaronder de doorgifte aan een 
derde land of een internationale 
organisatie, afgezien van de hiervoor 
reeds genoemde voorwaarden slechts is 
toegestaan wanneer
(a) de ontvangende autoriteit in het derde 
land of het ontvangende internationale 
orgaan belast is met de preventie van 
bedreigingen, het onderzoek, de opsporing 
of de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen;
(b) de lidstaat waarvandaan de gegevens 
zijn doorgegeven, met inachtneming van 
het nationale recht heeft toegestemd in de 
doorgifte, en
(c) in de gevallen als bedoeld in artikel 34 
bis, lid 3, en artikel 35 ter en quater, ook 
de lidstaat waarvandaan de gegevens zijn 
doorgegeven, met inachtneming van het 
nationale recht de waarborgen heeft 
vastgesteld dat waarborgen voor een 
passende bescherming van de 
doorgegeven gegevens aanwezig zijn. 
2. De doorgifte zonder voorafgaande 
toestemming overeenkomstig lid 1, onder 
c), is alleen toegestaan indien zij van 
essentieel belang is ter voorkoming van 
een onmiddellijke en ernstige bedreiging 
van de openbare veiligheid van een 
lidstaat of derde land of voor de 
wezenlijke belangen van een lidstaat, en 
de toestemming niet tijdig kan worden 
verkregen. De voor het verlenen van de 
toestemming bevoegde autoriteit wordt 
onverwijld in kennis gesteld.
3. In afwijking van lid 1, onder c), kunnen 
persoonsgegevens slechts worden 
doorgegeven indien de nationale 
wetgeving van de lidstaat die de gegevens 
doorgeeft daarin voorziet wegens:
(a) gerechtvaardigde specifieke belangen 
van de betrokkene; or
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(b) gerechtvaardigde doorslaggevende 
belangen, met name zwaarwegende 
openbare belangen, of
4. Doorgifte van persoonsgegevens aan 
particuliere instanties is alleen geoorloofd 
onder de voorwaarden van artikel 7 bis, 
lid 1 en 7 ter , lid 1.

Motivering

Artikel 35 ter stemt overeen met artikel 13 van het Kaderbesluit 2088/977/JBZ; het stelt 
speciale regels in voor de verwerking van gegevens uit andere lidstaten en biedt deze 
gegevens speciale bescherming. Deze bepaling dient ter bescherming van de lidstaat waaruit 
de gegevens afkomstig zijn, en zorgt daarmee voor het vertrouwen dat overgedragen 
gegevens niet naar believen van de ontvangende staat verder worden verwerkt. Een dergelijke 
vertrouwen is onmisbaar voor de gegevensuitwisseling binnen de Unie.

Amendement 78
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Afwijkingen

In afwijking van de artikelen 34 en 35 
bepalen de lidstaten dat een doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of
een internationale organisatie slechts kan 
plaatsvinden op voorwaarde dat:
(a) de doorgifte noodzakelijk is ter 
bescherming van een vitaal belang van de 
betrokkene of van een andere persoon;
(b) de doorgifte noodzakelijk is ter 
vrijwaring van de rechtmatige belangen 
van de betrokkene, wanneer het recht van 
de lidstaat vanuit welke de doorgifte van 
persoonsgegevens plaatsvindt, aldus 
bepaalt; or
(c) de doorgifte van de gegevens van 
wezenlijk belang is ter voorkoming van 
een onmiddellijke en ernstige bedreiging 
voor de openbare veiligheid van een 
lidstaat of een derde land; of
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(d) de doorgifte in afzonderlijke gevallen 
noodzakelijk is met het oog op de 
preventie, het onderzoek, de opsporing of 
de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen; or
(e) de doorgifte in afzonderlijke gevallen 
noodzakelijk is voor de vaststelling, de 
uitoefening of de verdediging van een 
recht in rechte in verband met de 
preventie, het onderzoek, de opsporing of 
de vervolging van een specifiek strafbaar 
feit of de tenuitvoerlegging van een 
specifieke straf;

Amendement 79
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 bis
Uitzonderingen voor doorgifte van data 

na belangenafweging in individuele 
gevallen

1. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
artikel 34, lid 5, vaststelt dat er geen 
passend beschermingsniveau is, blijft 
doorgifte van persoonsgegevens aan het 
betrokken derde land of een gebied dan 
wel een verwerkingssector in dat derde 
land, of aan de betrokken internationale 
organisatie, achterwege, voor zover ook in 
het individuele geval de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene bij een 
doorgifteverbod prevaleren boven een 
bijzonder algemeen belang bij doorgifte 
van de gegevens.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde 
belangenafweging moet ook de mate 
waarin in het concrete geval van een 
passend beschermingsniveau sprake is 
worden betrokken. Bij de beoordeling of 
in het concrete geval van een passend 
beschermingsniveau sprake is, wordt 
rekening gehouden met alle 
omstandigheden die bij de beoogde 
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doorgifte een rol spelen, met name:
(a) de aard van de door te geven gegevens,
(b) het doel waarvoor zij zijn bestemd, en
(c) de tijdsduur van de geplande 
verwerking.
3. In afwijking van het eerste lid en 
artikel 35 kunnen de lidstaten bepalen dat 
doorgifte van persoonsgegevens naar een 
derde land of een internationale 
organisatie slechts kan plaatsvinden op 
voorwaarde dat:
(a) dit voor de bescherming van bijzonder 
zwaarwegende belangen van betrokkene 
of anderen noodzakelijk is, met name 
wanneer er levens op het spel staan;
(b) de doorgifte noodzakelijk is ter 
vrijwaring van de rechtmatige belangen 
van de betrokkene, wanneer het recht van 
de lidstaat vanuit welke de doorgifte van 
persoonsgegevens plaatsvindt, aldus 
bepaalt; or
(c) the transfer is necessary for the 
purposes of prevention, investigation, 
detection or prosecution of criminal 
offences or the execution of criminal 
penalties; or
(d) de doorgifte in afzonderlijke gevallen 
noodzakelijk is voor de vaststelling, de 
uitoefening of de verdediging van een 
recht in rechte in verband met de 
preventie, het onderzoek, de opsporing of 
de vervolging van een specifiek strafbaar 
feit of de tenuitvoerlegging van een 
specifieke straf; 
4. Van een passend beschermingsniveau 
kan in een concreet geval tevens sprake 
zijn wanneer het betrokken derde land of 
een gebied dan wel verwerkingssector in 
dat derde land of de betrokken 
internationale organisatie in het 
individuele geval een passende 
bescherming van de doorgegeven 
gegevens garandeert. 
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Motivering

Logische uitwerking van het bepaalde in de artikelen 34 en 35. In strikt beperkte gevallen 
moet doorgifte naar derde landen ondanks een negatieve passendverklaring onder strenge 
voorwaarden mogelijk blijven om belangrijker zaken zoals lijf en goed te kunnen laten 
prevaleren.

Amendement 80
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
ontvanger van de persoonsgegevens inlicht 
over eventuele beperkingen voor de 
verwerking en alle redelijke maatregelen 
neemt om te waarborgen dat deze 
beperkingen worden nageleefd.

De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
ontvanger van de persoonsgegevens inlicht 
over eventuele beperkingen voor de 
verwerking en alle redelijke maatregelen 
neemt om te waarborgen dat deze 
beperkingen worden nageleefd. Dit geldt 
ook voor beperkingen voor de verwerking 
die de voor verwerking verantwoordelijke 
ingevolge artikel 7 bis, lid 3 in acht moet 
nemen.

Motivering

Bij doorgifte binnen de EU moeten de nationale verwerkingsbeperkingen des te meer gelden 
wanneer de gegevens vervolgens weer naar een derde land worden doorgegeven. Anders zou 
het vertrouwen voor gegevensuitwisseling binnen de EU wegvallen.

Amendement 81
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 38 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 
neemt de Commissie de nodige 
maatregelen om de betrekkingen met derde 
landen of internationale organisaties, en 
met name hun toezichthoudende 
autoriteiten, te bevorderen, wanneer zij 
overeenkomstig artikel 34, lid 3, bij besluit 
heeft vastgesteld dat zij een passend 
beschermingsniveau waarborgen.

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 
neemt de Commissie binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn de 
nodige maatregelen om de betrekkingen 
met derde landen of internationale 
organisaties, en met name hun 
toezichthoudende autoriteiten, te 
bevorderen, wanneer zij overeenkomstig 
artikel 34, lid 3, bij besluit heeft 
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vastgesteld dat zij een passend 
beschermingsniveau waarborgen. Daarbij 
ontziet en respecteert de Commissie de 
bevoegdheden van de lidstaten en de 
krachtens die bevoegdheden genomen 
juridische of feitelijke maatregelen.

Amendement 82
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een lid waarvan de ambtstermijn 
verstrijkt of dat ontslag neemt, blijft zijn 
taken uitvoeren totdat een nieuw lid is 
benoemd.

5. Een lid waarvan de ambtstermijn 
verstrijkt of dat ontslag neemt, blijft 
desgevraagd zijn taken uitvoeren totdat een 
nieuw lid is benoemd.

Motivering

Ingeval van ernstig tekortschieten kan onvoorwaardelijk aanblijven tot de benoeming van een 
opvolger onduldbaar zijn. Aanblijven mag daarom alleen „desgevraagd” mogelijk zijn.

Amendement 83
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat elke 
toezichthoudende autoriteit op het 
grondgebied van haar lidstaat de 
bevoegdheden uitoefent die haar krachtens 
deze richtlijn zijn toegekend.

1. De lidstaten bepalen dat elke 
toezichthoudende autoriteit op het 
grondgebied van haar lidstaat ten minste
de bevoegdheden uitoefent die haar 
krachtens deze richtlijn zijn toegekend.

Amendement 84
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) toeziet op de toepassing van de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen en de omzettingsmaatregelen 

(a) ten minste toeziet op de toepassing van 
de krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen en de omzettingsmaatregelen 
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daarvan, en de toepassing waarborgt; daarvan, en de toepassing waarborgt;

Amendement 85
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) kennis neemt van klachten van 
betrokkenen of van een vereniging die 
overeenkomstig artikel 50 betrokkenen 
vertegenwoordigt na daartoe naar 
behoren door hen te zijn gemachtigd, de 
aangelegenheid onderzoekt in de mate 
waarin dat nodig is en de betrokkene of de 
vereniging binnen een redelijke termijn in 
kennis stelt van de vooruitgang en het 
resultaat van de klacht, met name of verder 
onderzoek of coördinatie met een andere 
toezichthoudende autoriteit nodig is;

(b) kennis neemt van klachten van 
betrokkenen, de aangelegenheid 
onderzoekt in de mate waarin dat nodig is 
en de betrokkene of de vereniging binnen 
een redelijke termijn in kennis stelt van de 
vooruitgang en het resultaat van de klacht, 
met name of verder onderzoek of 
coördinatie met een andere 
toezichthoudende autoriteit nodig is;

Motivering

Vloeit voort uit schrapping van klachtrecht in artikel 50.

Amendement 86
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) onderzoeken verricht hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op basis van een klacht of 
op verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit, en de 
betrokkene, als die een klacht heeft 
ingediend, binnen een redelijke termijn in 
kennis stelt van het resultaat van de 
onderzoeken;

(e) onderzoeken verricht op basis van een 
klacht of op verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit, en de 
betrokkene, als die een klacht heeft 
ingediend, binnen een redelijke termijn in 
kennis stelt van het resultaat van de 
onderzoeken; de toezichthoudende 
autoriteit kan dit onderzoek binnen de 
grenzen van het nationale recht ook 
ambtshalve instellen; 
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Amendement 87
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bevoegdheid om in rechte op te 
treden in geval van inbreuken op de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen, of om die inbreuken 
onder de aandacht van de gerechtelijke 
instanties te brengen.

(c) de bevoegdheid om in rechte op te 
treden in geval van inbreuken op de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen, of om die inbreuken 
onder de aandacht van de gerechtelijke 
instanties te brengen. Tegen de 
beslissingen van de toezichthoudende 
autoriteit kan beroep voor de rechter 
worden ingesteld.

Motivering

Vermelding van de mogelijkheid van beroep is vanzelfsprekend; formulering overgenomen 
van artikel 25, lid 2, onder c, kaderbesluit 2008/977/JBZ.

Amendement 88
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 49 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) adviseren van de Commissie over 
aangelegenheden in verband met de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Unie, waaronder alle voorgestelde 
wijzigingen van deze richtlijn;

(a) adviseren van de Europese instellingen
over aangelegenheden in verband met de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Unie, waaronder alle voorgestelde 
wijzigingen van deze verordening;

Amendement 89
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 52 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Onverminderd andere mogelijkheden van 
administratief beroep, waaronder het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit, bepalen de 
lidstaten dat iedere natuurlijke persoon het 

Onverminderd andere mogelijkheden van 
administratief beroep, waaronder het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit, bepalen de 
lidstaten dat iedere natuurlijke persoon het 
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recht heeft een beroep in rechte in te 
stellen, indien hij van mening is dat zijn 
rechten uit hoofde van krachtens deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen 
geschonden zijn als gevolg van een 
verwerking van zijn persoonsgegevens die 
niet aan die bepalingen voldoet.

recht heeft een beroep in rechte in te 
stellen, indien zijn rechten uit hoofde van 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen geschonden zijn als gevolg van 
een verwerking van zijn persoonsgegevens 
die niet aan die bepalingen voldoet.

Amendement 90
Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat eenieder die 
schade heeft geleden ten gevolge van een 
onrechtmatige verwerking of van een daad 
die onverenigbaar is met de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen het recht 
heeft van de voor de verwerking
verantwoordelijke vergoeding van de 
geleden schade te verkrijgen.

1. De lidstaten bepalen dat eenieder die 
schade heeft geleden ten gevolge van een 
onrechtmatige verwerking of van een daad 
die onverenigbaar is met de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen 
overeenkomstig het nationale recht het 
recht heeft van de voor de verwerking 
verantwoordelijke vergoeding van de 
geleden schade te verkrijgen.

Amendement 91
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis.  Indien een bevoegde autoriteit van 
een lidstaat persoonsgegevens verstrekt, 
kan de ontvanger zich er in het kader van 
zijn aansprakelijkheid volgens nationaal 
recht tegenover de benadeelde niet op 
beroepen dat de gegevens onjuist waren. 
Indien de ontvanger een vergoeding 
uitkeert voor schade ten gevolge van het 
gebruik van onjuist verstrekte gegevens, 
dan betaalt de verstrekkende bevoegde 
autoriteit de ontvanger de uitgekeerde 
schadevergoeding terug, waarbij 
eventuele aan de ontvanger toe te 
schrijven fouten in aanmerking worden 
genomen.
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Motivering

Vgl. artikel 19, leden 1 en 2, van Kaderbesluit 2008/977/JBZ.

Amendement 92
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de sanctieregeling vast 
die van toepassing is op schendingen van 
de krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze ten 
uitvoer wordt gelegd. De vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

De lidstaten nemen passende maatregelen 
om de correcte toepassing van de 
bepalingen van deze richtlijn te 
verzekeren, en stellen de sanctieregeling 
vast die van toepassing is op schendingen 
van de krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen en treffen alle maatregelen die 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze ten 
uitvoer wordt gelegd. De vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

Motivering

Vgl. artikel 24 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ.

Amendement 93
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 28, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf de datum waarop deze 
richtlijn in werking treedt.

2. De in artikel 34, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf de datum waarop deze 
richtlijn in werking treedt.

Motivering

Vloeit voort uit schrapping van delegatie in artikel 28, lid 5 en de wijziging van uitvoerings-
in gedelegeerde handelingen in artikel 34, lid 3.
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Amendement 94
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 28, lid 5, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het wordt van kracht op de dag 
na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het laat 
de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 34, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het wordt van kracht op de dag 
na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het laat 
de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Motivering

Vloeit voort uit schrapping van delegatie in artikel 28, lid 5 en de wijziging van uitvoerings-
in gedelegeerde handelingen in artikel 34, lid 3.

Amendement 95
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 56 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 28, lid 5, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie heeft meegedeeld daartegen 
geen bezwaar te zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 34, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie heeft meegedeeld daartegen 
geen bezwaar te zullen maken. Die termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.
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Motivering

Vloeit voort uit schrapping van delegatie in artikel 28, lid 5 en de wijziging van uitvoerings-
in gedelegeerde handelingen in artikel 34, lid 3.

Amendement 96
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.

Schrappen

Motivering

Amendement als gevolg van het amendement op artikel 34, lid 5.

Amendement 97
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De internationale overeenkomsten die door 
de lidstaten voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 
gesloten, worden indien nodig binnen vijf
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn gewijzigd.

1. De internationale overeenkomsten die 
door de lidstaten voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 
gesloten, worden indien nodig binnen tien 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn gewijzigd voorzover zij niet reeds 
aan afzonderlijke controle onderworpen 
zijn. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, 
vindt het bepaalde in artikel 36 in geval 
van een negatieve passendverklaring 
analoge toepassing op de vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn 
gesloten internationale overeenkomsten.

Motivering

Een aanpassingstermijn van vijf jaar is gelet op het grote aantal ingewikkelde internationale 
verdragen te kort. Het bepaalde van artikel 36 mag niet alleen tussen de lidstaten onderling 
gelden maar moet bij analogie ook toepassing vinden op bestaande internationale verdragen.
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Amendement 98
Voorstel voor een richtlijn
Bijlage [x] (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Annex [x]
Lijst van derde landen, gebieden of 

verwerkingssectoren in derde landen of 
internationale organisaties die een 

passend beschermingsniveau bieden in de 
zin van artikel 34, lid 2

Motivering

Vloeit voort uit amendement op artikel 34.
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