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Amendement 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een richtlijn
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

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, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens

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, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens

Or. en

Amendement 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 16, lid 2,

– Gezien het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name artikel 16, leden 1 en 2, artikel 82, 
leden 2 ter en 2 quater, alsook artikel 7 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie alsmede artikel 8, 
leden 2 en 3 daarvan,

Or. en
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Amendement 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De bescherming van natuurlijke 
personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens is een grondrecht. 
Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en artikel 16, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie heeft eenieder het recht op 
bescherming van zijn persoonsgegevens.

(1) De bescherming van natuurlijke 
personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens is een grondrecht. 
Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en artikel 16, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie heeft eenieder het recht op 
bescherming van zijn persoonsgegevens. 
Krachtens artikel 8, lid 2 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie moeten dergelijke 
gegevens eerlijk worden verwerkt voor 
bepaalde doeleinden en met toestemming 
van de betrokkene of op basis van een 
andere gerechtvaardigde grondslag 
waarin de wet voorziet en heeft eenieder 
recht van inzage in de over hem 
verzamelde gegevens en op rectificatie 
daarvan.

Or. en

Amendement 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Dit maakt het noodzakelijk het vrije 
verkeer van gegevens tussen bevoegde 
autoriteiten binnen de Unie en de doorgifte 
naar derde landen en internationale 
organisaties te vergemakkelijken en 

(4) Hiertoe moet, waar zulks noodzakelijk
is en in verhouding staat tot het beoogde 
doel, het vrije verkeer van gegevens tussen 
bevoegde autoriteiten binnen de Unie en de 
doorgifte naar derde landen en 
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daarbij een hoge mate van bescherming 
van persoonsgegevens te garanderen. 
Deze ontwikkelingen maken het 
noodzakelijk in de Unie een solide en 
coherenter kader voor de bescherming van 
persoonsgegevens tot stand te brengen, 
ondersteund met robuuste handhaving.

internationale organisaties worden 
vergemakkelijkt en een hoge mate van 
bescherming van persoonsgegevens 
worden gegarandeerd. Deze 
ontwikkelingen maken het noodzakelijk in 
de Unie een solide en coherenter kader 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens tot stand te brengen, 
ondersteund met robuuste handhaving.

Or. en

Amendement 174
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Het is voor een doeltreffende justitiële 
samenwerking in strafzaken en een 
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 er in alle 
lidstaten voor worden gezorgd dat bij elke
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 
minimumnormen worden nageleefd. 
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voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in de lidstaten.

Or. de

Amendement 175
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Het is voor een doeltreffende justitiële 
samenwerking in strafzaken en een 
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 er in alle 
lidstaten worden gezorgd voor 
minimumnormen voor elke vorm van
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.

Or. en
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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. Verwijzing 
naar het ontwerpadvies van JURI.

Amendement 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) Het is voor een doeltreffende justitiële 
samenwerking in strafzaken en een 
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 daarmee 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. Er moet 
worden gezorgd voor een in de gehele 
Unie coherente en homogene toepassing 
van de regels inzake de bescherming van 
de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. 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 
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gelijke bevoegdheden inzake toezicht en 
handhaving van de voorschriften inzake de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 177
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Teneinde voor natuurlijke personen in 
de hele Unie eenzelfde
beschermingsniveau te waarborgen door 
middel van wettelijk afdwingbare rechten 
en te voorkomen dat verschillen de 
uitwisseling van persoonsgegevens tussen 
bevoegde autoriteiten hinderen, dient de 
richtlijn te voorzien in geharmoniseerde 
voorschriften betreffende de bescherming 
en het vrije verkeer van persoonsgegevens 
op het gebied van justitiële samenwerking 
in strafzaken en politiële samenwerking.

(12) Teneinde voor natuurlijke personen in 
de hele Unie een 
minimumbeschermingsniveau te 
waarborgen door middel van wettelijk 
afdwingbare rechten en te voorkomen dat 
verschillen de uitwisseling van 
persoonsgegevens tussen bevoegde 
autoriteiten hinderen, dient de richtlijn te 
voorzien in een minimale harmonisering 
op het gebied van bescherming en het vrije 
verkeer van persoonsgegevens op het 
gebied van justitiële samenwerking in 
strafzaken en politiële samenwerking.

Or. de

Amendement 178
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Teneinde voor natuurlijke personen in 
de hele Unie eenzelfde 
beschermingsniveau te waarborgen door 
middel van wettelijk afdwingbare rechten 
en te voorkomen dat verschillen de 

(12) Teneinde voor natuurlijke personen in 
de hele Unie een 
minimumbeschermingsniveau te 
waarborgen door middel van wettelijk 
afdwingbare rechten en te voorkomen dat 
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uitwisseling van persoonsgegevens tussen 
bevoegde autoriteiten hinderen, dient de 
richtlijn te voorzien in geharmoniseerde 
voorschriften betreffende de bescherming 
en het vrije verkeer van persoonsgegevens 
op het gebied van justitiële samenwerking 
in strafzaken en politiële samenwerking.

verschillen de uitwisseling van 
persoonsgegevens tussen bevoegde 
autoriteiten hinderen, dient de richtlijn te 
voorzien in een minimale harmonisering 
op het gebied van de bescherming en het 
vrije verkeer van persoonsgegevens op het 
gebied van justitiële samenwerking in 
strafzaken en politiële samenwerking.

Or. en

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. Verwijzing 
naar het ontwerpadvies van JURI.

Amendement 179
Axel Voss

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 
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 

(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 
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 
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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.

toepassingsgebied van het Unierecht 
vallen, met name in verband met de 
nationale veiligheid.

Or. de

Amendement 180
Cornelia Ernst

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 
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.

(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 
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, of op gegevens die worden 
verwerkt door instellingen, organen, 
bureaus en agentschappen van de Unie, 
zoals Europol of Eurojust.

Or. en
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Amendement 181
Jan Philipp Albrecht

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 
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.

(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 
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, of op gegevens die worden 
verwerkt door instellingen, organen, 
bureaus en agentschappen van de Unie, 
zoals Europol of Eurojust.

Or. en

Motivering

De betekenis van de term "nationale veiligheid" verschilt van lidstaat tot lidstaat. Om redenen 
van duidelijkheid volstaat een verwijzing naar "buiten de werkingssfeer van het EU-recht". 
Zo kan worden vermeden dat lidstaten de uitzondering voor de nationale veiligheid inroepen 
om onder de regels voor de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze richtlijn uit te 
komen. Zie de formulering van artikel 2, lid 3 bis (amendement van Jan Philipp Albrecht).
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Amendement 182
Louis Michel

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 
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.

(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 
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, of op 
gegevens die worden verwerkt door 
bevoegde organisaties die een bijdrage 
leveren aan de bestrijding van 
manipulatie in de sport.

Or. en

Amendement 183
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16
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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.

Or. de

Amendement 184
Cornelia Ernst

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 

(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 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 
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die gegevens betrekking hebben, niet meer 
identificeerbaar is.

betrekking hebben, niet meer 
identificeerbaar is, waarbij de jongste 
stand van de techniek en de 
technologische ontwikkelingen volledig in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Amendement 185
Jan Philipp Albrecht

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 persoon worden gebruikt om de 
persoon te identificeren of te 
onderscheiden. Deze richtlijn dient niet 
van toepassing te zijn op anonieme
gegevens, d.w.z. gegevens die direct of 
indirect, alleen of in combinatie met 
bijbehorende gegevens, niet in verband 
kunnen worden gebracht met een 
natuurlijke persoon of waarbij de 
vaststelling van een dergelijk verband een 
onevenredige hoeveelheid tijd, financiële 
middelen en inspanning zou vergen, 
rekening houdend met de stand van de 
techniek op het ogenblik van de 
verwerking en de mogelijkheden voor
ontwikkeling tijdens de periode gedurende 
welke de gegevens worden verwerkt.

Or. en
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Motivering

De richtlijn dient duidelijk van toepassing te zijn op gegevens die het uitsluitend mogelijk 
maken de persoon te "onderscheiden". Deze formulering en de verduidelijking van anonieme 
gegevens zorgen voor samenhang met de verordening inzake gegevensbescherming.

Amendement 186
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Elke verwerking van 
persoonsgegevens dient ten aanzien van de 
betrokkenen eerlijk en rechtmatig te 
geschieden. In het bijzonder dienen de 
specifieke doeleinden waarvoor de 
gegevens worden verwerkt, uitdrukkelijk te 
worden vermeld.

(18) Elke verwerking van 
persoonsgegevens dient ten aanzien van de 
betrokkenen eerlijk en rechtmatig te 
geschieden. In het bijzonder dienen de 
specifieke doeleinden waarvoor de 
gegevens worden verwerkt, uitdrukkelijk te 
worden vermeld en begrijpelijk te zijn 
voor de betrokkene.

Or. en

Amendement 187
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Met het oog op de voorkoming, het 
onderzoek en de vervolging van strafbare 
feiten is het noodzakelijk dat de bevoegde 
autoriteiten persoonsgegevens die zij in 
het kader van de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing of de vervolging 
van strafbare feiten hebben verzameld, 
ook buiten dat kader bewaren en 
bewerken, teneinde een beeld te krijgen 
van criminele verschijnselen en trends, 
inlichtingen te verzamelen over 

Schrappen
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georganiseerde criminele netwerken en 
verbanden te leggen tussen verschillende 
opgespoorde strafbare feiten.

Or. en

Amendement 188
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Persoonsgegevens dienen niet te 
worden verwerkt voor doeleinden die 
onverenigbaar zijn met het doel waarvoor 
zij zijn verzameld. De persoonsgegevens 
dienen adequaat, ter zake dienend en niet 
excessief zijn in verhouding tot het doel 
waarvoor zij worden verwerkt. Alle 
redelijke maatregelen moeten worden 
genomen om te zorgen dat onjuiste 
persoonsgegevens worden gerectificeerd of 
gewist.

(20) Persoonsgegevens dienen niet te 
worden verwerkt voor doeleinden die 
onverenigbaar zijn met het doel waarvoor 
zij zijn verzameld. De persoonsgegevens 
dienen adequaat en ter zake dienend te zijn 
in verhouding tot het doel waarvoor zij 
worden verwerkt. Alle redelijke 
maatregelen moeten worden genomen om 
te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens 
worden gerectificeerd of gewist.

Or. en

Amendement 189
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Persoonsgegevens dienen niet te 
worden verwerkt voor doeleinden die 
onverenigbaar zijn met het doel waarvoor 
zij zijn verzameld. De persoonsgegevens 
dienen adequaat, ter zake dienend en niet 
excessief zijn in verhouding tot het doel 
waarvoor zij worden verwerkt. Alle 
redelijke maatregelen moeten worden 

(20) Persoonsgegevens dienen niet te 
worden verwerkt voor doeleinden die 
onverenigbaar zijn met het doel waarvoor 
zij zijn verzameld. De persoonsgegevens 
dienen adequaat, ter zake dienend te zijn
en beperkt te blijven tot wat minimaal 
nodig is voor het doel waarvoor zij worden 
verwerkt; Alle redelijke maatregelen 
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genomen om te zorgen dat onjuiste 
persoonsgegevens worden gerectificeerd of 
gewist.

moeten worden genomen om te zorgen dat 
onjuiste persoonsgegevens worden 
gerectificeerd of gewist.

Or. en

Amendement 190
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) Het feit alleen dat twee 
doeleinden beide betrekking hebben op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen heeft niet 
noodzakelijkerwijs tot gevolg dat zij met 
elkaar verenigbaar zijn. Zo mag 
informatie over slachtoffers van 
misdrijven niet worden gebruikt om tegen 
hen een onderzoek in te stellen naar 
mogelijk door hen gepleegde misdrijven 
die daarmee geen verband houden. Er zijn 
echter gevallen waarin verdere 
verwerking voor onverenigbare 
doeleinden mogelijk moet zijn als deze 
noodzakelijk is om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting waaraan de voor de 
verwerking verantwoordelijke is 
onderworpen, om de vitale belangen van 
de betrokkene of een andere persoon te 
beschermen of om een onmiddellijke en 
ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid af te wenden. De lidstaten 
moeten derhalve in staat zijn nationale 
wetten aan te nemen waarin dergelijke 
uitzonderingen worden geregeld, voor 
zover zulks strikt noodzakelijk is. 
Dergelijke nationale wetten moeten 
vereisen dat er een individuele 
beoordeling wordt uitgevoerd waarbij 
rekening wordt gehouden met alle 
omstandigheden van de zaak en dienen te 
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voorzien in adequate waarborgen, zoals 
bijvoorbeeld toestemming van de rechter.

Or. en

Amendement 191
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De verwerking van persoonsgegevens 
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.

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de schrapping van artikel 5.

Amendement 192
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De verwerking van persoonsgegevens 
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.

(23) De verwerking van persoonsgegevens 
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 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.

Or. en

Amendement 193
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De verwerking van persoonsgegevens 
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.

(23) De verwerking van persoonsgegevens 
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 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. De lidstaten 
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dienen specifieke voorschriften op te 
stellen met betrekking tot de gevolgen van 
deze categorisering, waarbij zij rekening 
houden met de verschillende doeleinden 
waarvoor gegevens worden verzameld en 
waarbij zij voorzien in specifieke 
waarborgen voor personen die niet 
worden verdacht of niet zijn veroordeeld 
wegens een strafbaar feit.

Or. en

Justification

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Amendement 194
Axel Voss

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

Or. de
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Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de schrapping van artikel 5.

Amendement 195
Cornelia Ernst

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.

(24) Persoonsgegevens dienen 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.

Or. en

Amendement 196
Jan Philipp Albrecht

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.

(24) Persoonsgegevens dienen 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. De ontvanger moet 
geïnformeerd worden als gegevens op 
onrechtmatige wijze zijn doorgegeven of 
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onjuist zijn. De ontvanger corrigeert de 
gegevens onverwijld.

Or. en

Motivering

De verplichting om de gegevens te onderscheiden naar betrouwbaarheid dient 
onvoorwaardelijk te zijn.

Amendement 197
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) De verwerking van persoonsgegevens 
kan slechts rechtmatig zijn, indien zij 
noodzakelijk is om aan een wettelijke 
verplichting voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke te voldoen, voor het 
uitvoeren van een taak van algemeen 
belang door een bevoegde autoriteit 
overeenkomstig de wet, om de vitale 
belangen van de betrokkene of van een 
andere persoon te beschermen of om een 
onmiddellijke en ernstige bedreiging voor 
de openbare veiligheid af te wenden.

(25) De verwerking van persoonsgegevens 
kan slechts rechtmatig zijn, indien zij 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van een 
taak van algemeen belang door een 
bevoegde autoriteit overeenkomstig de wet.

Or. en

Motivering

In het licht van de voorgestelde wijzigingen van artikel 7 en het voorgestelde nieuwe artikel 7 
bis moet deze overweging dienovereenkomstig worden aangepast om te verduidelijken dat 
alle andere redenen voor de verwerking als uitzonderingen moeten worden beschouwd.

Amendement 198
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Toestemming dient uitdrukkelijk 
te worden verleend in de vorm van een uit 
vrije wil gegeven, specifieke en op 
informatie berustende ondubbelzinnige 
verklaring van de betrokkene, teneinde te 
waarborgen dat personen er zich bewust 
van zijn dat zij toestemming geven voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Stilte 
of inactiviteit dient derhalve niet als 
toestemming te gelden. De toestemming
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen.

Or. de

Motivering

Invoeging van een nieuwe overweging ter introductie van de in artikel 7 bedoelde 
toestemming.

Amendement 199
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25a) In afzonderlijke en exceptionele 
gevallen en overeenkomstig de wet kan de 
verwerking van persoonsgegevens ook 
voor andere doeleinden worden 
toegestaan, indien een dergelijke 
verwerking noodzakelijk is om een 
wettelijke verplichting na te komen
waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke is onderworpen, om de 
vitale belangen van de betrokkene of van 
een andere persoon te beschermen of om 
een onmiddellijke en ernstige bedreiging 
voor de openbare veiligheid af te wenden.



PE506.127v01-00 24/157 AM\928472NL.doc

NL

Or. en

Amendement 200
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig zijn uit het oogpunt van 
de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, waaronder genetische 
gegevens, verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 
niet te worden verwerkt, tenzij de
verwerking uitdrukkelijk is toegestaan op 
grond van wetgeving die in passende 
maatregelen voorziet om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen, de verwerking 
noodzakelijk is ter bescherming van een 
vitaal belang van de betrokkene of een 
andere persoon, of de verwerking 
betrekking heeft op gegevens die kennelijk 
door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.

(26) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig zijn uit het oogpunt van 
de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 
niet te worden verwerkt, tenzij de 
verwerking uitdrukkelijk is toegestaan op 
grond van wetgeving die in passende 
maatregelen voorziet om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen, de verwerking 
noodzakelijk is ter bescherming van een 
vitaal belang van de betrokkene of een 
andere persoon, of de verwerking 
betrekking heeft op gegevens die kennelijk 
door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.

Or. de

Amendement 201
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig zijn uit het oogpunt van 
de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, waaronder genetische 
gegevens, verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 

(26) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig zijn uit het oogpunt van 
de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, waaronder genetische 
gegevens, verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 



AM\928472NL.doc 25/157 PE506.127v01-00

NL

niet te worden verwerkt, tenzij de 
verwerking uitdrukkelijk is toegestaan op 
grond van wetgeving die in passende 
maatregelen voorziet om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen, de verwerking 
noodzakelijk is ter bescherming van een 
vitaal belang van de betrokkene of een 
andere persoon, of de verwerking 
betrekking heeft op gegevens die kennelijk 
door de betrokkene openbaar zijn gemaakt.

niet te worden verwerkt, tenzij de 
verwerking uitdrukkelijk is toegestaan op 
grond van wetgeving die in passende 
maatregelen voorziet om de grondrechten 
en de gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen, de verwerking 
noodzakelijk is ter bescherming van een 
vitaal belang van de betrokkene of een 
natuurlijke andere persoon, of de 
verwerking betrekking heeft op gegevens 
die kennelijk door de betrokkene openbaar 
zijn gemaakt.

Or. en

Amendement 202
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26 bis) Kinderen verdienen met 
betrekking tot hun persoonsgegevens 
extra bescherming, aangezien zij zich 
allicht minder bewust zijn van de risico's, 
gevolgen, beschermingsmaatregelen en 
rechten in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. Voor de vaststelling of 
een persoon een kind is, dient in deze 
richtlijn de in het VN-Verdrag inzake de 
rechten van het kind vervatte definitie te 
worden overgenomen. Deze specifieke 
bepaling moet met name worden 
meegenomen in de waarborgen ten 
aanzien van de beveiliging van de 
verwerking. Er moet specifieke aandacht 
worden geschonken aan de juistheid van 
de identificatiegegevens van kinderen, de 
betrouwbaarheid ervan in de loop der tijd 
en hoe lang zij worden bewaard.

Or. fr



PE506.127v01-00 26/157 AM\928472NL.doc

NL

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn bevat nauwelijks verwijzingen naar kinderen, in tegenstelling 
tot het voorstel voor een verordening. Dit amendement zorgt voor een nauwere samenhang 
met de verordening. Bovendien moet rekening worden gehouden met het feit dat heel wat 
gegevens, zoals de gezichtsopname of de vingerafdrukken, bijzonder snel veranderen bij 
kinderen.

Amendement 203
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die 
uitsluitend op geautomatiseerde 
verwerking is gebaseerd, indien die 
verwerking voor die persoon ongunstige 
rechtsgevolgen heeft, tenzij de verwerking 
wettelijk is toegestaan en vergezeld gaat 
van passende maatregelen om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen.

(27) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die op 
gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde 
verwerking is gebaseerd, indien die 
verwerking voor die persoon ongunstige 
rechtsgevolgen of wezenlijke 
consequenties heeft, tenzij de verwerking 
wettelijk is toegestaan en vergezeld gaat 
van passende maatregelen om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen.

Or. en

Amendement 204
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die 
uitsluitend op geautomatiseerde 
verwerking is gebaseerd, indien die 

(27) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die 
gedeeltelijk of volledig op
geautomatiseerde verwerking is gebaseerd, 
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verwerking voor die persoon ongunstige 
rechtsgevolgen heeft, tenzij de verwerking 
wettelijk is toegestaan en vergezeld gaat 
van passende maatregelen om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen.

indien die verwerking voor die persoon 
ongunstige rechtsgevolgen of wezenlijke 
consequenties heeft, tenzij de verwerking 
wettelijk is toegestaan en vergezeld gaat 
van passende maatregelen om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen.

Or. en

Amendement 205
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die 
uitsluitend op geautomatiseerde
verwerking is gebaseerd, indien die 
verwerking voor die persoon ongunstige
rechtsgevolgen heeft, tenzij de verwerking 
wettelijk is toegestaan en vergezeld gaat 
van passende maatregelen om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen.

(27) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die op
profilering is gebaseerd. Een verwerking 
die voor die persoon rechtsgevolgen heeft 
of voor hem of haar andere consequenties 
heeft, dient verboden te zijn, tenzij deze 
verwerking strikt noodzakelijk is in een 
democratische samenleving, evenredig is 
aan het rechtmatig nagestreefde doel, 
wettelijk uitdrukkelijk is toegestaan en 
vergezeld gaat van passende maatregelen 
om de grondrechten en de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen, waaronder het 
recht betekenisvolle informatie te krijgen 
over de bij de profilering gebruikte logica. 
Een dergelijke verwerking mag in geen 
geval bijzondere categorieën gegevens 
omvatten of genereren, of onderscheid 
maken op grond van dergelijke bijzondere 
categorieën gegevens.

Or. en
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Amendement 206
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die 
uitsluitend op geautomatiseerde 
verwerking is gebaseerd, indien die 
verwerking voor die persoon ongunstige
rechtsgevolgen heeft, tenzij de verwerking 
wettelijk is toegestaan en vergezeld gaat 
van passende maatregelen om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen.

(27) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die 
uitsluitend op geautomatiseerde 
verwerking is gebaseerd, indien die 
verwerking voor die persoon nadelige 
gevolgen heeft, tenzij de verwerking 
wettelijk is toegestaan en vergezeld gaat 
van passende maatregelen om de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen.

Or. en

Motivering

(Zie de formulering van artikel 9, lid 1, amendement van Jan Philipp Albrecht.)

Amendement 207
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Informatie die bestemd is voor de 
betrokkene dient eenvoudig toegankelijk 
en begrijpelijk te zijn en in duidelijke en 
eenvoudige taal te worden gesteld, 
teneinde de betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten te doen gelden.

(28) Informatie die bestemd is voor de 
betrokkene dient eenvoudig toegankelijk 
en begrijpelijk te zijn en in duidelijke en 
eenvoudige taal te worden gesteld, 
teneinde de betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten te doen gelden. Deze 
informatie wordt op de betrokkene 
afgestemd, indien nodig door middel van 
eenvoudig taalgebruik en/of een vreemde 
taal.

Or. en
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Amendement 208
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Informatie die bestemd is voor de 
betrokkene dient eenvoudig toegankelijk 
en begrijpelijk te zijn en in duidelijke en 
eenvoudige taal te worden gesteld, 
teneinde de betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten te doen gelden.

(28) Informatie die bestemd is voor de 
betrokkene dient eenvoudig toegankelijk 
en begrijpelijk te zijn en in duidelijke en 
eenvoudige taal te worden gesteld, 
teneinde de betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten te doen gelden, met name 
wanneer de betrokkene een kind is.

Or. en

Amendement 209
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Informatie die bestemd is voor de 
betrokkene dient eenvoudig toegankelijk 
en begrijpelijk te zijn en in duidelijke en 
eenvoudige taal te worden gesteld, 
teneinde de betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten te doen gelden.

(28) Informatie die bestemd is voor de 
betrokkene dient eenvoudig toegankelijk 
en begrijpelijk te zijn en in duidelijke en 
eenvoudige taal te worden gesteld, 
teneinde de betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten te doen gelden. Als de
betrokkene een kind is, moet de 
informatie die hem of haar wordt 
verstrekt, worden afgestemd op zijn of 
haar begripsvermogen. Die informatie 
kan worden verstrekt in het kader van 
gepersonaliseerde bijstand.

Or. fr
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Amendement 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Informatie die bestemd is voor de 
betrokkene dient eenvoudig toegankelijk 
en begrijpelijk te zijn en in duidelijke en 
eenvoudige taal te worden gesteld, 
teneinde de betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten te doen gelden.

(28) Informatie die bestemd is voor de 
betrokkene dient eenvoudig toegankelijk 
en begrijpelijk te zijn en in duidelijke en 
eenvoudige taal te worden gesteld, 
teneinde de betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten te doen gelden. Met name 
wanneer de betrokkene een kind is dient 
deze informatie op een kindvriendelijke 
manier te worden verstrekt.

Or. en

Amendement 211
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het beginsel van eerlijke verwerking 
vereist in dat de betrokkene met name 
wordt meegedeeld dat de verwerking 
plaatsvindt en met welk doel, hoe lang de 
gegevens worden opgeslagen, dat hij het 
recht van toegang, rectificatie en 
uitwissing heeft en dat hij het recht heeft 
om een klacht in te dienen. Indien de 
gegevens van de betrokkene moeten 
worden verkregen, dient hem te worden 
meegedeeld of hij verplicht is de gegevens 
te verstrekken en wat de gevolgen zijn van 
niet-verstrekking van de gegevens.

Schrappen

Or. de
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Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de wijziging van artikel 11.

Amendement 212
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het beginsel van eerlijke verwerking
vereist in dat de betrokkene met name 
wordt meegedeeld dat de verwerking 
plaatsvindt en met welk doel, hoe lang de 
gegevens worden opgeslagen, dat hij het 
recht van toegang, rectificatie en uitwissing 
heeft en dat hij het recht heeft om een 
klacht in te dienen. Indien de gegevens van 
de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden meegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

(30) Het beginsel van eerlijke en 
transparante verwerking vereist dat de 
betrokkene met name wordt meegedeeld 
dat de verwerking plaatsvindt en met welk 
doel, op welke rechtsgrond, hoe lang de 
gegevens worden opgeslagen, dat hij het 
recht van toegang, rectificatie en uitwissing 
heeft en dat hij het recht heeft om een 
klacht in te dienen. Indien de gegevens van 
de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden meegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

Or. en

Amendement 213
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het beginsel van eerlijke verwerking 
vereist in dat de betrokkene met name 
wordt meegedeeld dat de verwerking 
plaatsvindt en met welk doel, hoe lang de 
gegevens worden opgeslagen, dat hij het 
recht van toegang, rectificatie en uitwissing 
heeft en dat hij het recht heeft om een 

(30) Het beginsel van eerlijke verwerking 
vereist dat de betrokkene op transparante 
wijze met name wordt meegedeeld dat de 
verwerking plaatsvindt en met welk doel, 
op welke rechtsgrond, hoe lang de 
gegevens worden opgeslagen, dat hij het 
recht van toegang, rectificatie en uitwissing 
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klacht in te dienen. Indien de gegevens van 
de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden meegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

heeft en dat hij het recht heeft om een 
klacht in te dienen. Indien de gegevens van 
de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden meegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

Or. en

Amendement 214
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het beginsel van eerlijke verwerking 
vereist in dat de betrokkene met name 
wordt meegedeeld dat de verwerking 
plaatsvindt en met welk doel, hoe lang de 
gegevens worden opgeslagen, dat hij het 
recht van toegang, rectificatie en uitwissing 
heeft en dat hij het recht heeft om een 
klacht in te dienen. Indien de gegevens van 
de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden meegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

(30) Het beginsel van eerlijke en 
transparante verwerking vereist dat de 
betrokkene met name wordt meegedeeld 
dat de verwerking plaatsvindt en met welk 
doel, hoe lang de gegevens worden 
opgeslagen, dat hij het recht van toegang, 
rectificatie en uitwissing heeft en dat hij 
het recht heeft om een klacht in te dienen. 
Indien de gegevens van de betrokkene 
moeten worden verkregen, dient hem te 
worden meegedeeld of hij verplicht is de 
gegevens te verstrekken en wat de 
gevolgen zijn van niet-verstrekking van de 
gegevens.

Or. en

Amendement 215
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het beginsel van eerlijke verwerking (30) Het beginsel van eerlijke en 
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vereist in dat de betrokkene met name 
wordt meegedeeld dat de verwerking 
plaatsvindt en met welk doel, hoe lang de 
gegevens worden opgeslagen, dat hij het 
recht van toegang, rectificatie en uitwissing 
heeft en dat hij het recht heeft om een 
klacht in te dienen. Indien de gegevens van 
de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden meegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

transparante verwerking vereist dat de 
betrokkene met name wordt meegedeeld 
dat de verwerking plaatsvindt, op welke 
rechtsgrond en met welk doel, hoe lang de 
gegevens worden opgeslagen, dat hij het 
recht van toegang, rectificatie en uitwissing 
heeft en dat hij het recht heeft om een 
klacht in te dienen. Voorts wordt de 
betrokkene ervan op de hoogte gesteld 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van 
profilering en wat hiervan de beoogde 
gevolgen zijn. Indien de gegevens van de 
betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden meegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

Or. en

Motivering

Betrokkenen moeten worden geïnformeerd over de rechtsgrond voor het verzamelen van hun 
persoonsgegevens. Dit zorgt er mede voor dat de voor de verwerking verantwoordelijke zich 
bij het verzamelen van persoonsgegevens altijd bewust is van de rechtsgrond voor zijn 
activiteiten. Indien gebruik wordt gemaakt van profilering, moet hierover informatie worden 
verstrekt.

Amendement 216
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
gegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 

(32) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
gegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld, zo mogelijk van 
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de gegevens met name worden verwerkt, 
hoe lang zij worden bewaard, welke 
ontvangers de gegevens ontvangen, ook 
waar het ontvangers in derde landen 
betreft. Betrokkenen dienen de 
mogelijkheid te hebben een kopie te 
ontvangen van de hen betreffende 
persoonsgegevens die worden verwerkt.

tevoren, voor welke doeleinden de 
gegevens met name worden verwerkt, hoe 
lang zij worden bewaard, welke ontvangers 
de gegevens ontvangen, ook waar het 
ontvangers in derde landen betreft.
Betrokkenen dienen de mogelijkheid te 
hebben een kopie te ontvangen van de hen 
betreffende persoonsgegevens die worden
verwerkt.

Or. en

Amendement 217
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten dienen te beschikken over 
de mogelijkheid om wettelijke maatregelen 
te treffen om de informatieverstrekking aan 
de betrokkenen of de toegang tot hun 
persoonsgegevens uit te stellen, te 
beperken of achterwege te laten, voor 
zover en zolang die 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 om belemmering 
van officiële of gerechtelijke onderzoeken 
of procedures te voorkomen, 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, 
om de openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid te beschermen, of om de 
betrokkene of de rechten en vrijheden van 
anderen te beschermen.

(33) De lidstaten dienen te beschikken over 
de mogelijkheid om wettelijke maatregelen 
te treffen om de informatieverstrekking aan 
de betrokkenen of de toegang tot hun 
persoonsgegevens uit te stellen of te 
beperken, voor zover en zolang die gehele 
of gedeeltelijke beperking in een 
democratische samenleving, met 
inachtneming van de grondrechten en de 
gerechtvaardigde belangen van de persoon 
in kwestie, een noodzakelijke en 
evenredige maatregel is om belemmering 
van officiële of gerechtelijke onderzoeken 
of procedures te voorkomen, 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, 
om de openbare veiligheid te beschermen, 
of om de betrokkene of de rechten en 
vrijheden van anderen te beschermen.

Or. en
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Amendement 218
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De lidstaten dienen te beschikken over 
de mogelijkheid om wettelijke maatregelen 
te treffen om de informatieverstrekking aan 
de betrokkenen of de toegang tot hun 
persoonsgegevens uit te stellen, te 
beperken of achterwege te laten, voor 
zover en zolang die 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 om belemmering 
van officiële of gerechtelijke onderzoeken 
of procedures te voorkomen, 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, 
om de openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid te beschermen, of om de 
betrokkene of de rechten en vrijheden van 
anderen te beschermen.

(33) De lidstaten dienen te beschikken over 
de mogelijkheid om wettelijke maatregelen 
te treffen om de informatieverstrekking aan 
de betrokkenen of de toegang tot hun 
persoonsgegevens uit te stellen of te 
beperken, voor zover en zolang die gehele 
of gedeeltelijke beperking in een 
democratische samenleving, met 
inachtneming van de grondrechten en de 
gerechtvaardigde belangen van de persoon 
in kwestie, een strikt noodzakelijke en 
evenredige maatregel is om belemmering 
van officiële of gerechtelijke onderzoeken 
of procedures te voorkomen, 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, 
om de openbare veiligheid of de nationale 
veiligheid te beschermen, of om de 
betrokkene of de rechten en vrijheden van 
anderen te beschermen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de beperking van het recht op informatie. (Zie de formulering van artikel 
11, lid 4, inleidende formule.) 

Amendement 219
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36



PE506.127v01-00 36/157 AM\928472NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Eenieder dient het recht te hebben 
onjuiste persoonsgegevens over zichzelf te 
laten rectificeren en deze te laten wissen, 
indien de verwerking van dergelijke 
gegevens niet in overeenstemming is met 
de in deze richtlijn vastgestelde 
hoofdbeginselen. Indien de 
persoonsgegevens worden verwerkt in het 
kader van strafrechtelijke onderzoeken en 
procedures, mag het recht van rectificatie, 
informatie, toegang en wissing worden 
uitgeoefend en de beperking van de 
verwerking worden verricht 
overeenkomstig het nationale 
strafprocesrecht.

(36) Eenieder dient het recht te hebben 
onjuiste persoonsgegevens over zichzelf te 
laten rectificeren en deze te laten wissen, 
indien de verwerking van dergelijke 
gegevens niet in overeenstemming is met 
de in deze richtlijn vastgestelde 
beginselen. Indien de persoonsgegevens 
worden verwerkt in het kader van 
strafrechtelijke onderzoeken en procedures, 
mag het recht van rectificatie, informatie, 
toegang en wissing worden uitgeoefend en 
de beperking van de verwerking worden 
verricht overeenkomstig het nationale 
strafprocesrecht.

Or. en

Amendement 220
Nuno Melo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De bescherming van de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
vereist passende technische en 
organisatorische maatregelen om te 
waarborgen dat aan de vereisten van de 
richtlijn wordt voldaan. Teneinde toe te 
zien op de naleving van de krachtens deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen dient de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
beleid vast te stellen en passende 
maatregelen te treffen, die in het bijzonder 
in overeenstemming zijn met de beginselen 
van privacy by design en privacy by 
default.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pt
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Amendement 221
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het is voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van betrokkenen en 
de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
noodzakelijk dat de bij deze richtlijn 
vastgestelde verantwoordelijkheden op 
duidelijke wijze worden toegekend, ook 
wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke de doeleinden, 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking samen met andere voor de 
verwerking verantwoordelijken vaststelt, 
of wanneer een verwerking wordt 
uitgevoerd namens een voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de schrapping van artikel 20.

Amendement 222
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Indien verwerkingsactiviteiten op 
grond van hun aard, hun werkingssfeer of 
hun doel waarschijnlijk specifieke risico's 
voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen met zich meebrengen, dient 
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de voor de verwerking verantwoordelijke 
of verwerker een privacyeffectbeoordeling 
uit te voeren, waarbij met name wordt 
gekeken naar de geplande maatregelen, 
waarborgen en mechanismen voor het 
beschermen van persoonsgegevens en het 
aantonen dat aan deze richtlijn is 
voldaan.

Or. en

Amendement 223
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40bis) Persoonsgegevens mogen op dit 
gevoelige gebied alleen na een 
privacyeffectbeoordeling worden 
verwerkt. De lidstaten dienen derhalve 
een beoordeling van het effect van de 
beoogde verwerkingen op de bescherming 
van persoonsgegevens uit te voeren, 
alvorens nieuwe systemen voor de 
verwerking van persoonsgegevens te 
ontwikkelen.

Or. en

Amendement 224
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Teneinde de rechten en vrijheden van 
betrokkenen doeltreffend te beschermen 
door middel van preventieve maatregelen, 
dient de voor de verwerking 

(41) Teneinde de rechten en vrijheden van 
betrokkenen doeltreffend te beschermen 
door middel van preventieve maatregelen, 
dient de voor de verwerking 
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verantwoordelijke of de verwerker in 
bepaalde gevallen vóór de verwerking 
plaatsvindt overleg te plegen met de 
toezichthoudende autoriteit.

verantwoordelijke of de verwerker in 
bepaalde gevallen vóór de verwerking 
plaatsvindt overleg te plegen met de 
toezichthoudende autoriteit. Indien 
verwerkingsactiviteiten blijkens een 
privacyeffectbeoordeling waarschijnlijk 
specifieke risico’s inhouden voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen, 
moet de toezichthoudende autoriteit 
bovendien in staat zijn om nog voor de 
start van de werkzaamheden een riskante, 
tegen deze richtlijn indruisende 
verwerking te voorkomen.

Or. en

Amendement 225
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Teneinde de rechten en vrijheden van 
betrokkenen doeltreffend te beschermen 
door middel van preventieve maatregelen, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in 
bepaalde gevallen vóór de verwerking 
plaatsvindt overleg te plegen met de 
toezichthoudende autoriteit.

(41) Teneinde de rechten en vrijheden van 
betrokkenen doeltreffend te beschermen 
door middel van preventieve maatregelen, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in 
bepaalde gevallen vóór de verwerking 
plaatsvindt overleg te plegen met de 
toezichthoudende autoriteit. Indien 
verwerkingsactiviteiten blijkens een 
privacyeffectbeoordeling waarschijnlijk 
hoge specifieke risico’s voor de rechten en 
vrijheden van betrokkenen inhouden, 
moet de toezichthoudende autoriteit in 
staat zijn om voor de start van de 
werkzaamheden een riskante verwerking 
te voorkomen en voorstellen te doen om 
de situatie te verbeteren.

Or. en
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Amendement 226
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens kan, wanneer deze niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokken persoon 
schade, inclusief reputatieschade, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij daarom de bevoegde nationale 
autoriteit daarvan op de hoogte te stellen. 
De personen van wie de persoonsgegevens 
of de persoonlijke levenssfeer als gevolg 
van de inbreuk negatieve gevolgen kunnen 
ondervinden, moeten daarvan zonder 
onnodige vertraging in kennis worden 
gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor iemand 
persoonsgegevens of persoonlijke 
levenssfeer, wanneer die inbreuk kan 
leiden tot bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of 
-fraude, lichamelijke schade, ernstige 
vernedering of aantasting van de reputatie 
in samenhang met de verwerking van 
persoonsgegevens.

(42) Een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens kan, wanneer deze niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokken persoon 
schade, inclusief reputatieschade, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij daarom de bevoegde nationale 
autoriteit daarvan op de hoogte te stellen. 
De personen van wie de persoonsgegevens 
of de persoonlijke levenssfeer als gevolg 
van de inbreuk negatieve gevolgen kunnen 
ondervinden, moeten daarvan zonder 
onnodige vertraging in kennis worden 
gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor iemand 
persoonsgegevens of persoonlijke 
levenssfeer, wanneer die inbreuk kan 
leiden tot bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of 
-fraude, lichamelijke schade, ernstige 
vernedering of aantasting van de reputatie, 
of economisch of maatschappelijk verlies 
in samenhang met de verwerking van 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 227
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 42
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens kan, wanneer deze niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokken persoon 
schade, inclusief reputatieschade, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij daarom de bevoegde nationale 
autoriteit daarvan op de hoogte te stellen. 
De personen van wie de persoonsgegevens 
of de persoonlijke levenssfeer als gevolg 
van de inbreuk negatieve gevolgen kunnen 
ondervinden, moeten daarvan zonder 
onnodige vertraging in kennis worden 
gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor iemand 
persoonsgegevens of persoonlijke 
levenssfeer, wanneer die inbreuk kan 
leiden tot bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of 
-fraude, lichamelijke schade, ernstige 
vernedering of aantasting van de reputatie 
in samenhang met de verwerking van 
persoonsgegevens.

(42) Een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens kan, wanneer deze niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokken persoon 
schade, inclusief reputatieschade, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij daarom de bevoegde nationale 
autoriteit daarvan op de hoogte te stellen. 
De personen van wie de persoonsgegevens 
of de persoonlijke levenssfeer als gevolg 
van de inbreuk negatieve gevolgen kunnen
ondervinden, moeten daarvan zonder 
onnodige vertraging in kennis worden 
gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor iemand 
persoonsgegevens of persoonlijke 
levenssfeer, wanneer die inbreuk kan 
leiden tot bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of 
-fraude, lichamelijke schade, ernstige 
vernedering of aantasting van de reputatie.

Or. en

Amendement 228
Axel Voss

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 
aandacht worden besteed aan de 

Schrappen
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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.

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de wijziging van de artikelen 28 en 29.

Amendement 229
Cornelia Ernst

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 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 

(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 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 
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bevoegde autoriteiten in gevallen waarin 
vroegtijdige melding van incidenten 
nodeloos het onderzoek naar de 
omstandigheden van een inbreuk zou 
kunnen hinderen.

bevoegde autoriteiten in gevallen waarin 
vroegtijdige melding van incidenten 
nodeloos het onderzoek naar de 
omstandigheden van een inbreuk zou 
kunnen hinderen. Er mag niet van worden 
uitgegaan dat encryptie niet kan worden 
gekraakt.

Or. en

Amendement 230
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43a) Bepaalde vormen van verwerking, 
zoals profilering, de verwerking van 
gevoelige categorieën gegevens, toezicht 
op openbare ruimten (met inbegrip van 
videobewaking), alsook de verwerking van 
genetische en biometrische gegevens of 
gegevens over kinderen, kunnen 
bijzondere risico’s met zich meebrengen. 
Om deze risico's het hoofd te bieden 
dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijken, indien zij 
voornemens zijn dergelijke 
verwerkingsactiviteiten op touw te zetten, 
een beoordeling van het effect op de 
grondrechten uit te voeren. In deze 
beoordeling moeten de risico’s en de 
maatregelen om deze te bestrijden, in het 
bijzonder ten aanzien van discriminatie, 
worden toegelicht. Tevens dienen de voor 
de verwerking verantwoordelijken de 
betrokkenen of hun vertegenwoordigers 
naar hun mening in dezen te vragen.

Or. en
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Amendement 231
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker dient 
een persoon aan te wijzen die de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bijstaat bij het toezicht op de 
naleving van de bepalingen die krachtens 
deze richtlijn zijn vastgesteld. Er kan door 
verschillende entiteiten van een bevoegde 
autoriteit gezamenlijk een functionaris
voor gegevensbescherming worden 
benoemd. De functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk en doeltreffend uit te 
voeren.

(44) De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker dient 
een persoon aan te wijzen die de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bijstaat bij het toezicht op de 
naleving van de bepalingen die krachtens 
deze richtlijn zijn vastgesteld. De 
functionarissen voor
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk en doeltreffend uit te 
voeren. Dit noopt ook tot regels ter 
vermijding van belangenconflicten en het 
ter beschikking stellen van voldoende 
middelen en een passende administratieve 
koppeling om inmenging van voor de 
verwerking verantwoordelijken te 
vermijden.

Or. en

Amendement 232
Axel Voss

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 

(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 
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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.

die bevoegd is in de zin van deze richtlijn.

Or. de

Amendement 233
Cornelia Ernst

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 een of 
meer specifieke strafbare feiten en de 
tenuitvoerlegging van straffen, en dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke in 
het derde land of de internationale 
organisatie een overheidsinstantie 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. Gegevens 
die aan bevoegde overheidsinstanties 
worden doorgegeven mogen niet verder 
worden verwerkt voor andere doeleinden 
dan die waarvoor zij zijn doorgegeven.

Or. en

Amendement 234
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Verdere doorgiften naar bevoegde 
autoriteiten of internationale organisaties 
waarnaar persoonsgegevens zijn 
doorgegeven, dienen alleen te worden 
toegestaan indien de verdere doorgifte 
noodzakelijk is voor dezelfde specifieke 
doeleinden als de oorspronkelijke 
doorgifte en ook de tweede ontvanger een 
bevoegde overheidsinstantie is. Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de 
verdere doorgifte noodzakelijk is met het 
oog op de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van hetzelfde 
strafbare feit dat de reden was voor de 
oorspronkelijke doorgifte of met het oog 
op de tenuitvoerlegging van dezelfde straf 
die de reden was voor de oorspronkelijke 
doorgifte. Verdere doorgiften met het oog 
op de algemene wetshandhaving dienen 
niet te zijn toegestaan. Bovendien dient de 
bevoegde autoriteit die de oorspronkelijke 
doorgifte heeft uitgevoerd akkoord te zijn 
gegaan met de verdere doorgifte.

Or. en

Amendement 235
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De Commissie kan besluiten, met 
rechtskracht voor de gehele Unie, dat 
bepaalde derde landen, of een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, 
of een internationale organisatie een 
passend niveau van bescherming van 

(46) De Commissie kan besluiten, met 
rechtskracht voor de gehele Unie, dat 
bepaalde derde landen, of een gebied in 
een derde land, of een internationale 
organisatie een passend niveau van 
bescherming van persoonsgegevens 
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persoonsgegevens bieden, en daarmee in 
de gehele Unie rechtszekerheid en 
eenvormigheid verschaffen ten aanzien van 
derde landen of internationale organisaties 
die geacht worden een dergelijk 
beschermingsniveau te bieden. In zulke 
gevallen mogen persoonsgegevens naar de 
betrokken landen worden doorgegeven 
zonder dat verdere toestemming 
noodzakelijk is.

bieden, en daarmee in de gehele Unie 
rechtszekerheid en eenvormigheid 
verschaffen ten aanzien van derde landen 
of internationale organisaties die geacht 
worden een dergelijk beschermingsniveau 
te bieden. In zulke gevallen mogen 
persoonsgegevens naar de betrokken 
landen worden doorgegeven zonder dat 
verdere toestemming noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 236
Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) De Commissie kan besluiten, met 
rechtskracht voor de gehele Unie, dat 
bepaalde derde landen, of een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie een passend 
niveau van bescherming van 
persoonsgegevens bieden, en daarmee in 
de gehele Unie rechtszekerheid en 
eenvormigheid verschaffen ten aanzien van 
derde landen of internationale organisaties 
die geacht worden een dergelijk 
beschermingsniveau te bieden. In zulke 
gevallen mogen persoonsgegevens naar de 
betrokken landen worden doorgegeven 
zonder dat verdere toestemming 
noodzakelijk is.

(46) De Commissie kan besluiten, met 
rechtskracht voor de gehele Unie, dat 
bepaalde derde landen, of een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie een passend 
niveau van bescherming van 
persoonsgegevens bieden, en daarmee in 
de gehele Unie rechtszekerheid en 
eenvormigheid verschaffen ten aanzien van 
derde landen of internationale organisaties 
die geacht worden een dergelijk 
beschermingsniveau te bieden. In zulke 
gevallen mogen persoonsgegevens naar de 
betrokken landen of naar internationale 
organisaties worden doorgegeven zonder 
dat verdere toestemming noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 237
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De Commissie moet tevens kunnen 
besluiten dat een derde land, een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau waarborgt. In een 
dergelijk geval dient de doorgifte van 
persoonsgegevens naar dat derde land te 
worden verboden, tenzij die doorgifte 
geschiedt op grond van een internationale 
overeenkomst, passende waarborgen of 
een uitzonderingsbepaling. Er dient te 
worden voorzien in procedures voor 
overleg tussen de Commissie en de 
betrokken derde landen of internationale 
organisaties. Het desbetreffende besluit 
van de Commissie mag echter geen 
afbreuk doen aan de mogelijkheid om 
gegevens door te geven op grond van 
passende waarborgen of een in de 
richtlijn neergelegde 
uitzonderingsbepaling.

(48) De Commissie moet tevens kunnen 
besluiten dat een derde land, een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau waarborgt. In een 
dergelijk geval dient de doorgifte van 
persoonsgegevens naar dat derde land te 
worden verboden, tenzij die doorgifte 
geschiedt op grond van een internationale 
overeenkomst die het bij deze richtlijn 
vastgestelde 
minimumbeschermingsniveau biedt of een 
uitzonderingsbepaling. Er dient te worden 
voorzien in procedures voor overleg tussen 
de Commissie en de betrokken derde 
landen of internationale organisaties.

Or. en

Amendement 238
Nuno Melo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De Commissie moet tevens kunnen 
besluiten dat een derde land, een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau waarborgt. In een 
dergelijk geval dient de doorgifte van 
persoonsgegevens naar dat derde land te 
worden verboden, tenzij die doorgifte 
geschiedt op grond van een internationale 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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overeenkomst, passende waarborgen of een 
uitzonderingsbepaling. Er dient te worden 
voorzien in procedures voor overleg tussen 
de Commissie en de betrokken derde 
landen of internationale organisaties. Het 
desbetreffende besluit van de Commissie 
mag echter geen afbreuk doen aan de 
mogelijkheid om gegevens door te geven 
op grond van passende waarborgen of een 
in de richtlijn neergelegde 
uitzonderingsbepaling.

Or. pt

Amendement 239
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Doorgiften die niet plaatsvinden op 
grond van een besluit waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard, dienen slechts te zijn toegestaan 
indien in een juridisch bindend instrument 
passende garanties voor de bescherming 
van de persoonsgegevens worden geboden, 
of indien de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of het geheel van 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en 
op basis van die beoordeling van oordeel 
is dat passende garanties voor de 
bescherming van persoonsgegevens 
worden geboden. In gevallen waarin er 
geen gronden zijn om een 
gegevensdoorgifte toe te laten, moeten 
indien nodig uitzonderingen zijn 
toegestaan om een vitaal belang van de 
betrokkene of een andere persoon te 
beschermen of om gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene te beschermen, 
indien het recht van de lidstaat vanuit 

(49) Doorgiften die niet plaatsvinden op 
grond van een besluit waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard, dienen slechts te zijn toegestaan 
indien in een juridisch bindend instrument 
passende garanties voor de bescherming 
van de persoonsgegevens worden geboden. 
In gevallen waarin er geen gronden zijn om 
een gegevensdoorgifte toe te laten, moeten 
indien nodig uitzonderingen zijn 
toegestaan om een vitaal belang van de 
betrokkene of een andere natuurlijke 
persoon te beschermen of om 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene te beschermen, indien het recht 
van de lidstaat vanuit welke de doorgifte 
plaatsvindt aldus bepaalt, of indien de 
doorgifte van wezenlijk belang is om een 
onmiddellijke en ernstige bedreiging van 
de openbare veiligheid van een lidstaat of 
een derde land te voorkomen, of, in 
afzonderlijke gevallen, met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
of de vervolging van specifieke strafbare 
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welke de doorgifte plaatsvindt aldus 
bepaalt, of indien de doorgifte van 
wezenlijk belang is om een onmiddellijke 
en ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid van een lidstaat of een derde 
land te voorkomen, of, in afzonderlijke 
gevallen, met het oog op de voorkoming, 
het onderzoek, de opsporing of de 
vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, of, in 
afzonderlijke gevallen, voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van rechtsvorderingen.

feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, 
of, in afzonderlijke gevallen, voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van rechtsvorderingen. Indien 
de Commissie een besluit heeft afgegeven 
waarbij het beschermingsniveau niet-
passend wordt verklaard, dient het 
gebruik van uitzonderingsbepalingen 
beperkt te blijven tot gevallen waarin de 
doorgifte noodzakelijk is om de vitale 
belangen van de betrokkene of van een 
andere persoon te beschermen of waarin 
deze noodzakelijk is om een onmiddellijke 
en ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid van een lidstaat of een derde 
land af te wenden. Deze 
uitzonderingsbepalingen moeten in elk 
geval restrictief worden uitgelegd. In het 
bijzonder dienen uitzonderingsbepalingen 
niet te worden gebruikt om frequente, 
omvangrijke of structurele doorgiften toe 
te staan. Daarnaast moet de hoeveelheid 
gegevens die voor afzonderlijke gevallen 
wordt doorgegeven beperkt blijven tot 
hetgeen strikt noodzakelijk is. Bovendien 
dient elke doorgifte op grond van een 
uitzonderingsbepaling zorgvuldig te 
worden gedocumenteerd. Deze gegevens 
dienen op verzoek aan de 
toezichthoudende autoriteit te worden 
verstrekt.

Or. en

Amendement 240
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) De algemene voorwaarden voor de 
leden van de toezichthoudende autoriteit 
dienen in elke lidstaat bij wet te worden 
vastgesteld en dienen met name te bepalen 

(54) De algemene voorwaarden voor de 
leden van de toezichthoudende autoriteit 
dienen in elke lidstaat bij wet te worden 
vastgesteld en dienen met name te bepalen 
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dat die leden hetzij door het parlement, 
hetzij door de regering van de lidstaat 
worden benoemd, en voorschriften te 
bevatten inzake de persoonlijke 
kwalificaties van de leden en de positie van 
de leden.

dat die leden door het parlement van de 
lidstaat worden benoemd, en voorschriften 
te bevatten inzake de persoonlijke 
kwalificaties van de leden en de positie van 
de leden.

Or. en

Amendement 241
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

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.

Or. de

Amendement 242
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 56
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Met het oog op een consequent 
toezicht en de eenvormige handhaving 
van deze richtlijn in de gehele Unie 
dienen de toezichthoudende autoriteiten 
in alle lidstaten dezelfde taken en 
effectieve bevoegdheden te hebben, 
waaronder de bevoegdheid om onderzoek 
te verrichten en juridisch bindend op te 
treden, besluiten te nemen en sancties op 
te leggen, in het bijzonder bij klachten 
van personen, alsook de bevoegdheid om 
in rechte op te treden.

Schrappen

Or. de

Amendement 243
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Iedere toezichthoudende autoriteit 
dient kennis te nemen van klachten die 
door een betrokkene zijn ingediend en de 
zaak te onderzoeken. Het onderzoek dat 
naar aanleiding van een klacht wordt 
uitgevoerd, gaat niet verder dan in het 
specifieke geval passend is en kan worden 
onderworpen aan rechterlijke toetsing. De 
toezichthoudende autoriteit dient de 
betrokkene binnen een redelijke termijn in 
kennis te stellen van de voortgang van de 
behandeling en het resultaat van de klacht. 
Indien de zaak verder onderzoek of 
coördinatie met een andere 
toezichthoudende autoriteit vereist, dient 
de betrokkene tussentijdse informatie te 
worden verstrekt.

(57) Iedere toezichthoudende autoriteit 
dient kennis te nemen van klachten die 
door een betrokkene zijn ingediend en de 
zaak te onderzoeken. De toezichthoudende 
autoriteit dient de betrokkene binnen een 
redelijke termijn in kennis te stellen van de 
voortgang van de behandeling en het 
resultaat van de klacht. Indien de zaak 
verder onderzoek of coördinatie met een 
andere toezichthoudende autoriteit vereist, 
dient de betrokkene tussentijdse informatie 
te worden verstrekt.

Or. de



AM\928472NL.doc 53/157 PE506.127v01-00

NL

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit schrapping van het in artikel 50 bedoelde recht een klacht in 
te dienen voor verenigingen en gegevensbeschermingsautoriteiten.

Amendement 244
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, dienen het recht te hebben om 
een klacht in te dienen of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren 
zijn gemachtigd een recht op beroep in 
rechte uit te oefenen, en om onafhankelijk 
van een klacht van een betrokkene zelf 
een klacht in te dienen indien zij menen 
dat zich een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft voorgedaan.

Schrappen

Or. de

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit schrapping van het in artikel 50 bedoelde recht een klacht in 
te dienen voor verenigingen en gegevensbeschermingsautoriteiten.

Amendement 245
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Alle organen, organisaties of (61) Alle organen, organisaties of 
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verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, dienen het recht te hebben om 
een klacht in te dienen of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren 
zijn gemachtigd een recht op beroep in 
rechte uit te oefenen, en om onafhankelijk 
van een klacht van een betrokkene zelf een 
klacht in te dienen indien zij menen dat 
zich een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft voorgedaan.

verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van natuurlijke 
personen tot doel hebben en die volgens 
het recht van een lidstaat zijn opgericht, 
dienen het recht te hebben om een klacht in 
te dienen of namens betrokkenen een recht 
op beroep in rechte uit te oefenen, en om 
onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene zelf een klacht in te dienen 
indien zij menen dat zich een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens heeft 
voorgedaan of indien zij menen dat een 
voor de verwerking verantwoordelijke zich 
niet heeft gehouden aan de beginselen 
van privacy by design en privacy by 
default.

Or. en

Amendement 246
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) De schade die betrokkenen ten 
gevolge van een onrechtmatige verwerking 
kunnen lijden, moet worden vergoed door 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker, die van zijn 
aansprakelijkheid kan worden vrijgesteld 
indien hij bewijst dat het schade 
veroorzakende feit hem niet kan worden 
toegerekend, wat met name het geval is 
wanneer hij aantoont dat er sprake is van 
een fout van de betrokkene of van 
overmacht.

(64) De al dan niet geldelijke schade die 
betrokkenen ten gevolge van een 
onrechtmatige verwerking kunnen lijden, 
moet worden vergoed door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker, die alleen van zijn 
aansprakelijkheid kan worden vrijgesteld 
indien hij bewijst dat het schade 
veroorzakende feit hem niet kan worden 
toegerekend, wat met name het geval is 
wanneer hij aantoont dat er sprake is van 
een fout van de betrokkene of van 
overmacht.

Or. en
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Amendement 247
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65 bis) De doorgifte van 
persoonsgegevens naar andere 
autoriteiten of particuliere instanties is 
verboden, tenzij de doorgifte in 
overeenstemming is met het recht, de 
ontvanger in een lidstaat gevestigd is, er 
geen specifieke belangen van de 
betrokkene zijn die de doorgifte 
verhinderen, of tenzij de doorgifte in een 
specifiek geval voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke noodzakelijk is om een 
rechtmatig toegewezen taak uit te voeren 
of om een onmiddellijke en ernstige 
bedreiging van de openbare veiligheid af 
te wenden, dan wel om te voorkomen dat 
de rechten van personen ernstig worden 
geschonden. De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient de ontvanger te 
informeren over het doel van de 
verwerking. De ontvanger moet tevens 
geïnformeerd worden over beperkingen 
voor de verwerking en ervoor zorgen dat 
deze in acht worden genomen.

Or. en

Amendement 248
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 65 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65a) De doorgifte van persoonsgegevens 
naar andere autoriteiten of particuliere 
instanties in de Unie is verboden, tenzij 
om een onmiddellijke en ernstige 
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bedreiging van de openbare veiligheid af 
te wenden of om te voorkomen dat de 
rechten van personen ernstig worden 
geschonden. De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient de ontvanger te 
informeren over het doel van de 
verwerking. De ontvanger moet tevens 
geïnformeerd worden over beperkingen 
voor de verwerking en ervoor zorgen dat 
deze in acht worden genomen.

Or. en

Amendement 249
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze richtlijn, 
namelijk het beschermen van de 
grondrechten en fundamentele 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, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te 
stellen. In het bijzonder dient de 
mogelijkheid te bestaan om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de melding van inbreuken in verband 
met persoonsgegevens aan de 
toezichthoudende autoriteit. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding 

Schrappen
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en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. de

Amendement 250
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Om eenvormige voorwaarden voor de 
uitvoering van deze richtlijn te 
waarborgen ten aanzien van de 
documentering door voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers, de 
beveiliging van de gegevensverwerking, 
met name wat versleutelingsnormen 
betreft, de melding van inbreuken in 
verband met persoonsgegevens aan de 
toezichthoudende autoriteit, en het 
passend beschermingsniveau dat geboden 
wordt door een derde land, een gebied of 
verwerkingssector binnen een derde land, 
of een internationale organisatie, moeten 
aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 16 
februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Schrappen

Or. de



PE506.127v01-00 58/157 AM\928472NL.doc

NL

Amendement 251
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Voor de vaststelling van maatregelen 
ten aanzien van de documentering door 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers, de beveiliging van de 
gegevensverwerking, de melding van 
inbreuken in verband met 
persoonsgegevens aan de 
toezichthoudende autoriteit, en het 
passend beschermingsniveau dat geboden 
wordt door een derde land, een gebied of 
verwerkingssector binnen een derde land, 
of een internationale organisatie, moet de 
onderzoeksprocedure worden toegepast, 
aangezien dit handelingen van algemene 
strekking zijn.

(68) Voor de vaststelling van maatregelen 
ten aanzien van de documentering door 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers, de beveiliging van de 
gegevensverwerking en het passend 
beschermingsniveau dat geboden wordt 
door een derde land, een gebied of 
verwerkingssector binnen een derde land, 
of een internationale organisatie, moet de 
onderzoeksprocedure worden toegepast, 
aangezien dit handelingen van algemene 
strekking zijn.

Or. de

Amendement 252
Axel Voss

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 

Schrappen
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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 
verwezenlijken.

Or. de

Amendement 253
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 72

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Specifieke bepalingen 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, die zijn 
opgenomen in handelingen van de Unie 
die voorafgaand aan de vaststelling van 
deze richtlijn zijn vastgesteld en die de 
verwerking van persoonsgegevens tussen 
lidstaten onderling en de toegang van 
door de lidstaten aangewezen autoriteiten 
tot op grond van de Verdragen opgerichte 
informatiesystemen regelen, dienen 
ongewijzigd te blijven. De Commissie 
dient na te gaan wat het verband is tussen 
deze richtlijn en handelingen die 
voorafgaand aan de vaststelling van deze 
richtlijn zijn vastgesteld en die de 
verwerking van persoonsgegevens tussen 
lidstaten onderling en de toegang van 
door de lidstaten aangewezen autoriteiten 
tot op grond van de Verdragen opgerichte 

Schrappen
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informatiesystemen regelen, teneinde de 
noodzaak van aanpassing van die 
specifieke bepalingen aan deze richtlijn te 
beoordelen.

Or. de

Amendement 254
Axel Voss

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

Or. de

Amendement 255
Cornelia Ernst

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.

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

Or. en
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Amendement 256
Axel Voss

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 en bestrijding van 
bedreigingen voor de openbare veiligheid, 
voorzieningen voor de toekomstige 
rechtshandhaving, de preventie, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging 
van strafbare feiten en de tenuitvoerlegging 
van straffen.

Or. de

Motivering

Bij de politiële voorkoming 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, lid 1, van het voorstel voor een richtlijn, vindt de richtlijn geen toepassing 
(voorbeelden: register voor vermiste personen, zelfmoordgevallen). De voorschriften van de 
basisverordening voor gegevensbescherming zijn voor de voorkoming van bedreigingen 
geheel ongeschikt.

Amendement 257
Axel Voss

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 



PE506.127v01-00 62/157 AM\928472NL.doc

NL

persoonsgegevens te handhaven of in te 
voeren die een hoger beschermingsniveau 
waarborgen.

Or. de

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 258
Jan Philipp Albrecht

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 die een hoger 
beschermingsniveau waarborgen te 
handhaven of in te voeren. Ten minste 
overeenkomstig deze richtlijn hebben de 
lidstaten de verplichting:

Or. en

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. Verwijzing 
naar het ontwerpadvies van JURI.

Amendement 259
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen en 
met name hun recht op bescherming van 
persoonsgegevens te beschermen; en 

Schrappen

Or. de

Amendement 260
Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen en met 
name hun recht op bescherming van 
persoonsgegevens te beschermen; en

(a) de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen en met 
name hun recht op bescherming van 
persoonsgegevens en van de persoonlijke 
levenssfeer te beschermen; en

Or. pt

Amendement 261
Nuno Melo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen en met 
name hun recht op bescherming van 
persoonsgegevens te beschermen; en

(a) de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen en met 
name hun recht op bescherming van hun 
persoonsgegevens en op non-discriminatie 
op basis van geslacht, ras, etnische 
afkomst, religie of overtuiging, handicap 
of ziekte, leeftijd of seksuele geaardheid te 
beschermen en
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Or. pt

Amendement 262
Axel Voss

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

Or. de

Amendement 263
Carlos Coelho

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.

(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, overeenkomstig het 
vrije verkeer van gegevens zoals bepaald 
in artikel 16 van het VWEU. Het vrije 
verkeer van gegevens is niet van 
toepassing met betrekking tot lidstaten die 
zich niet verbinden tot de toepassing van 
deze wetgeving.

Or. pt
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Amendement 264
Nuno Melo

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.

(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 die krachtens 
de bepalingen onder a) wordt 
gewaarborgd.

Or. pt

Amendement 265
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde, 
alsmede op de niet-geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die in 
een bestand zijn opgenomen of die 
bestemd zijn om daarin te worden 
opgenomen.

2. Deze richtlijn is van toepassing op de 
geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde, 
alsmede op de niet-geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die in 
een bestand zijn opgenomen of die 
bestemd zijn om daarin te worden 
opgenomen. De richtlijn vindt geen 
toepassing wanneer de persoonsgegevens 
in dossiers of dossierverzamelingen zijn of 
moeten worden opgeslagen die in 
papiervorm worden bijgehouden.

Or. de

Amendement 266
Jan Philipp Albrecht
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verwerking of uitwisseling van 
persoonsgegevens door de bevoegde 
autoriteiten binnen de Unie moet een 
rechtsgrondslag hebben in de EU-
wetgeving of de wetgeving van de 
lidstaten. Op zich biedt deze richtlijn een 
dergelijke rechtsgrondslag niet.

Or. en

Motivering

Verduidelijking: voor de verwerking en de uitwisseling van persoonsgegevens is nog steeds 
een aanvullende rechtsgrondslag nodig. Met deze richtlijn worden de 
gegevensbeschermingsvoorschriften voor dergelijke gegevens alleen geharmoniseerd.

Amendement 267
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in het kader van activiteiten die buiten 
de werkingssfeer van het EU-recht vallen, 
met name activiteiten op het gebied van de 
nationale veiligheid;

(a) in het kader van activiteiten die buiten 
de werkingssfeer van het EU-recht vallen;

Or. en

Motivering

De betekenis van de term "nationale veiligheid" verschilt van lidstaat tot lidstaat. Om redenen 
van duidelijkheid volstaat een verwijzing naar "buiten de werkingssfeer van het EU-recht". 
Zo kan worden vermeden dat lidstaten de uitzondering voor de nationale veiligheid inroepen 
om onder de regels voor de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze richtlijn uit te 
komen.
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Amendement 268
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in het kader van activiteiten die buiten 
de werkingssfeer van het EU-recht vallen, 
met name activiteiten op het gebied van de 
nationale veiligheid;

(a) in het kader van activiteiten die buiten 
de werkingssfeer van het EU-recht vallen;

Or. en

Motivering

De betekenis van de term "nationale veiligheid" verschilt van lidstaat tot lidstaat. Om redenen 
van duidelijkheid volstaat een verwijzing naar "buiten de werkingssfeer van het EU-recht". 
Zo kan worden vermeden dat lidstaten de uitzondering voor de nationale veiligheid inroepen 
om onder de regels voor de verwerking van persoonsgegevens krachtens deze richtlijn uit te 
komen.

Amendement 269
Axel Voss

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

Or. de

Amendement 270
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 271
Jan Mulder

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

Or. en

Amendement 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Or. en

Motivering

Een integrale aanpak van de bescherming van gegevens houdt ook in dat de instellingen, 
organen en instanties van de Unie in het toepassingsgebied van de richtlijn moeten worden 
opgenomen.

Amendement 273
Axel Voss
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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;

Or. de

Amendement 274
Sophia in 't Veld

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-

(1) “betrokkene”: een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, alleen of in 
combinatie met bijbehorende gegevens,
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 of 
onderscheiden, met name aan de hand van 



PE506.127v01-00 70/157 AM\928472NL.doc

NL

identificatiemiddel of een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor zijn 
lichamelijke, fysiologische, genetische, 
geestelijke, economische, culturele of 
sociale identiteit;

een uniek identificatiemiddel, een 
identificatiecode, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor zijn 
lichamelijke, fysiologische, genetische, 
geestelijke, economische, culturele, sociale 
of genderidentiteit, of seksuele 
gerichtheid;

Or. en

Amendement 275
Cornelia Ernst

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 natuurlijke persoon of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd of onderscheiden, met 
name aan de hand van een 
identificatienummer of ander uniek 
identificatiemiddel, 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;

Or. en

Amendement 276
Jan Philipp Albrecht
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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, alleen of in 
combinatie met bijbehorende gegevens,
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 of 
onderscheiden, met name aan de hand van 
een uniek identificatiemiddel, gegevens 
over de verblijfplaats, een online- of 
offline-identificatiemiddel of een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor zijn 
lichamelijke, fysiologische, genetische, 
geestelijke, economische, culturele, sociale 
of genderidentiteit, of seksuele 
gerichtheid;

Or. en

Motivering

Om een goede bescherming te garanderen, is het belangrijk dat de termen 
"persoonsgegevens" en "betrokkene" niet te strikt worden gedefinieerd. De richtlijn zou 
duidelijk van toepassing moeten zijn op gegevens die het enkel mogelijk maken om 
betrokkenen te "onderscheiden" en er moet duidelijk worden vermeld dat online- of offline-
identificatiemiddelen in de meeste gevallen als persoonsgegevens moeten worden beschouwd. 
Het is belangrijk om een ruime definitie van "persoonsgegevens" en "betrokkene" te hanteren 
om de bescherming toekomstbestendig te maken. Deze definitie zorgt voor samenhang met de 
verordening inzake gegevensbescherming.

Amendement 277
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) "strafbaar feit”: ook een feit dat 
volgens nationaal recht als vergrijp tegen 
voorschriften betreffende de orde door 
bestuurlijke autoriteiten wordt bestraft, 
tegen welker beslissingen beroep 
openstaat voor een ook in strafzaken 
bevoegde rechter.

Or. de

Motivering 

De tekst is ontleend aan artikel 3 van de EU-overeenkomst betreffende de wederzijdse 
rechtshulp.

Amendement 278
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) “profilering”: een vorm van 
geautomatiseerde verwerking die bedoeld 
is om bepaalde aspecten van de 
persoonlijkheid van deze natuurlijke 
persoon te beoordelen of zijn economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren 
of te voorspellen;

Or. en

Amendement 279
Nuno Melo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) “profilering”: een automatische 
gegevensverwerkingstechniek waarbij een 
individu in een bepaalde categorie wordt 
ingedeeld, met name met het oog op het 
nemen van beslissingen ten aanzien van 
dat individu of om zijn persoonlijke 
voorkeuren, gedrag en houding te 
analyseren of te voorspellen;

Or. pt

Amendement 280
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “beperken van de verwerking”: het 
markeren van opgeslagen 
persoonsgegevens met als doel de 
verwerking ervan in de toekomst te 
beperken;

(4) "afschermen": het markeren van 
opgeslagen persoonsgegevens met als doel 
de verwerking ervan in de toekomst te 
beperken;

Or. de

Amendement 281
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": een inbreuk op de 
beveiliging met de vernietiging, het verlies, 
de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": de vernietiging, het 
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
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of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
per ongeluk hetzij onrechtmatig, tot 
gevolg;

per ongeluk hetzij onrechtmatig;

Or. en

Amendement 282
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": een inbreuk op de 
beveiliging met de vernietiging, het verlies, 
de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
per ongeluk hetzij onrechtmatig, tot 
gevolg;

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": de vernietiging, het 
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
per ongeluk hetzij onrechtmatig;

Or. en

Motivering

Het doet er niet toe waardoor een inbreuk in verband met persoonsgegevens wordt 
veroorzaakt. Deze kan het gevolg zijn van een inbreuk op de beveiliging, maar ook van toeval, 
nalatigheid of andere oorzaken.

Amendement 283
Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 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 

(14) “bevoegde autoriteiten”: elke 
overheidsinstantie die, overeenkomstig de 
bepalingen in de respectieve wetgeving 
van de lidstaat, bevoegd is ten aanzien van 
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strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van 
straffen;

de voorkoming, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;

Or. pt

Amendement 284
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – point 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "Markeren": het kenmerken van 
opgeslagen persoonsgegevens zonder de 
bedoeling om hun toekomstige verwerking 
te beperken;

Or. nl

Motivering

Toelichting: afstemming van de tekst van de ontwerprichtlijn op het kaderbesluit 
dataprotectie (Artikel 2, onderdeel j). In Artikel 16 is de verplichting voor de 
verantwoordelijke opgenomen om gegevens te markeren. Het begrip markeren is echter niet 
nader omschreven. Met dit amendement wordt hierin voorzien.

Amendement 285
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) "privacy by design": de integratie 
van gegevensbescherming in de volledige 
levenscyclus van de technologie, vanaf de 
eerste ontwerpfase tot de ingebruikname, 
het gebruik en de definitieve verwijdering 
ervan;

Or. es
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Motivering

Er wordt een definitie van privacy by design voorgesteld, aangezien dit begrip in de tekst van 
de richtlijn wordt gebruikt.

Amendement 286
Carmen Romero López

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – punt 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) "privacy by default": een 
configuratie van de privacyinstellingen 
van diensten en producten die ervoor 
zorgt dat deze diensten en producten 
voldoen aan de algemene beginselen van 
gegevensbescherming, zoals 
transparantie, minimale 
gegevensverwerking, de beperking van de 
verwerkingsdoeleinden, integriteit, 
minimale opslagtermijnen, de 
mogelijkheid om in te grijpen en 
verantwoordingsplicht;

Or. es

Motivering

Er wordt een definitie van privacy by default voorgesteld, aangezien dit begrip in de tekst van 
de richtlijn wordt gebruikt.

Amendement 287
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) “anonimiseren”: het zodanig 
veranderen van persoonsgegevens dat de 
informatie niet meer aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
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natuurlijke persoon kan worden 
gekoppeld, tenzij daaraan onevenredig 
veel tijd, financiële middelen en 
arbeidskracht worden besteed;

Or. de

Amendement 288
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) “informatiesystemen van de 
Europese Unie”: informatiesystemen die 
zijn ingericht ingevolge het bepaalde in 
hoofdstuk 4 of 5 van titel V van het derde 
deel van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie of 
ingevolge het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap;

Or. de

Amendement 289
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quater) “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;

Or. de
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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.

Amendement 290
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 15 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 quinquies) “bevoegde autoriteit”: 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;

Or. de

Amendement 291
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) eerlijk en rechtmatig moeten worden 
verwerkt;

a) moeten worden verwerkt op een wijze 
die rechtmatig, eerlijk, transparant en 
controleerbaar is;

Or. de

Motivering 

Hiermee wordt de richtlijn aangepast aan de tekst van de gegevensbeschermingsverordening. 
Gezien de pakketsgewijze opzet moeten voor beide instrumenten dezelfde beginselen voor 
gegevensverwerking gelden.
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Amendement 292
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eerlijk en rechtmatig moeten worden 
verwerkt;

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

Or. en

Motivering

Vergelijkbaar met het soortgelijke amendement van het voorstel voor een algemene 
verordening inzake gegevensbescherming.

Amendement 293
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eerlijk en rechtmatig moeten worden 
verwerkt;

(a) eerlijk, rechtmatig en op transparante 
wijze moeten worden verwerkt;

Or. en

Amendement 294
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) eerlijk en rechtmatig moeten worden 
verwerkt;

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

Or. en

Amendement 295
Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden moeten worden verkregen en 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze mogen worden
verwerkt;

(b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden moeten worden verkregen en 
vervolgens niet mogen worden gebruikt 
voor een ander doel, zelfs als het gaat om 
een compatibel doel, tenzij dit wettelijk 
mogelijk is;

Or. pt

Amendement 296
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – 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 moeten 
zijn en beperkt moeten blijven tot datgene 
wat minimaal nodig is voor de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt; zij mogen 
slechts worden verwerkt voor zover het 
specifieke doeleinde niet door een 
geanonimiseerde verwerking kan worden 
bereikt;

Or. de

Motivering 

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

Amendement 297
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – 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 moeten
zijn voor en zo veel mogelijk beperkt 
moeten blijven tot het doel waarvoor zij 
worden verwerkt;

Or. en

Amendement 298
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – 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 moeten 
zijn en beperkt moeten blijven tot datgene 
wat minimaal nodig is in verhouding tot 
het doel waarvoor zij worden verwerkt; zij 
worden alleen verwerkt wanneer en voor 
zolang als de doeleinden niet zouden 
kunnen worden verwezenlijkt door het 
verwerken van andere gegevens dan 
persoonsgegevens; persoonsgegevens in 
handen van particuliere partijen of 
andere overheidsinstanties worden 
uitsluitend geanalyseerd voor onderzoek 
naar, of vervolging van, strafbare feiten, 
overeenkomstig de vereisten inzake 
noodzakelijkheid en evenredigheid die 
door elke lidstaat worden vastgesteld in de 
nationale wetgeving, daarbij rekening 
houdend met de relevante bepalingen van 
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de wetgeving van de Europese Unie of 
publiek internationaal recht, met name 
het EVRM, zoals geïnterpreteerd door het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens;

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking is belangrijk voor het overbruggen van de kloof tussen de richtlijn en de 
verordening inzake gegevensbescherming en moet ervoor zorgen dat doorgifte van 
persoonsgegevens vanuit het oogpunt van het toepassingsgebied van de verordening ook 
onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Amendement 299
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – 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 moeten 
zijn en beperkt moeten blijven tot wat 
minimaal nodig is in verhouding tot het 
doel waarvoor zij worden verwerkt; zij 
worden alleen verwerkt indien, en voor 
zolang als, het doel niet met minder 
intrusieve middelen kan worden 
verwezenlijkt; 

Or. en

Amendement 300
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) juist moeten zijn en zo nodig moeten 
worden geactualiseerd; alle redelijke 

(d) juist moeten zijn en moeten worden 
geactualiseerd; alle redelijke maatregelen 
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maatregelen dienen te worden genomen om 
de persoonsgegevens die, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
onjuist zijn, onverwijld te wissen of te 
rectificeren;

dienen te worden genomen om de 
persoonsgegevens die, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
onjuist zijn, onverwijld te wissen of te 
rectificeren;

Or. en

Amendement 301
Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) juist moeten zijn en zo nodig moeten 
worden geactualiseerd; alle redelijke
maatregelen dienen te worden genomen om 
de persoonsgegevens die, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
onjuist zijn, onverwijld te wissen of te 
rectificeren;

(d) juist moeten zijn, regelmatig moeten 
worden gecontroleerd wat hun kwaliteit 
betreft en zo nodig moeten worden 
geactualiseerd alle maatregelen dienen te 
worden genomen om de persoonsgegevens 
die, uitgaande van de doeleinden waarvoor 
zij worden verwerkt, onjuist zijn, 
onverwijld te wissen of te rectificeren;

Or. pt

Amendement 302
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) juist moeten zijn en zo nodig moeten 
worden geactualiseerd; alle redelijke 
maatregelen dienen te worden genomen om 
de persoonsgegevens die, uitgaande van 
de doeleinden waarvoor zij worden 
verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen 
of te rectificeren;

(d) juist moeten zijn en moeten worden 
geactualiseerd; alle redelijke maatregelen 
dienen te worden genomen om de 
persoonsgegevens die onjuist zijn, 
onverwijld te wissen of te rectificeren;
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Or. en

Amendement 303
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 –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;

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

Or. de

Motivering 

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

Amendement 304
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – 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;

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

Or. en
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Amendement 305
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – 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 
uitoefening van hun taken mogen worden 
verwerkt en gebruikt.

Or. de

Amendement 306
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter f – inleidende formule

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 er bij elke 
verwerking op toeziet en aantoont dat de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen worden nageleefd.

Or. en

Amendement 307
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter f – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, die er bij elke 
verwerking op toeziet en aantoont dat de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen worden nageleefd.

Or. en

Motivering

Wijziging overeenkomstig het ontwerpverslag over de verordening inzake 
gegevensbescherming.

Amendement 308
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) worden verwerkt op een manier die 
de betrokkene daadwerkelijk de 
mogelijkheid biedt zijn of haar rechten uit 
te oefenen zoals beschreven in de 
artikelen 10 tot 17.

Or. en

Motivering

Wijziging overeenkomstig het ontwerpverslag over de verordening inzake 
gegevensbescherming.

Amendement 309
Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) enkel toegankelijk mogen zijn voor 
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of ter beschikking mogen worden gesteld 
van bevoegd personeel van de bevoegde 
autoriteiten die de gegevens nodig hebben 
om hun taken te vervullen, waarbij een 
strikt beleid voor het beheer van 
gebruikersprofielen moet worden 
toegepast.

Or. pt

Amendement 310
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

gegevens die oorspronkelijk voor andere 
dan de in artikel 1, lid 1 bepaalde 
doeleinden zijn verwerkt, mogen alleen 
worden gebruikt met het oog op het 
onderzoek naar en de voorkoming, de 
opsporing en de vervolging van strafbare 
feiten, mits zij worden verwerkt op een 
wijze die rechtsgeldig is en de betrokkene 
voldoende waarborgen biedt.

Or. en

Amendement 311
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen dat de bevoegde 
autoriteiten uitsluitend toegang mogen 
hebben tot persoonsgegevens die 
oorspronkelijk voor andere dan de in 
artikel 1, lid 1 bepaalde doeleinden zijn 
verwerkt, indien zij hiertoe specifiek 
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bevoegd zijn op grond van wetgeving van 
de EU of de desbetreffende lidstaat, die 
moet voldoen aan de vereisten 
overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), 
en de lidstaten moeten bepalen dat:
(a) de toegang uitsluitend wordt 
toegestaan aan personeel van de bevoegde 
autoriteiten dat naar behoren is 
gemachtigd voor de uitvoering van hun 
taken indien de bevoegde autoriteit in 
specifieke gevallen kan aantonen dat de 
verwerking van de persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor, en in verhouding 
staat tot, de voorkoming, het onderzoek, 
de opsporing en de vervolging van 
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen;
(b) verzoeken tot toegang schriftelijk en 
gemotiveerd zijn en dat daarin wordt 
verwezen naar de rechtsgrond voor het 
verzoek; alsmede
(c) het schriftelijk verzoek 
gedocumenteerd is; alsmede 
(d) passende waarborgen worden geboden 
ter bescherming van de fundamentele 
rechten en vrijheden ten aanzien van de 
verwerking van persoonsgegevens. Deze 
waarborgen doen geen afbreuk aan en 
vormen een aanvulling op de specifieke 
voorwaarden voor toegang tot 
persoonsgegevens overeenkomstig 
nationaal recht, waaronder de 
voorwaarde dat toestemming van de 
rechter vereist is.

Or. en

Amendement 312
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – alinea 1 a (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Persoonsgegevens die oorspronkelijk voor 
een ander doel zijn verzameld mogen 
uitsluitend worden gebruikt voor de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten, op 
basis van een wettelijke regeling die 
voorziet in afdoende waarborgen voor de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene.

Or. nl

Motivering

Het doelafwijkend gebruik van gegevens vereist een adequate wettelijke grondslag in de 
nationale wetgeving.

Amendement 313
Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Termijnen voor opslag en toetsing

1. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
verwerkte persoonsgegevens waarvan 
sprake in deze richtlijn door de bevoegde 
autoriteiten worden gewist wanneer zij 
niet langer nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor zij werden vergaard en 
vervolgens verwerkt.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten de nodige 
mechanismen instellen waarmee 
termijnen worden vastgesteld voor het 
wissen van persoonsgegevens en voor een 
periodieke toetsing van de noodzaak tot 
het opslaan van deze gegevens, met 
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inbegrip van vaste opslagtermijnen die 
zijn aangepast aan de verschillende 
categorieën betrokkenen. Er moeten 
proceduremaatregelen worden vastgesteld 
om ervoor te zorgen dat deze termijnen en 
de intervallen voor periodieke toetsing in 
acht worden genomen.

Or. pt

Amendement 314
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Onderscheid tussen verschillende 

categorieën betrokkenen
1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor zover 
mogelijk een onderscheid maakt tussen 
persoonsgegevens betreffende 
verschillende categorieën betrokkenen, 
zoals:
a) personen ten aanzien van wie gegronde 
vermoedens bestaan dat zij een strafbaar 
feit hebben gepleegd of zullen gaan 
plegen;
b) personen die veroordeeld zijn voor een 
strafbaar feit;
c) slachtoffers van een strafbaar feit, of 
personen ten aanzien van wie op basis van 
bepaalde feiten wordt vermoed dat zij 
slachtoffer zouden kunnen worden van 
een strafbaar feit;
d) personen die als derden bij een 
strafbaar feit betrokken zijn, zoals 
personen die als getuige kunnen worden 
opgeroepen in een onderzoek naar 
strafbare feiten of een daaruit 
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voortvloeiende strafprocedure, personen 
die informatie kunnen verstrekken over 
strafbare feiten, of personen die contact 
hebben of banden onderhouden met een 
van de personen vermeld onder a) of b); 
en
e) personen die onder geen van de 
bovengenoemde categorieën vallen.

Or. nl

Amendement 315
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Onderscheid tussen verschillende 

categorieën betrokkenen
1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor zover 
mogelijk een onderscheid maakt tussen 
persoonsgegevens betreffende 
verschillende categorieën betrokkenen, 
zoals:
a) personen ten aanzien van wie gegronde 
vermoedens bestaan dat zij een strafbaar 
feit hebben gepleegd of zullen gaan 
plegen;
b) personen die veroordeeld zijn voor een 
strafbaar feit;
c) slachtoffers van een strafbaar feit, of 
personen ten aanzien van wie op basis van 
bepaalde feiten wordt vermoed dat zij 
slachtoffer zouden kunnen worden van 
een strafbaar feit;
d) personen die als derden bij een 
strafbaar feit betrokken zijn, zoals 
personen die als getuige kunnen worden 
opgeroepen in een onderzoek naar 
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strafbare feiten of een daaruit 
voortvloeiende strafprocedure, personen 
die informatie kunnen verstrekken over 
strafbare feiten, of personen die contact 
hebben of banden onderhouden met een 
van de personen vermeld onder a) of b); 
en
e) personen die onder geen van de 
bovengenoemde categorieën vallen.

Or. de

Amendement 316
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Onderscheid tussen verschillende 

categorieën betrokkenen
1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor zover 
mogelijk een onderscheid maakt tussen 
persoonsgegevens betreffende 
verschillende categorieën betrokkenen, 
zoals:
(a) personen ten aanzien van wie 
gegronde vermoedens bestaan dat zij een 
strafbaar feit hebben gepleegd of zullen 
gaan plegen;
(b) personen die veroordeeld zijn voor een 
strafbaar feit;
(c) slachtoffers van een strafbaar feit, of 
personen ten aanzien van wie op basis van 
bepaalde feiten wordt vermoed dat zij 
slachtoffer zouden kunnen worden van 
een strafbaar feit;
(d) personen die als derden bij een 
strafbaar feit betrokken zijn, zoals 
personen die als getuige kunnen worden 
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opgeroepen in een onderzoek naar 
strafbare feiten of een daaruit 
voortvloeiende strafprocedure, personen 
die informatie kunnen verstrekken over 
strafbare feiten, of personen die contact 
hebben of banden onderhouden met een 
van de personen vermeld onder a) of b); 
alsmede
(e) personen die onder geen van de 
bovengenoemde categorieën vallen.

Or. en

Amendement 317
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor zover 
mogelijk een onderscheid maakt tussen 
persoonsgegevens betreffende 
verschillende categorieën betrokkenen, 
zoals:

Schrappen

a) personen ten aanzien van wie gegronde 
vermoedens bestaan dat zij een strafbaar 
feit hebben gepleegd of zullen gaan 
plegen;
b) personen die veroordeeld zijn voor een 
strafbaar feit;
c) slachtoffers van een strafbaar feit, of 
personen ten aanzien van wie op basis van 
bepaalde feiten wordt vermoed dat zij 
slachtoffer zouden kunnen worden van 
een strafbaar feit;
d) personen die als derden bij een 
strafbaar feit betrokken zijn, zoals 
personen die als getuige kunnen worden 
opgeroepen in een onderzoek naar 
strafbare feiten of een daaruit 
voortvloeiende strafprocedure, personen 
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die informatie kunnen verstrekken over 
strafbare feiten, of personen die contact 
hebben of banden onderhouden met een 
van de personen vermeld onder a) of b); 
en
e) personen die onder geen van de 
bovengenoemde categorieën vallen.

Or. de

Motivering 

De noodzaak van het onderscheiden van verschillende algemene categorieën is niet in te zien, 
de praktische uitvoerbaarheid is twijfelachtig en de daarmee gemoeide bureaucratische en 
financiële lasten zijn aanzienlijk. Ook ontbreekt een regeling van de rechtsgevolgen: het is 
niet duidelijk welke juridische consequenties aan dit onderscheid moeten worden verbonden.

Amendement 318
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor zover 
mogelijk een onderscheid maakt tussen 
persoonsgegevens betreffende 
verschillende categorieën betrokkenen, 
zoals:

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
onderscheid maakt tussen 
persoonsgegevens betreffende 
verschillende categorieën betrokkenen, 
zoals:

Or. en

Amendement 319
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor zover 

1. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
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mogelijk een onderscheid maakt tussen 
persoonsgegevens betreffende 
verschillende categorieën betrokkenen, 
zoals:

onderscheid maakt tussen 
persoonsgegevens betreffende 
verschillende categorieën betrokkenen, 
zoals:

Or. en

Amendement 320
Nuno Melo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) personen ten aanzien van wie gegronde 
vermoedens bestaan dat zij een strafbaar 
feit hebben gepleegd of zullen gaan 
plegen; 

(a) personen ten aanzien van wie gegronde 
vermoedens bestaan dat zij een strafbaar 
feit hebben gepleegd; 

Or. pt

Amendement 321
Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) slachtoffers van een strafbaar feit, of 
personen ten aanzien van wie op basis van 
bepaalde feiten wordt vermoed dat zij 
slachtoffer zouden kunnen worden van een 
strafbaar feit;

(c) slachtoffers van een strafbaar feit, of 
personen ten aanzien van wie 
aanwijzingen bestaan die doen vermoeden 
dat zij slachtoffer zouden kunnen worden 
van een strafbaar feit;

Or. pt

Amendement 322
Nuno Melo
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) slachtoffers van een strafbaar feit, of 
personen ten aanzien van wie op basis van 
bepaalde feiten wordt vermoed dat zij 
slachtoffer zouden kunnen worden van 
een strafbaar feit;

(c) slachtoffers van een strafbaar feit;

Or. pt

Amendement 323
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) personen die als derden bij een 
strafbaar feit betrokken zijn, zoals 
personen die als getuige kunnen worden 
opgeroepen in een onderzoek naar strafbare 
feiten of een daaruit voortvloeiende 
strafprocedure, personen die informatie 
kunnen verstrekken over strafbare feiten, 
of personen die contact hebben of banden 
onderhouden met een van de personen 
vermeld onder a) of b); alsmede

(d) personen die als derden bij een 
strafbaar feit betrokken zijn, zoals 
personen die als getuige kunnen worden 
opgeroepen in een onderzoek naar strafbare 
feiten of een daaruit voortvloeiende 
strafprocedure, personen die informatie 
kunnen verstrekken over strafbare feiten, 
of personen die contact hebben of banden 
onderhouden met een van de personen 
vermeld onder a) of b);

Or. en

Amendement 324
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) personen die als derden bij een 
strafbaar feit betrokken zijn, zoals 

(d) personen die als getuige kunnen 
worden opgeroepen in een onderzoek naar 
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personen die als getuige kunnen worden 
opgeroepen in een onderzoek naar strafbare 
feiten of een daaruit voortvloeiende 
strafprocedure, personen die informatie 
kunnen verstrekken over strafbare feiten, 
of personen die contact hebben of banden 
onderhouden met een van de personen 
vermeld onder a) of b); alsmede

strafbare feiten of een daaruit 
voortvloeiende strafprocedure;

Or. en

Amendement 325
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) personen die informatie kunnen 
verstrekken over strafbare feiten;

Or. en

Amendement 326
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) personen die contact hebben of 
banden onderhouden met een van de 
onder a) en b) genoemden; alsmede

Or. en

Amendement 327
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) personen die onder geen van de 
bovengenoemde categorieën vallen.

Schrappen

Or. en

Amendement 328
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5a
Autorisatie

1. De lidstaten bepalen dat de 
verantwoordelijke een systeem van 
autorisaties onderhoudt dat voldoet aan 
de vereisten van zorgvuldigheid en 
evenredigheid.
2. Persoonsgegevens worden slechts 
verwerkt door personen die daartoe door 
de verantwoordelijke zijn geautoriseerd 
met het oog op een goede uitvoering van 
hun taak en voor zover de autorisatie 
strekt.
3. De autorisatie bevat een duidelijke 
omschrijving van de verwerkingen 
waartoe de betreffende persoon wordt 
geautoriseerd en de onderdelen van de 
taak ter uitvoering waarvan de 
verwerkingen worden gedaan.

Or. nl

Motivering

Met behulp van autorisaties kan worden gewaarborgd dat persoonsgegevens rond opsporing 
en vervolging uitsluitend worden verwerkt door personen die daarvoor door de 
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verantwoordelijke zijn gemachtigd met het oog op een goede uitvoering van hun taak. 
Beperking van de kring van personen die toegang hebben tot persoonsgegevens heeft de 
voorkeur boven het maken van onderscheid tussen categorieën van betrokkenen.

Amendement 329
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten beperken de toegang tot 
de persoonsgegevens tot een beperkte 
groep daartoe naar behoren gemachtigde 
ambtenaren. 

Or. en

Amendement 330
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen specifieke 
voorschriften op met betrekking tot de 
gevolgen van deze categorisering, waarbij 
zij rekening houden met de verschillende 
doeleinden waarvoor gegevens worden 
verzameld. Deze specifieke voorschriften 
omvatten 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.

Or. en
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Amendement 331
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen specifieke 
voorschriften op met betrekking tot de 
gevolgen van deze categorisering, waarbij 
zij rekening houden met de verschillende 
doeleinden waarvoor gegevens worden 
verzameld, en voorzien in specifieke 
waarborgen voor personen die niet 
worden verdacht of niet zijn veroordeeld 
wegens een strafbaar feit. Deze specifieke 
voorschriften omvatten voorwaarden voor 
het verzamelen van de gegevens, de 
maximale bewaartermijn, mogelijke 
beperkingen van het recht van toegang en 
van informatie van de betrokkene en de 
voorwaarden inzake toegang tot de 
gegevens voor de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Justification

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision,
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Amendement 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De categorieën betrokkenen 
waarvan sprake onder c), d) en e) van lid 
1, hetzij niet-verdachten en met name 
kinderen, moeten specifieke voorwaarden 
en waarborgen kunnen genieten die 
garanderen dat hun gegevens op een 
evenredige manier worden gebruikt, 
waarbij er met name voor moet worden 
gezorgd dat hun gegevens zo kort 
mogelijk worden opgeslagen en periodiek 
moet worden getoetst of de gegevens 
opgeslagen moeten blijven.

Or. pt

Amendement 333
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Persoonsgegevens mogen alleen 
worden verwerkt door ambtenaren die 
daartoe door de verantwoordelijke 
autoriteit naar behoren zijn gemachtigd 
met het oog op een goede uitvoering van 
hun taken en alleen voor zover deze 
machtiging dat toestaat.

Or. en

Amendement 334
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De machtiging bevat een 
deugdelijke beschrijving van de taken en 
processen die verband houden met de 
verwerking waartoe de betrokken 
ambtenaren zijn gemachtigd.

Or. en

Amendement 335
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verschillende graden van juistheid en 
betrouwbaarheid van persoonsgegevens

Objectieve juistheid

Or. de

Amendement 336
Axel Voss

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.

Or. de
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Amendement 337
Wim van de Camp

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 lidstaten zien erop toe dat bij de 
verwerking van zachte gegevens over de 
betrokkenheid van personen bij het 
beramen of plegen van ernstige 
misdrijven, anders dan als verdachte, voor 
zover mogelijk onderscheid wordt 
gemaakt naar de graad van juistheid en 
betrouwbaarheid van de gegevens.

Or. nl

Motivering

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Amendement 338
Jan Mulder

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 lidstaten dienen te voorzien in 
specifieke waarborgen voor de verwerking 
van persoonsgegevens ten aanzien van 
personen die niet veroordeeld zijn voor 
een strafbaar feit of ten aanzien van 
personen bij wie er geen gegronde reden 
is om aan te nemen dat zij een strafbaar 
feit hebben gepleegd.
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Or. en

Amendement 339
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

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, voor zover 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.
Indien wordt vastgesteld 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.

Or. de

Motivering 

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

Amendement 340
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

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 lidstaten zien erop toe dat onjuiste, 
onvolledige of verouderde 
persoonsgegevens niet worden 
overgedragen of ter beschikking worden 
gesteld, alsook dat persoonsgegevens die 
op feiten zijn gebaseerd worden 
onderscheiden van persoonsgegevens die 
op een persoonlijk oordeel zijn gebaseerd. 
Hiertoe bepalen zij dat de bevoegde 
autoriteiten de kwaliteit van de 
persoonsgegevens moeten controleren 
alvorens deze door te geven of 
beschikbaar te stellen. 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. Het is verboden om zonder 
verzoek daartoe van de bevoegde autoriteit 
persoonsgegevens door te geven, in het 
bijzonder persoonsgegevens die 
oorspronkelijk in handen waren van 
particuliere partijen.

Or. en

Motivering

De verplichting om de gegevenscategorieën te onderscheiden naar juistheid en 
betrouwbaarheid dient onvoorwaardelijk te zijn. Dit is van uiterst groot belang in verband 
met de uitwisseling van informatie tussen handhavingsautoriteiten. In dergelijke gevallen kan 
informatie ver van de bron gebruikt worden en is het dus belangrijk dat een indicatie wordt 
gegeven van de betrouwbaarheid om te voorkomen dat er maatregelen getroffen worden op 
basis van een foutieve inschatting van de betrouwbaarheid van een stuk informatie. Zie het 
EDPS-advies, punten 355 t/m 358.



PE506.127v01-00 106/157 AM\928472NL.doc

NL

Amendement 341
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

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 lidstaten zien erop toe dat bij de 
gegevensverwerking, bedoeld in het eerste 
lid, voor zover mogelijk onderscheid 
wordt gemaakt in persoonsgegevens die 
op feiten zijn gebaseerd en
persoonsgegevens die op een persoonlijk
oordeel zijn gebaseerd.

Or. nl

Motivering

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Amendement 342
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
Indien wordt vastgesteld dat onjuiste 
gegevens zijn doorgegeven, of gegevens 
op onrechtmatige wijze zijn doorgegeven, 
wordt dit onmiddellijk aan de ontvanger 
meegedeeld. Deze is dan verplicht de 
gegevens onverwijld te corrigeren als 
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bedoeld in lid 1, en artikel 15, dan wel te 
wissen als bedoeld in artikel 16.

Or. en

Amendement 343
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen
Rechtmatigheid van de verwerking

De lidstaten bepalen dat het verwerken 
van persoonlijke gegevens slechts 
rechtmatig is wanneer en voor zover die 
verwerking noodzakelijk is:
) voor het uitvoeren van een taak door een 
bevoegde autoriteit, op grond van een 
wettelijke bepaling, voor een van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde doeleinden; of;
b) om een wettelijke verplichting na te 
komen waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke is onderworpen; of
c) om een vitaal belang van de betrokkene 
of een andere persoon te beschermen; of
d) om een onmiddellijke en ernstige 
bedreiging van de openbare veiligheid te 
voorkomen.

Or. de

Amendement 344
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten bepalen dat het verwerken van 
persoonlijke gegevens slechts rechtmatig is 
wanneer en voor zover die verwerking 
noodzakelijk is:

De lidstaten bepalen dat het verwerken van 
persoonlijke gegevens slechts rechtmatig is 
wanneer en voor zover die verwerking 
noodzakelijk is voor het uitvoeren van een 
taak door een bevoegde autoriteit, op grond 
van wetgeving van de EU of een lidstaat, 
voor een van de in artikel 1, lid 1, 
genoemde doeleinden en de gegevens niet 
op een met deze doeleinden onverenigbare 
wijze verder verwerkt worden.

(a) voor het uitvoeren van een taak door 
een bevoegde autoriteit, op grond van een 
wettelijke bepaling, voor een van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde doeleinden; of

(b) om een wettelijke verplichting na te 
komen waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke is onderworpen; of
(c) om een vitaal belang van de 
betrokkene of een andere persoon te 
beschermen; of
(d) om een onmiddellijke en ernstige 
bedreiging van de openbare veiligheid te 
voorkomen.

Or. en

Amendement 345
Louis Michel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) ter bescherming van het algemeen 
belang, wanneer dit wordt bedreigd door 
criminele netwerken die activiteiten 
ontplooien op het gebied van bijvoorbeeld 
doping, wedstrijdvervalsing of het 
witwassen van geld.
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Or. en

Amendement 346
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) voor de preventie en de opsporing 
van strafbare feiten.

Or. it

Motivering

Het individuele belang van de gegevensbescherming moet worden verzoend met het 
collectieve belang van de waarborg van de veiligheid en de bescherming van de legale 
economie;

Amendement 347
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Verdere verwerking voor onverenigbare 

doeleinden
1. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om verdere 
verwerking voor onverenigbare 
doeleinden toe te staan indien dergelijke 
verdere verwerking strikt noodzakelijk is:
(a) om een wettelijke verplichting na te 
komen waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke is onderworpen; of
(b) om een vitaal belang van de 
betrokkene of een andere persoon te 
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beschermen; of
(c) om een onmiddellijke en ernstige 
bedreiging van de openbare veiligheid te 
voorkomen.
2. De in lid 1 bedoelde wettelijke 
maatregelen voorzien in:
(a) een individuele beoordeling waarin 
rekening gehouden wordt met alle 
relevante omstandigheden van het geval 
in kwestie; alsmede
(b) adequate waarborgen voor de rechten 
van de betrokkene.

Or. en

Amendement 348
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Rechtmatigheid van de doelbinding

1. Verwerking van persoonsgegevens is 
slechts rechtmatig indien en voorzover 
hierbij de 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 met name 
strekt tot:
a) het uitvoeren van een taak door een 
bevoegde autoriteit, op grond van een 
wettelijke bepaling, voor een van de in 
artikel 1, lid 1, genoemde doeleinden; of
b) de nakoming van een wettelijke 
verplichting waaraan de voor de 
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verwerking verantwoordelijke is 
onderworpen; of
c) de verwerking van persoonsgegevens 
met instemming van de betrokkene ter 
verwezenlijking van een of meer 
nauwkeurig omschreven doeleinden; of
d) de bescherming van gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene; of
e) de bescherming van gerechtvaardigde 
belangen van een andere persoon, tenzij 
de betrokkene er klaarblijkelijk een 
prevalerend belang bij heeft dat 
verwerking uitgesloten blijft; of
f) de voorkoming van een 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 voor zover deze verwerking:
a) een rechtmatig doel dient 
overeenkomstig lid 2;
b) voor dat doel noodzakelijk is;
c) niet onverenigbaar is met de doelen 
waarvoor de gegevens zijn verzameld.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 
mogen persoonsgegevens verder worden 
verwerkt voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, mits de 
lidstaten voor adequate waarborgen 
zorgen, zoals anonimisering van de 
gegevens.

Or. de

Motivering 

Dit amendement is ontleend aan artikel 3 van kaderbesluit 2008/977/JBZ en behelst een 
nadere regeling van de doelbinding. Lid 4 voorziet in de mogelijkheid van 
gegevensverwerking voor onderzoeksdoeleinden bij gelijktijdige bescherming van de 
betrokkenen. Een dergelijke regeling ontbreekt in het voorstel voor een richtlijn van de 
Commissie. Met het oog hierop is ook de definitie van geanonimiseerde gegevens in het kader 
van artikel 3 ingevoerd. Bovendien wordt voorzien in de mogelijkheid van verwerking met 
instemming van de betrokkene.
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Amendement 349
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
De lidstaten verbieden de verwerking van 
persoonsgegevens van andere dan in lid 1 
genoemde personen wanneer die 
verwerking plaatsvindt voor preventieve 
doeleinden of om over gegevens te 
beschikken voor mogelijk gebruik in de 
toekomst, tenzij:
(a) de verwerking onontbeerlijk is voor 
een rechtmatig, welbepaald en specifiek 
doel;
(b) de verwerking strikt beperkt blijft tot 
ten hoogste de tijd die nodig is voor de 
specifieke gegevensverwerking;
(c) verder gebruik voor andere doeleinden 
verboden is;
(d) de voor de verwerking 
verantwoordelijke kan aantonen dat is 
voldaan aan de onder a) en b) van dit lid 
bedoelde vereisten; alsmede
(e) het doel niet met minder intrusieve 
middelen kan worden verwezenlijkt.

Or. en

Amendement 350
Dimitrios Droutsas

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

Artikel 7 bis
Verdere verwerking

1. De lidstaten bepalen dat 
persoonsgegevens uitsluitend verder 
mogen worden verwerkt voor andere dan 
de in artikel 1, lid 1 bepaalde doeleinden, 
die niet verenigbaar zijn met het doeleinde 
waarvoor ze oorspronkelijk zijn 
verzameld, indien een dergelijke 
verwerking noodzakelijk en evenredig is 
in een democratische samenleving en 
specifiek vereist is op grond van 
wetgeving van de EU of een lidstaat. 
Voorafgaand aan de verwerking 
raadpleegt de lidstaat de toezichthouder 
voor gegevensbescherming en voert hij 
een privacyeffectbeoordeling uit.
2. Aanvullend op de vereisten zoals 
bepaald in artikel 7, lid 1, onder a), in 
wetgeving van de EU of van een lidstaat 
moet de toestemming voor verdere 
verwerking zoals bedoeld in lid 1 
expliciete en gedetailleerde bepalingen 
omvatten, waarin ten minste het volgende 
nader wordt bepaald: 
(a) de specifieke doeleinden van en de 
middelen voor de betreffende verwerking; 
(b) dat de toegang uitsluitend wordt 
toegestaan aan personeel van de bevoegde 
autoriteiten dat naar behoren is 
gemachtigd voor de uitvoering van hun 
taken indien er in specifieke gevallen 
goede redenen bestaan om aan te nemen 
dat de persoonsgegevens een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de voorkoming, het 
onderzoek, de opsporing en de vervolging 
van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen; alsmede
(c) dat passende waarborgen worden 
geboden ter bescherming van de 
fundamentele rechten en vrijheden ten 
aanzien van de verwerking van 



PE506.127v01-00 114/157 AM\928472NL.doc

NL

persoonsgegevens. 
De lidstaten kunnen bepalen dat er 
overeenkomstig hun nationale recht aan 
de toegang tot persoonsgegevens 
aanvullende voorwaarden worden gesteld, 
zoals de voorwaarde dat toestemming van 
de rechter vereist is.
3. De lidstaten kunnen eveneens de 
mogelijkheid tot verdere verwerking 
bieden voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, mits zij 
passende waarborgen bieden, zoals het 
anonimiseren van de gegevens.

Or. en

Amendement 351
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Verschillende categorieën betrokkenen

1. De lidstaten bepalen dat de bevoegde 
autoriteiten alleen persoonsgegevens 
mogen verwerken voor de in artikel 1, lid 
1 bedoelde doeleinden van de volgende 
categorieën betrokkenen:
(a) personen ten aanzien van wie 
redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd 
of zullen gaan plegen;
(b) voor een misdrijf veroordeelde 
personen;
(c) slachtoffers van een strafbaar feit, of 
personen ten aanzien van wie op basis van 
bepaalde feiten wordt vermoed dat zij 
slachtoffer zouden kunnen worden van 
een strafbaar feit;
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(d) personen die als derden bij een 
strafbaar feit betrokken zijn, zoals 
personen die als getuige kunnen worden 
opgeroepen in een onderzoek naar 
strafbare feiten of een daaruit 
voortvloeiende strafprocedure, personen 
die informatie kunnen verstrekken over 
strafbare feiten, of personen die contact 
hebben of banden onderhouden met een 
van de personen vermeld onder a) of b).
2. Persoonsgegevens van andere dan de in 
lid 1 bedoelde betrokkenen mogen alleen 
worden verwerkt:
(a) voor zolang als dat noodzakelijk is 
voor het onderzoek of de vervolging van 
een specifiek strafbaar feit teneinde te 
bepalen in hoeverre de gegevens voor een 
van de in lid 1 genoemde categorieën 
relevant zijn; of
(b) wanneer deze verwerking 
onontbeerlijk is voor nagestreefde 
preventieve doeleinden of met het oog op 
de strafrechtelijke analyse, indien en voor 
zolang als dit doel rechtmatig, welbepaald 
en specifiek is en de verwerking strikt 
beperkt blijft tot het beoordelen van de 
relevantie van de gegevens voor een van 
de in lid 1 genoemde categorieën. Ten 
minste elke zes maanden moet worden 
gecontroleerd of aan deze voorwaarden is 
voldaan; verder gebruik is verboden.
3. De lidstaten bepalen dat aanvullende 
beperkingen en waarborgen, 
overeenkomstig het nationale recht, van 
toepassing zijn op de verdere verwerking 
van persoonsgegevens die in lid 1, onder 
c) en d) vermelde betrokkenen betreffen.

Or. en

Amendement 352
Axel Voss
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 ter
Bijzondere bepalingen inzake 

persoonsgegevens afkomstig uit andere 
lidstaten

1. Voor persoonsgegevens die door de 
bevoegde autoriteit van een andere 
lidstaat zijn doorgegeven of beschikbaar 
gesteld, moeten naast de algemene 
beginselen voor gegevensverwerking de 
hieronder in de leden 2 tot en met 4 
vermelde beginselen in acht worden 
genomen:
2. 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) geen gerechtvaardigde specifieke 
belangen van de betrokkene de doorgifte 
beletten, en
c) in bijzondere gevallen de doorgifte 
essentieel is voor de bevoegde autoriteit 
die de gegevens verstrekt aan een 
particuliere instantie ten behoeve van:
i) de uitvoering van haar wettelijke taak;
ii) de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten en de tenuitvoerlegging van 
straffen;
iii) het voorkomen van een onmiddellijke 
ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid; of
iv) het voorkomen van ernstige schending 
van de rechten van personen.
De bevoegde autoriteit die gegevens aan 
een particuliere instantie doorgeeft, deelt 
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deze instantie mee voor welk doel de 
gegevens uitsluitend gebruikt mogen 
worden.
3. De persoonsgegevens mogen, 
overeenkomstig het vereiste in artikel 7, 
lid 3, alleen verder worden verwerkt voor 
onderstaande doeleinden, anders dan die 
waarvoor zij waren verstrekt of 
beschikbaar gesteld:
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) de voorkoming van een onmiddellijke 
en ernstige bedreiging van de openbare 
veiligheid, of
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.
4. 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 
deze beperkingen aan de ontvanger. De 
ontvanger ziet erop toe dat deze 
beperkingen op de verwerking in acht 
worden genomen.

Or. de
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Motivering 

In dit amendement worden de bepalingen overgenomen uit artikel 13 van Kaderbesluit 
2088/977/JBZ inzake gegevens die uit een andere lidstaat afkomstig zijn, en voorziet in 
bijzondere bescherming voor dergelijke gegevens. Artikel 7 bis dient tevens ter bescherming 
van de lidstaat waarvan de gegevens afkomstig zijn, en waarborgt daarmee het voor de 
gegevensuitwisseling binnen de Unie onmisbare vertrouwen dat overgedragen gegevens niet 
naar believen van de ontvangende staat verder worden verwerkt.

Amendement 353
Axel Voss

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 termijn 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.

Or. de

Motivering 

Deze aanvulling is letterlijk uit artikel 5 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ overgenomen.

Amendement 354
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verbieden de verwerking 
van persoonsgegevens waaruit ras of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, 

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

levensbeschouwelijke overtuiging of 
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, 
en van gegevens die de gezondheid of het 
seksuele leven betreffen, is uitsluitend 
geoorloofd wanneer:

Or. de

Motivering 

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

Amendement 355
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

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 
vakvereniging blijkt, van genetische 
gegevens en van gegevens die de 
gezondheid of het seksuele leven betreffen.

1. De lidstaten verbieden de verwerking 
van persoonsgegevens waaruit ras of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, 
godsdienstige of filosofische overtuiging, 
seksuele gerichtheid of genderidentiteit, of 
lidmaatschap van en activiteiten voor een 
vakvereniging blijken, van genetische 
gegevens en van gegevens die de 
gezondheid of het seksuele leven betreffen.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke lijst van categorieën is te beperkt. Aanpassing aan de verordening.

Amendement 356
Carlos Coelho
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

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 
vakvereniging blijkt, van genetische 
gegevens en van gegevens die de 
gezondheid of het seksuele leven betreffen.

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

Or. pt

Amendement 357
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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;

Or. de

Amendement 358
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de verwerking betrekking heeft op 
gegevens die nadrukkelijk door de 
betrokkene openbaar zijn gemaakt.

Or. de
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Amendement 359
Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de verwerking betrekking heeft op 
gegevens die kennelijk door de betrokkene 
openbaar zijn gemaakt, voor zover die 
relevant zijn en strikt noodzakelijk zijn 
voor de beoogde doeleinden.

Or. pt

Amendement 360
Axel Voss

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 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

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 op grond van wetgeving die ook 
maatregelen bevat voor de bescherming 
van de gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

Or. de

Motivering 

Heropneming van de formulering van artikel 7 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ. Weliswaar 
wordt hiermee van het verbodsbeginsel afgeweken, maar profiling is voortaan alleen onder 
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strenge voorwaarden toegestaan.

Amendement 361
Cornelia Ernst

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 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

1. De lidstaten bepalen dat maatregelen die 
voor de betrokkene een rechtsgevolg 
hebben of voor hem wezenlijke 
consequenties hebben, en die berusten op 
profilering worden verboden, tenzij deze 
hun grondslag vinden in een wet waarin 
ook maatregelen ter bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene zijn vervat, met inbegrip van 
het recht betekenisvolle informatie te 
krijgen over de bij de profilering 
gebruikte logica, alsmede het recht op 
menselijke tussenkomst, met inbegrip van 
een toelichting van het besluit dat na deze 
tussenkomst wordt genomen.

Or. en

Motivering

Personen die aan profilering worden onderworpen dienen hierover te worden geïnformeerd 
en betekenisvolle informatie te krijgen over de bij de profilering gebruikte logica.

Amendement 362
Jan Mulder

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 

1. De lidstaten bepalen dat maatregelen die 
voor de betrokkene een nadelig 
rechtsgevolg hebben of voor hem 
wezenlijke consequenties hebben, en die 
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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 gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene.

gedeeltelijk of volledig 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 gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene.

Or. en

Amendement 363
Jan Philipp Albrecht

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 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

1. De lidstaten bepalen dat maatregelen die 
voor de betrokkene een nadelig gevolg
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.

Or. en

Motivering

Profileringsmaatregelen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de betrokkene dienen 
altijd een menselijk element te bevatten.

Amendement 364
Sophia in 't Veld
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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 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

1. De lidstaten bepalen dat iedere 
betrokkene het recht heeft niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die een 
rechtsgevolg heeft voor deze natuurlijke 
persoon, of voor deze natuurlijke persoon 
wezenlijke consequenties heeft, en die 
berust op gedeeltelijk of volledig 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens die bedoeld is om 
bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid 
te beoordelen.

Or. en

Amendement 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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 
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 gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene.

1. De lidstaten bepalen dat maatregelen die 
voor de betrokkene een nadelig 
rechtsgevolg hebben of voor hem 
pertinente consequenties hebben, en die 
hoofdzakelijk 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 gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene.

Or. en
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Amendement 366
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Overeenkomstig de overige 
bepalingen van deze richtlijn kan een 
natuurlijke persoon alleen aan een in 
artikel 1 genoemde maatregel worden 
onderworpen als de verwerking op grond 
van EU-wetgeving of nationale wetgeving 
uitdrukkelijk is toegestaan en in die 
wetgeving ook passende maatregelen zijn 
opgenomen ter bescherming van het 
gerechtvaardigde belang van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 367
Axel Voss

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

Or. de

Motivering 

Lid 2 zou aanleiding vormen voor profiling op bijzonder grote schaal en zou gemakkelijk te 
omzeilen zijn.
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Amendement 368
Cornelia Ernst

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.

2. De geautomatiseerde 
gegevensverwerking die bedoeld is om 
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid 
van de betrokkene te beoordelen, omvat of 
genereert geen van de in artikel 8 
genoemde speciale categorieën 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

De waarborgen tegen het gebruik van bijzondere categorieën gegevens dienen te worden 
versterkt.

Amendement 369
Jan Philipp Albrecht

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.

2. De geautomatiseerde 
gegevensverwerking die bedoeld is om een 
betrokkene te onderscheiden zonder een 
aanvankelijke verdenking dat de 
betrokkene mogelijk een strafbaar feit 
heeft gepleegd of dit zal gaan plegen is 
alleen rechtmatig indien en voor zover zij 
strikt noodzakelijk is voor het onderzoek 
van een ernstig strafbaar feit of voor het 
afwenden van een duidelijk en dreigend 
gevaar, op basis van concrete 
aanwijzingen, voor de openbare 
veiligheid, het voortbestaan van de staat 
of het leven van personen. Zij omvat of 
genereert niet de in artikel 8 genoemde 
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speciale categorieën persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Systematische opsporing bedoeld om potentiële verdachten op te sporen zonder een 
aanvankelijke verdenking tegen hen moet aan uitzonderlijke strenge voorwaarden zijn 
gebonden. Dit amendement vloeit voort uit arrest BVerfG BvR 518/02, 4.4.2006, van het 
Duitse Constitutionele Hof.

Amendement 370
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Profilering die, al dan niet 
opzettelijk, leidt tot discriminatie van 
personen op grond van ras of etnische 
afkomst, sociaaleconomische status, 
politieke opvattingen, godsdienstige of 
filosofische overtuiging, het lidmaatschap 
van een vakbond of seksuele gerichtheid 
of genderidentiteit, of die, al dan niet 
opzettelijk, resulteert in maatregelen met 
dat effect, is onder alle omstandigheden 
verboden.

Or. en

Motivering

De bepalingen ter bestrijding van discriminatie dienen te worden versterkt.

Amendement 371
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Profilering die (al dan niet 
opzettelijk) leidt tot discriminatie van 
personen op grond van ras of etnische 
afkomst, politieke opvattingen, godsdienst 
of overtuiging, het lidmaatschap van een 
vakbond, gender of seksuele gerichtheid, 
of die, al dan niet opzettelijk, resulteert in 
maatregelen met dat effect, is onder alle 
omstandigheden verboden.

Or. en

Motivering

Profilering kan ernstige risico's inhouden voor betrokkenen. Het leidt maar al te makkelijk tot 
uiteenlopende vormen van discriminatie, maakt besluiten minder transparant en draagt het 
onvermijdelijke risico van foute besluitvorming in zich. Dat betekent al met al dat profilering 
streng gereguleerd moet worden: het gebruik ervan dient duidelijk te worden beperkt en in 
gevallen waarin profilering kan worden gebruikt, dienen er waarborgen tegen discriminatie 
te zijn. Profilering is doorgaans nutteloos voor uiterst zeldzame kenmerken, omdat er valse 
positieve uitkomsten kunnen optreden. Daarnaast is het gevaar groot dat er op grote schaal 
gebruik wordt gemaakt van onbetrouwbare en (feitelijk) discriminerende profielen.

Amendement 372
Axel Voss

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.

Or. de
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Amendement 373
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

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 begrijpelijke 
vorm en in zo duidelijk en eenvoudig 
mogelijke bewoordingen.

Or. de

Amendement 374
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

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 begrijpelijke 
vorm en in duidelijke en eenvoudige taal. 
Deze mededeling wordt aangepast aan de 
betrokkene, indien noodzakelijk door 
middel van eenvoudig taalgebruik en/of 
een vreemde taal.

Or. en

Amendement 375
Jan Philipp Albrecht

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 begrijpelijke 
vorm en in duidelijke en eenvoudige taal
die is afgestemd op de betrokkene, in het 
bijzonder indien de informatie specifiek 
voor een kind bestemd is.

Or. en

Amendement 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

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 begrijpelijke 
vorm en in duidelijke en eenvoudige taal. 
Als de betrokkene een kind is dient deze 
informatie op een kindvriendelijke manier 
te worden verstrekt.

Or. en

Amendement 377
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten bepalen dat de voor de 3. De lidstaten bepalen dat de voor de 
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verwerking verantwoordelijke alle 
redelijke maatregelen neemt om 
procedures vast te stellen voor het 
verstrekken van de in artikel 11 bedoelde 
informatie en voor de uitoefening van de in 
de artikelen 12 tot en met 17 genoemde 
rechten van de betrokkene.

verwerking verantwoordelijke alle 
maatregelen neemt om procedures vast te 
stellen voor het verstrekken van de in 
artikel 11 bedoelde informatie en voor de 
uitoefening van de in de artikelen 12 tot en 
met 17 genoemde rechten van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 378
Axel Voss

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

Or. de

Amendement 379
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten bepalen dat alle informatie 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt en alle 
maatregelen die hij neemt naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in de leden 3 
en 4, kosteloos dienen te zijn. Wanneer 
verzoeken vexatoir zijn, bijvoorbeeld door 
hun repetitieve karakter of hun omvang, 
mag de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 

5. De lidstaten bepalen dat alle informatie 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt en alle 
maatregelen die hij neemt naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in de leden 3 
en 4, kosteloos dienen te zijn. Wanneer 
verzoeken duidelijk buitensporig zijn, 
bijvoorbeeld door hun repetitieve karakter, 
mag de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
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verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde maatregel in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het vexatoire
karakter van het verzoek op de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde maatregel in 
rekening brengen. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 380
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten bepalen dat alle informatie 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt en alle 
maatregelen die hij neemt naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in de leden 3 
en 4, kosteloos dienen te zijn. Wanneer 
verzoeken vexatoir zijn, bijvoorbeeld door 
hun repetitieve karakter of hun omvang, 
mag de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde maatregel in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het vexatoire 
karakter van het verzoek op de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

5. De lidstaten bepalen dat alle informatie 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt en alle 
maatregelen die hij neemt naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in de leden 3 
en 4, kosteloos dienen te zijn en 
schriftelijk dienen te worden 
medegedeeld. Wanneer verzoeken vexatoir 
zijn, bijvoorbeeld door hun repetitieve 
karakter of hun omvang, mag de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
vergoeding voor het verstrekken van de 
informatie of het verrichten van de 
gevraagde maatregel in rekening brengen, 
dan wel de gevraagde actie achterwege 
laten. In dat geval rust de bewijslast met 
betrekking tot het vexatoire karakter van 
het verzoek op de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 381
Jan Philipp Albrecht
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten bepalen dat alle informatie 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt en alle 
maatregelen die hij neemt naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in de leden 3 
en 4, kosteloos dienen te zijn. Wanneer 
verzoeken vexatoir zijn, bijvoorbeeld door 
hun repetitieve karakter of hun omvang, 
mag de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde maatregel in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het vexatoire
karakter van het verzoek op de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

5. De lidstaten bepalen dat alle informatie 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt en alle 
maatregelen die hij neemt naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in de leden 3 
en 4, kosteloos dienen te zijn. Wanneer 
verzoeken duidelijk buitensporig zijn, 
bijvoorbeeld door hun repetitieve karakter, 
mag de voor de verwerking 
verantwoordelijke een redelijke vergoeding 
voor het verstrekken van de informatie of 
het verrichten van de gevraagde maatregel 
in rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het ontwerpverslag over de verordening inzake gegevensbescherming. De 
voor de verwerking verantwoordelijke mag nooit weigeren om een maatregel te nemen of om 
informatie te verstrekken, indien een en ander gebaseerd is op het recht van een betrokkene.

Amendement 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten bepalen dat alle informatie 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt en alle 
maatregelen die hij neemt naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in de leden 3 
en 4, kosteloos dienen te zijn. Wanneer 
verzoeken vexatoir zijn, bijvoorbeeld door 

5. De lidstaten bepalen dat alle informatie 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt en alle 
maatregelen die hij neemt naar aanleiding 
van een verzoek als bedoeld in de leden 3 
en 4, kosteloos dienen te zijn.
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hun repetitieve karakter of hun omvang, 
mag de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor 
het verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde maatregel in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust 
de bewijslast met betrekking tot het 
vexatoire karakter van het verzoek op de 
voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 383
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Rechten met betrekking tot ontvangers

De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke elke 
ontvanger aan wie de gegevens bekend 
zijn gemaakt in kennis stelt van elke 
rectificatie, verwijdering of wijziging van 
de gegevens, al dan niet uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 15 of artikel 16, en 
winnen informatie in over de maatregelen 
die na deze kennisgeving zijn getroffen, 
tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig 
veel moeite kost.

Or. en

Amendement 384
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat wanneer 
persoonsgegevens worden verzameld, de 
voor de verwerking verantwoordelijke alle 
passende maatregelen treft om de 
betrokkene ten minste de hierna volgende 
informatie de verstrekken: 

Schrappen

a) de identiteit en de contactgegevens van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
en de functionaris voor 
gegevensbescherming;
b) de doeleinden van de verwerking 
waarvoor de gegevens zijn bestemd;
c) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen; 
d) het bestaan van het recht om van de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
toegang tot en rectificatie of wissing van 
de persoonsgegevens betreffende de 
betrokkene of beperking van de 
verwerking van die gegevens te verlangen; 
e) het bestaan van het recht om een klacht 
in te dienen bij de in artikel 39 bedoelde 
toezichthoudende autoriteit en de 
contactgegevens van de toezichthoudende 
autoriteit;
f) de ontvangers of categorieën 
ontvangers van de persoonsgegevens, ook 
die in derde landen of internationale 
organisaties;
g) alle verdere informatie voor zover die 
nodig is om tegenover de betrokkene een 
eerlijke verwerking te waarborgen, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verwerkt.
2. Wanneer de persoonsgegevens bij de 
betrokkene worden verzameld, deelt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene, naast de in lid 1 genoemde 
informatie, mee of de verstrekking van 
persoonsgegevens verplicht is dan wel op 
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basis van vrijwilligheid geschiedt en wat 
de mogelijke gevolgen zijn wanneer wordt 
nagelaten deze gegevens te verstrekken.
3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt de in lid 1 
genoemde informatie:
a) op het tijdstip waarop de 
persoonsgegevens van de betrokkene 
worden verkregen; of 
b) indien de persoonsgegevens niet bij de 
betrokkene worden verzameld, op het 
tijdstip van vastlegging of binnen een 
redelijke termijn na de verzameling, met 
inachtneming van de specifieke 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verwerkt.
4. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 
uit te stellen, te beperken of achterwege te 
laten, 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:
a) om belemmering van officiële of 
gerechtelijke onderzoeken of procedures 
te voorkomen;
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;
c) ter bescherming van de openbare 
veiligheid;
d) ter bescherming van de nationale 
veiligheid;
e) ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen.
5. De lidstaten kunnen categorieën 
gegevensverwerking vaststellen die geheel 
of gedeeltelijk onder de in lid 4 genoemde 
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uitzonderingsbepalingen vallen.

Or. de

Motivering 

Dit artikel dient enkel tot beperking van het recht van de betrokkene om te worden 
geïnformeerd zonder daarom op het tijdstip van de gegevensverzameling te moeten verzoeken. 
In plaats daarvan wordt naar nationale regelingen verwezen. Het in artikel 12 bedoelde recht 
van toegang van de betrokkene blijft onverlet.

Amendement 385
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de doeleinden van de verwerking 
waarvoor de gegevens zijn bestemd;

(b) de rechtsgrondslag en de doeleinden 
van de verwerking waarvoor de gegevens 
zijn bestemd;

Or. en

Motivering

Betrokkenen moeten worden geïnformeerd over de rechtsgrond voor het verzamelen van hun 
persoonsgegevens. Dit zorgt er mede voor dat de voor de verwerking verantwoordelijke zich 
bij het verzamelen van persoonsgegevens altijd bewust is van de rechtsgrond voor zijn 
activiteiten.

Amendement 386
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de ontvangers of categorieën 
ontvangers van de persoonsgegevens, ook 
die in derde landen of internationale 
organisaties;

(f) de ontvangers van de 
persoonsgegevens, ook die in derde landen 
of internationale organisaties en informatie 
over de mogelijke toegang tot de gegevens 
op grond van de regelgeving van dat derde 
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land of die internationale organisatie;

Or. en

Amendement 387
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) indien de voor de verwerking 
verantwoordelijke persoonsgegevens 
verwerkt zoals beschreven in artikel 9, lid 
1, informatie over het bestaan van 
verwerking naar aanleiding van een in 
artikel 9, lid 1 genoemde maatregel en 
over de beoogde gevolgen van zulke 
verwerking voor de betrokkene;

Or. en

Amendement 388
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) indien de voor de verwerking 
verantwoordelijke persoonsgegevens 
verwerkt zoals beschreven in artikel 9, lid 
1, informatie over het bestaan van 
verwerking naar aanleiding van een in 
artikel 9, lid 1 genoemde maatregel en 
over de beoogde gevolgen van zulke 
verwerking voor de betrokkene;

Or. en
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Motivering

Indien wordt gebruikgemaakt van profilering moet hiervoor informatie worden verstrekt.

Amendement 389
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) informatie aangaande specifieke 
veiligheidsmaatregelen ter bescherming 
van persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 390
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) informatie aangaande specifieke 
veiligheidsmaatregelen ter bescherming 
van persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 391
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de persoonsgegevens niet 
bij de betrokkene worden verzameld, deelt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
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de betrokkene, naast de in lid 1 genoemde 
informatie, mee uit welke bron de 
gegevens afkomstig zijn.

Or. en

Amendement 392
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de persoonsgegevens niet 
bij de betrokkene worden verzameld, deelt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
de betrokkene, naast de in lid 1 genoemde 
informatie, mee uit welke bron de 
gegevens afkomstig zijn.

Or. en

Amendement 393
Nuno Melo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 
uit te stellen, te beperken of achterwege te 
laten, 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:

Schrappen

(a) om belemmering van officiële of 
gerechtelijke onderzoeken of procedures 
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te voorkomen;
(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;
(c) ter bescherming van de openbare 
veiligheid;
(d) ter bescherming van de nationale 
veiligheid;
(e) ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen.

Or. pt

Amendement 394
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 
uit te stellen, te beperken of achterwege te 
laten, 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:

4. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 
uit te stellen of te beperken, voor zover en 
zolang een dergelijke gehele of 
gedeeltelijke beperking in een 
democratische samenleving, met 
inachtneming van de grondrechten en de 
gerechtvaardigde belangen van de persoon 
in kwestie, een noodzakelijke en 
evenredige maatregel is, aan de hand van 
een concreet en individueel onderzoek van 
elk afzonderlijk geval:

Or. en

Amendement 395
Carlos Coelho
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 
uit te stellen, te beperken of achterwege te 
laten, 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:

4. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 
uit te stellen of te beperken, voor zover en 
zolang een dergelijke gehele of 
gedeeltelijke beperking in een 
democratische samenleving, met 
inachtneming van de grondrechten en 
waarborgen van de persoon in kwestie, een 
noodzakelijke en evenredige maatregel is:

Or. pt

Amendement 396
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 
uit te stellen, te beperken of achterwege te 
laten, 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:

4. De lidstaten kunnen wettelijke 
maatregelen treffen om de 
informatieverstrekking aan de betrokkene 
uit te stellen of te beperken, voor zover en 
zolang een dergelijke gehele of 
gedeeltelijke beperking in een 
democratische samenleving, met 
inachtneming van de grondrechten en de 
gerechtvaardigde belangen van de persoon 
in kwestie, strikt noodzakelijk en 
evenredig is:

Or. en

Amendement 397
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – alinea 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ter bescherming van de nationale 
veiligheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 398
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen categorieën 
gegevensverwerking vaststellen die geheel 
of gedeeltelijk onder de in lid 4 genoemde 
uitzonderingsbepalingen vallen.

Schrappen

Or. en

Amendement 399
Nuno Melo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen categorieën 
gegevensverwerking vaststellen die geheel 
of gedeeltelijk onder de in lid 4 genoemde 
uitzonderingsbepalingen vallen. 

Schrappen

Or. pt

Amendement 400
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen categorieën 
gegevensverwerking vaststellen die geheel 
of gedeeltelijk onder de in lid 4 genoemde
uitzonderingsbepalingen vallen.

5. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke in elk 
afzonderlijk geval door middel van een 
concreet en individueel onderzoek 
beoordeelt of een gedeeltelijke of gehele 
beperking op grond van een van de in lid 
4 genoemde redenen van toepassing is.

Or. en

Amendement 401
Jan Mulder

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen categorieën 
gegevensverwerking vaststellen die geheel 
of gedeeltelijk onder de in lid 4 genoemde 
uitzonderingsbepalingen vallen.

5. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke in elk 
afzonderlijk geval door middel van een 
concreet en individueel onderzoek 
beoordeelt of een gedeeltelijke of gehele 
beperking op grond van een van de in lid 
4 genoemde redenen van toepassing is. De 
lidstaten kunnen tevens categorieën 
gegevensverwerking vaststellen die geheel 
of gedeeltelijk onder de in lid 4, onder a) 
tot en met d) genoemde 
uitzonderingsbepalingen vallen.

Or. en

Amendement 402
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten kunnen categorieën 
gegevensverwerking vaststellen die geheel 
of gedeeltelijk onder de in lid 4 genoemde 
uitzonderingsbepalingen vallen.

5. De lidstaten bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke in elk 
afzonderlijk geval door middel van een 
concreet en individueel onderzoek 
beoordeelt of een gedeeltelijke of gehele 
beperking op grond van een van de in lid 
4 genoemde redenen van toepassing is. Bij 
nationale wetgeving kunnen tevens
categorieën gegevensverwerking worden 
vastgesteld die geheel of gedeeltelijk onder 
de in lid 4, onder a) tot en met d) 
genoemde uitzonderingsbepalingen vallen.

Or. en

Amendement 403
Axel Voss

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Informatieverstrekking aan de betrokkene
1. De lidstaten zien erop toe dat de 
betrokkene overeenkomstig het nationaal 
recht wordt geïnformeerd over het 
verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens door de voor de 
verwerking verantwoordelijke.
2. Met betrekking tot persoonsgegevens 
die door lidstaten aan elkaar zijn verstrekt 
of beschikbaar gesteld kan elke lidstaat, 
overeenkomstig de in lid 1 bedoelde 
bepalingen van nationaal recht, van de 
andere lidstaat verlangen dat hij de 
betrokkene niet informeert. In dat geval 
informeert deze laatste lidstaat de 
betrokkene niet zonder dat de andere 
lidstaat daarin heeft toegestemd.
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Or. de

Motivering 

Dit artikel dient enkel tot beperking van het recht van de betrokkene om te worden 
geïnformeerd zonder daarom op het tijdstip van de gegevensverzameling te moeten verzoeken. 
In plaats daarvan wordt naar nationale regelingen verwezen. Het in artikel 12 bedoelde recht 
van toegang van de betrokkene blijft onverlet.

Amendement 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de doeleinden van de verwerking; (a) de doeleinden van de verwerking 
alsmede de rechtsgrondslag voor de 
verwerking;

Or. en

Amendement 405
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de ontvangers of categorieën 
ontvangers aan wie de gegevens zijn 
verstrekt, met name ontvangers in derde 
landen;

(c) de ontvangers aan wie de gegevens zijn 
verstrekt, met inbegrip van alle ontvangers 
in derde landen;

Or. en

Amendement 406
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de ontvangers of categorieën 
ontvangers aan wie de gegevens zijn 
verstrekt, met name ontvangers in derde 
landen;

(c) de ontvangers aan wie de gegevens zijn 
verstrekt, met name ontvangers in derde 
landen;

Or. en

Motivering

De betrokkene moet precies weten aan wie zijn gegevens zijn doorgegeven om te waarborgen 
dat de krachtens deze richtlijn verleende rechten ook gelden ten aanzien van verdere voor de 
verwerking verantwoordelijken.

Amendement 407
Carlos Coelho

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 die gegevens;

(g) de persoonsgegevens waarvan 
verwerking plaatsvindt en alle informatie 
over de bron van die gegevens;

Or. pt

Amendement 408
Jan Philipp Albrecht

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 die gegevens;

(g) de persoonsgegevens waarvan 
verwerking plaatsvindt en alle beschikbare 
informatie over de bron van die gegevens, 
en in voorkomend geval, begrijpelijke 
informatie over de bij de 
geautomatiseerde verwerking gebruikte 
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logica.

Or. en

Amendement 409
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het belang en de verwachte 
gevolgen van deze verwerking, op zijn 
minst in het geval van profilering;

Or. en

Amendement 410
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het belang en de verwachte 
gevolgen van deze verwerking, op zijn 
minst in het geval van de in artikel 9 
bedoelde maatregelen.

Or. en

Motivering

Heeft betrekking op profilering en is vergelijkbaar met het voorstel voor de algemene 
verordening inzake gegevensbescherming.

Amendement 411
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – alinea 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) in het geval van maatregelen die 
zijn gebaseerd op profielen, betekenisvolle 
informatie over de bij de profilering 
gebruikte logica.

Or. en

Amendement 412
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene om van de voor de verwerking 
verantwoordelijke een kopie te verkrijgen 
van de persoonsgegevens die worden 
verwerkt.

2. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene om van de voor de verwerking 
verantwoordelijke een kopie te verkrijgen 
van de persoonsgegevens die worden 
verwerkt. Wanneer de betrokkene zijn 
verzoek in elektronische vorm indient, 
wordt de informatie elektronisch verstrekt, 
tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.

Or. en

Amendement 413
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene om van de voor de verwerking 
verantwoordelijke een kopie te verkrijgen 
van de persoonsgegevens die worden 
verwerkt.

2. De lidstaten voorzien in het recht van de 
betrokkene om van de voor de verwerking 
verantwoordelijke een kopie te verkrijgen 
van de persoonsgegevens die worden 
verwerkt. Wanneer de betrokkene zijn 
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verzoek in elektronische vorm indient, 
wordt de informatie in een elektronisch en 
interoperabel formaat verstrekt dat 
ongehinderd verder gebruik door de 
betrokkene mogelijk maakt, tenzij de 
betrokkene anderszins verzoekt.

Or. en

Motivering

In de 21e eeuw kan een betrokkene redelijkerwijs verwachten een kopie van zijn 
persoonsgegevens in een elektronisch formaat te ontvangen. Dit formaat moet interoperabel 
zijn, zodat de betrokkene de gegevens verder kan gebruiken.

Amendement 414
Axel Voss

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 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

Or. de

Motivering 

Een eventuele beperking van het zeer belangrijke recht van toegang mag slechts in 
individuele gevallen mogelijk zijn.

Amendement 415
Sophia in 't Veld



AM\928472NL.doc 151/157 PE506.127v01-00

NL

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 geheel of 
gedeeltelijk te beperken, voor zover een 
dergelijke gehele of gedeeltelijke 
beperking in een democratische 
samenleving, met inachtneming van de 
grondrechten en de gerechtvaardigde 
belangen van de persoon in kwestie, een 
noodzakelijke en evenredige maatregel is:

Or. en

Amendement 416
Carlos Coelho

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 geheel of 
gedeeltelijk te beperken, voor zover een 
dergelijke gehele of gedeeltelijke 
beperking in een democratische 
samenleving, met inachtneming van de 
rechten en waarborgen van de persoon in 
kwestie, een noodzakelijke en evenredige 
maatregel is:

Or. pt

Amendement 417
Nuno Melo
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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 geheel of 
gedeeltelijk te beperken, voor zover een 
dergelijke gehele of gedeeltelijke 
beperking in een democratische 
samenleving, met inachtneming van de 
wezenlijke inhoud van de rechten en 
vrijheden van de betrokkene in de zin van 
artikel 52 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, een 
noodzakelijke en evenredige maatregel is:

Or. pt

Amendement 418
Jan Mulder

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 geheel of 
gedeeltelijk te beperken, voor zover een 
dergelijke gehele of gedeeltelijke 
beperking in een democratische 
samenleving, met inachtneming van de 
gerechtvaardigde belangen en de 
grondrechten van de persoon in kwestie, 
een noodzakelijke en evenredige maatregel 
is:

Or. en

Amendement 419
Cornelia Ernst
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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 geheel of 
gedeeltelijk te beperken, voor zover en 
voor zolang als een dergelijke gehele of 
gedeeltelijke beperking in een 
democratische samenleving, met 
inachtneming van de grondrechten en de 
gerechtvaardigde belangen van de persoon 
in kwestie, een noodzakelijke en 
evenredige maatregel is, aan de hand van 
een concreet en individueel onderzoek van 
elk afzonderlijk geval:

Or. en

Amendement 420
Jan Philipp Albrecht

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 geheel of 
gedeeltelijk te beperken, voor zover en 
voor zolang als een dergelijke gehele of 
gedeeltelijke beperking in een 
democratische samenleving, met 
inachtneming van de gerechtvaardigde 
belangen en de grondrechten van de 
persoon in kwestie, een noodzakelijke en 
strikt evenredige maatregel is, aan de hand 
van een concreet en individueel onderzoek 
van elk specifiek geval:

Or. en
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Motivering

Beperkingen van het recht op gegevenstoegang moeten per geval afzonderlijk worden 
vastgesteld.

Amendement 421
Axel Voss

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 voorkoming van 
bedreigingen, de opsporing, het onderzoek 
of de vervolging ter zake van strafbare 
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;

Or. de

Amendement 422
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) ter bescherming van de openbare 
veiligheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 423
Cornelia Ernst

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ter bescherming van de nationale 
veiligheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 424
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ter bescherming van de nationale 
veiligheid;

Schrappen

Or. en

Amendement 425
Axel Voss

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) ter bescherming van de betrokkene of
van de rechten en vrijheden van anderen.

Or. de

Amendement 426
Nuno Melo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(e) ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van derden;

Or. pt

Amendement 427
Axel Voss

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

Or. de

Motivering 

Weigering van toegang moet steeds van het individuele geval afhangen.

Amendement 428
Nuno Melo

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.

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

Or. pt



AM\928472NL.doc 157/157 PE506.127v01-00

NL

Amendement 429
Cornelia Ernst

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

Or. en


