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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 

 

 

 



 

RR\1155329NL.docx 3/58 PE619.038v02-00 

 NL 

INHOUD 

Blz. 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT ................ 5 

TOELICHTING ....................................................................................................................... 31 

BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN  VAN WIE DE 

RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN.................................................................... 34 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE ................... 36 

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE ............................................................ 57 

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE .............................. 58 

 



 

PE619.038v02-00 4/58 RR\1155329NL.docx 

NL 



 

RR\1155329NL.docx 5/58 PE619.038v02-00 

 NL 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake 

een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese 

Unie 

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2017)0495), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 

ingediend (C8-0312/2017), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 

Franse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet 

strookt met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 februari 

20181, 

– na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het 

advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0201/2018), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De digitalisering van de economie 

versnelt. Informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) is geen 

geïsoleerde sector meer, maar vormt de 

basis van alle moderne innovatieve 

economische systemen en samenlevingen. 

Elektronische data vormen de kern van die 

systemen en kunnen grote waarde 

genereren wanneer zij worden 

geanalyseerd of gecombineerd met 

diensten en producten. 

(1) De digitalisering van de economie 

versnelt. Informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) is geen 

geïsoleerde sector meer, maar vormt de 

basis van alle moderne innovatieve 

economische systemen en samenlevingen. 

Elektronische data vormen de kern van die 

systemen en kunnen grote waarde 

genereren wanneer zij worden 

geanalyseerd of onder veilige 

omstandigheden worden gecombineerd 

met diensten en producten. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De vrijheid van vestiging en de 

vrijheid van dienstverrichting krachtens het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie gelden voor 

gegevensopslag- en andere 

gegevensverwerkingsdiensten. Het 

verrichten van die diensten wordt echter 

bemoeilijkt en in sommige gevallen 

verhinderd door nationale voorschriften 

inzake de territoriale lokalisatie van de 

gegevens. 

(3) De vrijheid van vestiging en de 

vrijheid van dienstverrichting krachtens het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie gelden voor 

gegevensverwerkingsdiensten, waaronder 

gegevensportabiliteit. Het verrichten van 

die diensten wordt echter bemoeilijkt en in 

sommige gevallen verhinderd door 

nationale, regionale of lokale voorschriften 

inzake de territoriale lokalisatie van de 

gegevens. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Dergelijke obstakels voor het vrij (4) Dergelijke obstakels voor het vrij 



 

RR\1155329NL.docx 7/58 PE619.038v02-00 

 NL 

verkeer ten aanzien van gegevensopslag- 

en andere gegevensverwerkingsdiensten 

en voor het recht van vestiging ten aanzien 

van verleners van gegevensopslag- en 

andere gegevensverwerkingsdiensten 

vloeien voort uit nationale wettelijke 

voorschriften van de lidstaten die bepalen 

dat gegevens binnen een specifiek 

geografisch gebied of een grondgebied 

moeten zijn gelokaliseerd om te worden 

opgeslagen of anderszins te worden 

verwerkt. Andere regels of administratieve 

werkmethoden hebben een vergelijkbaar 

effect doordat zij specifieke eisen stellen 

die het moeilijker maken om gegevens 

buiten een welbepaald geografisch gebied 

of een grondgebied binnen de Unie op te 

slaan of anderszins te verwerken, zoals 

eisen inzake het gebruik van 

technologische voorzieningen die binnen 

een gegeven lidstaat zijn gecertificeerd of 

erkend. De keuzevrijheid van 

marktdeelnemers en de overheid inzake de 

plaats waar gegevens worden opgeslagen 

of anderszins verwerkt, wordt verder 

ingeperkt door rechtsonzekerheid omtrent 

de reikwijdte van al dan niet legitieme 

gegevenslokalisatievereisten. 

verkeer ten aanzien van 

gegevensverwerkingsdiensten en voor het 

recht van vestiging ten aanzien van 

verleners van 

gegevensverwerkingsdiensten vloeien 

voort uit nationale wettelijke voorschriften 

van de lidstaten die bepalen dat gegevens 

binnen een specifiek geografisch gebied of 

een grondgebied moeten zijn gelokaliseerd 

om te worden verwerkt. Andere regels of 

administratieve werkmethoden hebben een 

vergelijkbaar effect doordat zij specifieke 

eisen stellen die het moeilijker maken om 

gegevens buiten een welbepaald 

geografisch gebied of een grondgebied 

binnen de Unie te verwerken, zoals eisen 

inzake het gebruik van technologische 

voorzieningen die binnen een gegeven 

lidstaat zijn gecertificeerd of erkend. De 

keuzevrijheid van marktdeelnemers en de 

overheid inzake de plaats waar gegevens 

worden verwerkt, wordt verder ingeperkt 

door rechtsonzekerheid omtrent de 

reikwijdte van al dan niet legitieme 

gegevenslokalisatievereisten. Deze 

verordening beperkt geenszins de vrijheid 

van bedrijven om contractuele 

overeenkomsten aan te gaan waarin wordt 

bepaald waar de gegevens moeten worden 

ondergebracht. Deze verordening heeft 

louter tot doel deze keuzevrijheid te 

vergroten door ervoor te zorgen dat een 

overeengekomen locatie zich om het even 

waar in de Unie kan bevinden. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De combinatie van die obstakels 

heeft geleid tot een gebrek aan 

concurrentie tussen aanbieders van 

clouddiensten in Europa, verscheidene 

problemen met betrekking tot 

afhankelijkheid van één aanbieder, en 
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een ernstig gebrek aan gegevensmobiliteit. 

Evenzo heeft gegevenslokalisatiebeleid 

afbreuk gedaan aan het vermogen van 

O&O-bedrijven om de samenwerking 

tussen bedrijven, universiteiten en andere 

onderzoeksorganisaties te 

vergemakkelijken teneinde hun eigen 

innovatie te stimuleren. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Vrij verkeer van gegevens in de 

Unie zal een belangrijke rol spelen bij het 

bewerkstelligen van datagestuurde groei 

en innovatie. Evenals bedrijven en 

consumenten kunnen de overheden en 

overheidsinstellingen van de lidstaten 

profiteren van een grotere keuzevrijheid 

inzake datagestuurde dienstverleners, 

meer concurrerende prijzen en een 

efficiëntere dienstverlening aan de 

burgers. Gezien de grote hoeveelheden 

gegevens die overheden en 

overheidsinstellingen verwerken, is het 

van het grootste belang dat zij het goede 

voorbeeld geven door 

gegevensverwerkingsdiensten te gaan 

gebruiken en dat zij geen 

gegevenslokalisatiebeperkingen opleggen 

wanneer zij gebruikmaken van 

gegevensverwerkingsdiensten. Daarom 

moeten ook overheden en 

overheidsinstellingen onder deze 

verordening vallen, ook bij 

overheidsopdrachten, onverminderd 

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad1 bis. Tegelijk 

verplicht deze verordening 

publiekrechtelijke entiteiten er niet toe 

gegevensverwerking uit te besteden. 

 _____________ 
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 1 bis Richtlijn 2014/24/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

26 februari 2014 betreffende het plaatsen 

van overheidsopdrachten en tot intrekking 

van Richtlijn 2004/18/EG (voor de EER 

relevante tekst) (PB L 94 van 28.3.2014, 

blz. 65). 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Deze verordening laat het 

rechtskader inzake de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens, met 

name Verordening (EU) 2016/67930, 

Richtlijn (EU) 2016/68031 en Richtlijn 

2002/58/EG32, onverlet. 

(9) Deze verordening laat het 

rechtskader inzake de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

inzake de eerbiediging van het privéleven 

en de bescherming van persoonsgegevens 

in elektronische communicatie, met name 

Verordening (EU) 2016/67930, Richtlijn 

(EU) 2016/68031 en Richtlijn 

2002/58/EG32, onverlet. 

__________________ __________________ 

30 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

30 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

31 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 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 

31 Richtlijn (EU) 2016/680 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 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 
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gegevens en tot intrekking van 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89). 

gegevens en tot intrekking van 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89). 

32 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 juli 2002 

betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer in de sector 

elektronische communicatie (richtlijn 

betreffende privacy en elektronische 

communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 

blz. 37). 

32 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 12 juli 2002 

betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens en de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer in de sector 

elektronische communicatie (richtlijn 

betreffende privacy en elektronische 

communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, 

blz. 37). 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Verordening (EU) 2016/679 bepaalt 

dat het vrije verkeer van persoonsgegevens 

in de Unie noch beperkt noch verboden 

wordt om redenen die verband houden met 

de bescherming van natuurlijke personen 

ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens. Bij deze verordening 

wordt hetzelfde beginsel toegepast op het 

vrij verkeer van niet-persoonsgebonden 

gegevens binnen de Unie, uitgezonderd 

wanneer een beperking of een verbod om 

veiligheidsredenen gerechtvaardigd zou 

zijn. 

(10) Verordening (EU) 2016/679 bepaalt 

dat het vrije verkeer van persoonsgegevens 

in de Unie noch beperkt noch verboden 

wordt om redenen die verband houden met 

de bescherming van natuurlijke personen 

ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens. Bij deze verordening 

wordt hetzelfde beginsel toegepast op het 

vrij verkeer van niet-persoonsgebonden 

gegevens binnen de Unie, uitgezonderd 

wanneer een beperking of een verbod om 

redenen van openbare veiligheid 
gerechtvaardigd zou zijn. Verordening 

(EU) 2016/679 en deze verordening 

voorzien in samenhangende regels inzake 

het vrije verkeer van verschillende soorten 

gegevens. Wanneer gegevenssets zowel 

persoonsgegevens als niet-

persoonsgebonden gegevens bevatten, 

moet Verordening (EU) 2016/679 van 

toepassing zijn op de persoonsgegevens in 

de set en moet deze verordening van 

toepassing zijn op de niet-

persoonsgebonden gegevens in de set. 

Wanneer niet-persoonsgebonden 

gegevens en persoonsgegevens in een 

gemengde set onlosmakelijk met elkaar 
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verbonden zijn, moet deze verordening 

van toepassing zijn, onverminderd 

Verordening (EU) 2016/679. Als 

technologische ontwikkelingen, zoals 

artificiële intelligentie, machine learning, 

het internet der dingen en de analyse van 

grote hoeveelheden gegevens, het 

mogelijk maken om geanonimiseerde 

niet-persoonsgebonden gegevens om te 

vormen tot persoonsgegevens, moeten 

dergelijke gegevens worden behandeld als 

persoonsgegevens en is Verordening (EU) 

2016/679 dus van toepassing. Voorts 

wordt bij deze verordening geen 

verplichting opgelegd om de verschillende 

soorten gegevens gescheiden op te slaan, 

noch een verplichting om gemengde 

gegevenssets te ontvlechten. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Gegevenslokalisatievereisten 

vormen onmiskenbaar een obstakel voor 

het vrij verlenen van gegevensopslag- of 

andere gegevensverwerkingsdiensten 

overal in de Unie en voor de interne markt. 

Om die reden dienen zij verboden te 

worden, tenzij zij gerechtvaardigd zijn uit 

hoofde van de bescherming van de 

openbare veiligheid in de zin van het 

Unierecht, in het bijzonder artikel 52 van 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, en in overeenstemming 

zijn met het evenredigheidsbeginsel van 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Om het beginsel van vrij 

grensoverschrijdend verkeer van niet-

persoonsgebonden gegevens in de praktijk 

te brengen, ervoor te zorgen dat bestaande 

gegevenslokalisatievereisten snel worden 

opgeheven en met het oog op operationele 

redenen het opslaan of andere vormen van 

verwerking van gegevens op verschillende 

(12) Gegevenslokalisatievereisten 

vormen onmiskenbaar een obstakel voor 

het vrij verlenen van 

gegevensverwerkingsdiensten overal in de 

Unie en voor de interne markt. Om die 

reden dienen zij verboden te worden, tenzij 

zij gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de 

bescherming van de openbare veiligheid in 

de zin van het Unierecht, in het bijzonder 

artikel 52 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, en in 

overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel van artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Om het beginsel van vrij 

grensoverschrijdend verkeer van niet-

persoonsgebonden gegevens in de praktijk 

te brengen, ervoor te zorgen dat bestaande 

gegevenslokalisatievereisten snel worden 

opgeheven en met het oog op operationele 

redenen de verwerking van gegevens op 

verschillende plaatsen in de EU mogelijk te 
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plaatsen in de EU mogelijk te maken, en 

anderzijds omdat deze verordening in 

maatregelen voorziet die de 

toegankelijkheid van gegevens voor 

wettelijke controles waarborgt, dienen de 

lidstaten geen andere 

rechtvaardigingsgronden dan de openbare 

veiligheid te kunnen inroepen. 

maken, en anderzijds omdat deze 

verordening in maatregelen voorziet die de 

toegankelijkheid van gegevens voor 

wettelijke controles waarborgt, dienen de 

lidstaten geen andere 

rechtvaardigingsgronden dan de openbare 

veiligheid te kunnen inroepen. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (12 bis) Het begrip "openbare 

veiligheid" in de zin van artikel 52 VWEU 

en zoals uitgelegd door het Hof van 

Justitie omvat zowel de interne als de 

externe veiligheid van een lidstaat. Het 

veronderstelt dat er sprake is van een 

reële en voldoende ernstige bedreiging 

voor een van de fundamenteel belangen 

van de samenleving, zoals een bedreiging 

voor het functioneren van de instellingen 

en de essentiële openbare diensten en 

voor het overleven van de bevolking, het 

risico van een ernstige verstoring van de 

externe betrekkingen of van de vreedzame 

co-existentie van de volkeren, alsook de 

aantasting van militaire belangen. Het 

begrip "dwingende redenen van openbare 

veiligheid" veronderstelt een zeer ernstige 

bedreiging voor de openbare veiligheid. 

Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel moeten 

gegevenslokalisatievereisten die om 

dwingende redenen van openbare 

veiligheid bij wijze van uitzondering 

gerechtvaardigd zijn, geschikt zijn om het 

nagestreefde doel te bereiken en niet 

verder gaan dan wat nodig is om dat doel 

te bereiken. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om de effectieve toepassing van 

het beginsel van vrij grensoverschrijdend 

verkeer van niet-persoonsgebonden 

gegevens te garanderen en te voorkomen 

dat er nieuwe belemmeringen voor een 

goede werking van de interne markt 

ontstaan, dienen de lidstaten de Commissie 

kennis te geven van elke voorgenomen 

maatregel die nieuwe 

gegevenslokalisatievereisten bevat of 

bestaande gegevenslokalisatievereisten 

wijzigt. Deze kennisgevingen worden 

gedaan en beoordeeld volgens de 

procedure van Richtlijn (EU) 2015/153533. 

(13) Om de effectieve toepassing van 

het beginsel van vrij grensoverschrijdend 

verkeer van niet-persoonsgebonden 

gegevens te garanderen en te voorkomen 

dat er nieuwe belemmeringen voor een 

goede werking van de interne markt 

ontstaan, dienen de lidstaten elke 

ontwerphandeling die nieuwe 

gegevenslokalisatievereisten bevat of 

bestaande gegevenslokalisatievereisten 

wijzigt, onmiddellijk mee te delen aan de 

Commissie. Deze ontwerphandelingen 

worden ingediend en beoordeeld volgens 

Richtlijn (EU) 2015/153533. 

__________________ __________________ 

33 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

9 september 2015 betreffende een 

informatieprocedure op het gebied van 

technische voorschriften en regels 

betreffende de diensten van de 

informatiemaatschappij (PB L 241 van 

17.9.2015, blz. 1). 

33 Richtlijn (EU) 2015/1535 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

9 september 2015 betreffende een 

informatieprocedure op het gebied van 

technische voorschriften en regels 

betreffende de diensten van de 

informatiemaatschappij (PB L 241 van 

17.9.2015, blz. 1). 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bovendien dienen de lidstaten met 

het oog op het wegnemen van eventuele 

belemmeringen tijdens een 

overgangsperiode van twaalf maanden de 

bestaande nationale 

gegevenslokalisatievereisten aan een 

onderzoek te onderwerpen en aan de 

Commissie kennis te geven van de 

gegevenslokalisatievereisten die naar hun 

(14) Bovendien dienen de lidstaten met 

het oog op het wegnemen van eventuele 

belemmeringen tijdens een 

overgangsperiode van twaalf maanden de 

bestaande nationale 

gegevenslokalisatievereisten aan een 

onderzoek te onderwerpen en 

gegevenslokalisatievereisten die naar hun 

mening met deze verordening in 
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mening met deze verordening in 

overeenstemming zijn alsmede van de 

rechtvaardiging daarvoor. Dit moet de 

Commissie in staat stellen een oordeel te 

vormen over de gegrondheid van de 

resterende gegevenslokalisatievereisten. 

overeenstemming zijn, alsmede de 

rechtvaardiging daarvoor, mee te delen 

aan de Commissie. Dit moet de Commissie 

in staat stellen een oordeel te vormen over 

de gegrondheid van de resterende 

gegevenslokalisatievereisten en zo nodig 

besluiten vast te stellen waarin zij de 

lidstaten verzoekt die 

gegevenslokalisatievereisten te wijzigen of 

in te trekken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Met het oog op de transparantie van 

gegevenslokalisatievereisten in de lidstaten 

voor natuurlijke en rechtspersonen, zoals 

verleners van gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, dienen de 

lidstaten informatie over de desbetreffende 

maatregelen online bekend te maken op 

één centraal punt en deze regelmatig bij te 

werken. Met het oog op passende 

voorlichting van natuurlijke en 

rechtspersonen over in de Unie geldende 

gegevenslokalisatievereisten, dienen de 

lidstaten de adresgegevens van dergelijke 

informatiepunten aan de Commissie mee te 

delen. De Commissie publiceert deze 

gegevens op haar eigen website. 

(15) Met het oog op de transparantie van 

gegevenslokalisatievereisten in de lidstaten 

voor natuurlijke en rechtspersonen, zoals 

verleners van gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, dienen de 

lidstaten informatie over die vereisten 

online bekend te maken op één centraal 

punt of op een informatiepunt op 

Unieniveau dat bij een andere handeling 

van de Unie wordt ingesteld, zoals 

Verordening (EU) [...] van het Europees 

Parlement en de Commissie [één digitale 

toegangspoort]. De lidstaten moeten deze 

informatie regelmatig bijwerken. Met het 

oog op passende voorlichting van 

natuurlijke en rechtspersonen over in de 

Unie geldende 

gegevenslokalisatievereisten, dienen de 

lidstaten de adresgegevens van dergelijke 

informatiepunten aan de Commissie mee te 

delen. De Commissie moet deze gegevens 

op haar eigen website publiceren, samen 

met een geconsolideerde lijst van de 

gegevenslokalisatievereisten die in de 

lidstaten van kracht zijn. De Commissie 

moet bovendien informatie over die 

vereisten publiceren in haar officiële 

werktalen. 
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Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Vaak ligt aan 

gegevenslokalisatievereisten een gebrek 

aan vertrouwen in gegevensopslag of 

andere vormen van gegevensverwerking 

buiten de eigen grenzen ten grondslag dat 

voortkomt uit de veronderstelling dat 

gegevens niet toegankelijk zullen zijn voor 

de bevoegde nationale autoriteiten, 

bijvoorbeeld voor inspectie- en 

toezichtdoeleinden en wettelijk 

voorgeschreven controles. Bijgevolg moet 

uitdrukkelijk worden bepaald dat deze 

verordening geen afbreuk doet aan de 

bevoegdheid van die autoriteiten om 

toegang tot gegevens te vragen en te 

krijgen overeenkomstig het Unierecht of 

het nationale recht, alsook dat de bevoegde 

autoriteiten de toegang tot gegevens niet 

mag worden geweigerd op grond van het 

feit dat de gegevens zijn opgeslagen of 

anderszins worden verwerkt in een andere 

lidstaat. 

(16) Vaak ligt aan 

gegevenslokalisatievereisten een gebrek 

aan vertrouwen in gegevensverwerking 

buiten de eigen grenzen ten grondslag dat 

voortkomt uit de veronderstelling dat 

gegevens niet toegankelijk zullen zijn voor 

de bevoegde nationale autoriteiten, 

bijvoorbeeld voor inspectie- en 

toezichtdoeleinden en wettelijk 

voorgeschreven controles. Bijgevolg moet 

de veiligheid van 

gegevenshostingsystemen in alle lidstaten 

worden verbeterd en moet uitdrukkelijk 

worden bepaald dat deze verordening geen 

afbreuk doet aan de bevoegdheid van die 

autoriteiten om toegang tot gegevens te 

vragen en te krijgen overeenkomstig het 

Unierecht of het nationale recht, alsook dat 

de bevoegde autoriteiten de toegang tot 

gegevens niet mag worden geweigerd op 

grond van het feit dat de gegevens zijn 

opgeslagen of anderszins worden verwerkt 

in een andere lidstaat. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Wanneer een natuurlijke of 

rechtspersoon die gehouden is tot het 

verlenen van toegang zijn verplichtingen 

niet nakomt en de betrokken bevoegde 

autoriteit alle middelen om toegang tot de 

gegevens te verkrijgen heeft uitgeput, 

moet de bevoegde autoriteit bijstand 

kunnen vragen van bevoegde autoriteiten 

in andere lidstaten. In dergelijke gevallen 

maken de bevoegde autoriteiten 

(18) Wanneer een natuurlijke of 

rechtspersoon die gehouden is tot het 

verlenen van toegang zijn verplichtingen 

niet nakomt, moet de bevoegde autoriteit 

bijstand kunnen vragen van bevoegde 

autoriteiten in andere lidstaten. In 

dergelijke gevallen maken de bevoegde 

autoriteiten afhankelijk van het onderwerp 

gebruik van de specifieke 

samenwerkingsinstrumenten waarin het 
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afhankelijk van het onderwerp gebruik van 

de specifieke samenwerkingsinstrumenten 

waarin het Unierecht of internationale 

overeenkomsten voorzien, bijvoorbeeld op 

het terrein van politiesamenwerking, 

samenwerking in strafzaken, civiele zaken 

of administratieve aangelegenheden 

Kaderbesluit 2006/960/JBZ34, Richtlijn 

2014/41/EU van het Europees Parlement 

en de Raad35, het Verdrag van de Raad van 

Europa inzake de bestrijding van strafbare 

feiten verbonden met elektronische 

netwerken36, Verordening (EG) nr. 

1206/2001 van de Raad37, Richtlijn 

2006/112/EG van de Raad38 en 

Verordening (EU) nr. 904/2010 van de 

Raad39. Bij gebrek aan dergelijke 

specifieke samenwerkingsmechanismen 

verlenen de bevoegde autoriteiten elkaar 

medewerking om toegang te krijgen tot de 

betrokken gegevens door middel van 

aangewezen centrale aanspreekpunten, 

tenzij zulks indruist tegen de openbare 

orde van de aangezochte lidstaat. 

Unierecht of internationale 

overeenkomsten voorzien, bijvoorbeeld op 

het terrein van politiesamenwerking, 

samenwerking in strafzaken, civiele zaken 

of administratieve aangelegenheden 

Kaderbesluit 2006/960/JBZ34, Richtlijn 

2014/41/EU van het Europees Parlement 

en de Raad35, het Verdrag van de Raad van 

Europa inzake de bestrijding van strafbare 

feiten verbonden met elektronische 

netwerken36, Verordening (EG) 

nr. 1206/2001 van de Raad37, Richtlijn 

2006/112/EG van de Raad38 en 

Verordening (EU) nr. 904/2010 van 

de Raad39. Bij gebrek aan dergelijke 

specifieke samenwerkingsmechanismen 

verlenen de bevoegde autoriteiten elkaar 

medewerking om toegang te krijgen tot de 

betrokken gegevens door middel van 

aangewezen centrale aanspreekpunten. 

__________________ __________________ 

34 Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad 

van 18 december 2006 betreffende de 

vereenvoudiging van de uitwisseling van 

informatie en inlichtingen tussen de 

rechtshandhavingsautoriteiten van de 

lidstaten van de Europese Unie (PB L 386 

van 29.12.2006, blz. 89). 

34 Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad 

van 18 december 2006 betreffende de 

vereenvoudiging van de uitwisseling van 

informatie en inlichtingen tussen de 

rechtshandhavingsautoriteiten van de 

lidstaten van de Europese Unie (PB L 386 

van 29.12.2006, blz. 89). 

35 Richtlijn 2014/41/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 3 april 2014 

betreffende het Europees onderzoeksbevel 

in strafzaken (PB L 130 van 1.5.2014, 

blz. 1). 

35 Richtlijn 2014/41/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 3 april 2014 

betreffende het Europees onderzoeksbevel 

in strafzaken (PB L 130 van 1.5.2014, 

blz. 1). 

36 Verdrag van de Raad van Europa inzake 

de bestrijding van strafbare feiten 

verbonden met elektronische netwerken, 

CETS nr. 185. 

36 Verdrag van de Raad van Europa inzake 

de bestrijding van strafbare feiten 

verbonden met elektronische netwerken, 

CETS nr. 185. 

37 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de 

Raad van 28 mei 2001 betreffende de 

samenwerking tussen de gerechten van de 

lidstaten op het gebied van 

bewijsverkrijging in burgerlijke en 

handelszaken (PB L 174 van 27.6.2001, 

37 Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de 

Raad van 28 mei 2001 betreffende de 

samenwerking tussen de gerechten van de 

lidstaten op het gebied van 

bewijsverkrijging in burgerlijke en 

handelszaken (PB L 174 van 27.6.2001, 



 

RR\1155329NL.docx 17/58 PE619.038v02-00 

 NL 

blz. 1). blz. 1). 

38 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1). 

38 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 

28 november 2006 betreffende het 

gemeenschappelijke stelsel van belasting 

over de toegevoegde waarde (PB L 347 

van 11.12.2006, blz. 1). 

39 Verordening (EU) nr. 904/2010 van de 

Raad van 7 oktober 2010 betreffende de 

administratieve samenwerking en de 

bestrijding van fraude op het gebied van de 

belasting over de toegevoegde waarde (PB 

L 268 van 12.10.2010, blz. 1). 

39 Verordening (EU) nr. 904/2010 van de 

Raad van 7 oktober 2010 betreffende de 

administratieve samenwerking en de 

bestrijding van fraude op het gebied van de 

belasting over de toegevoegde waarde (PB 

L 268 van 12.10.2010, blz. 1). 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Om volop van de 

concurrentieomgeving te kunnen 

profiteren, moeten professionele gebruikers 

keuzes kunnen maken op basis van goede 

informatie en de verschillende 

componenten van op de interne markt 

aangeboden gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, zoals de 

contractvoorwaarden inzake 

gegevensportabiliteit bij de beëindiging 

van het contract, vlot met elkaar kunnen 

vergelijken. Vanwege het innoverend 

vermogen van de markt en gelet op de 

ervaring en de deskundigheid van de 

verleners en de professionele gebruikers 

van gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, is het 

dienstig dat de gedetailleerde 

voorlichtings- en operationele vereisten 

inzake gegevensportabiliteit via 

zelfregulering door de marktdeelnemers, 

aangemoedigd en ondersteund door de 

Commissie, worden vastgesteld in de vorm 

van EU-gedragscodes die eventueel 

typebepalingen voor contracten kunnen 

omvatten. Indien er echter binnen een 

redelijke termijn geen gedragscodes 

(21) Om volop van de 

concurrentieomgeving te kunnen 

profiteren, moeten professionele gebruikers 

keuzes kunnen maken op basis van goede 

informatie en de verschillende 

componenten van op de interne markt 

aangeboden gegevensverwerkingsdiensten, 

zoals de contractvoorwaarden inzake 

gegevensportabiliteit bij de beëindiging 

van het contract, vlot met elkaar kunnen 

vergelijken. Vanwege het innoverend 

vermogen van de markt en gelet op de 

ervaring en de deskundigheid van de 

verleners en de professionele gebruikers 

van gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, is het 

dienstig dat de gedetailleerde 

voorlichtings- en operationele vereisten 

inzake gegevensportabiliteit via 

zelfregulering door de marktdeelnemers, 

aangemoedigd, ondersteund en 

gemonitord door de Commissie, worden 

vastgesteld in de vorm van EU-

gedragscodes die eventueel typebepalingen 

voor contracten kunnen omvatten. De 

gedragscodes moeten alomvattend zijn, 

moeten duidelijk maken dat 
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worden uitgewerkt en uitgevaardigd, dient 

de Commissie de situatie opnieuw te 

bekijken. 

afhankelijkheid van één aanbieder geen 

aanvaardbare zakelijke praktijk is, moeten 

voorzien in technologieën die het 

vertrouwen vergroten, en moeten 

regelmatig worden bijgewerkt om aan te 

sluiten bij de technologische 

ontwikkelingen. De Commissie moet erop 

toezien dat alle betrokken 

belanghebbenden, met inbegrip van kleine 
en middelgrote ondernemingen en start-

ups, tijdens het hele proces worden 

geraadpleegd. De Commissie moet de 

ontwikkeling en de effectiviteit van de 

toepassing van dergelijke gedragscodes 

evalueren. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De Commissie moet deze 

verordening op gezette tijden evalueren, 

met name om na te gaan of zij in het licht 

van de veranderende technologische 

omstandigheden of marktomstandigheden 

moet worden gewijzigd. 

(28) De Commissie moet een verslag 

over de tenuitvoerlegging van deze 

verordening indienen, met name om na te 

gaan of zij in het licht van de veranderende 

technologische omstandigheden of 

marktomstandigheden, zoals artificiële 

intelligentie, machine learning, het internet 

der dingen en de analyse van grote 

hoeveelheden gegevens, moet worden 

gewijzigd. Dit verslag moet met name een 

evaluatie bevatten van de opgedane 

ervaring met de toepassing van deze 

verordening op gemengde gegevenssets 

om te zorgen voor bloeiende innovatie, 

alsook van de tenuitvoerlegging van de 

uitzondering in verband met de openbare 

veiligheid. Alvorens de andere 

voorschriften van deze verordening van 

toepassing worden, moet de Commissie 

ook richtsnoeren publiceren over hoe zij 

van toepassing is op gemengde sets, zodat 

bedrijven, met inbegrip van kmo's, de 

wisselwerking tussen deze verordening en 

Verordening (EU) 2016/679 beter 
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begrijpen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening is van toepassing 

op de opslag en andere vormen van 

verwerking van elektronische niet-

persoonsgebonden gegevens in de Unie 

die: 

1. Deze verordening is van toepassing 

op de verwerking van elektronische niet-

persoonsgebonden gegevens in de Unie 

die: 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In het geval van gemengde gegevenssets is 

deze verordening van toepassing op het 

deel niet-persoonsgebonden gegevens van 

de gegevensset. Wanneer 

persoonsgegevens en niet-

persoonsgebonden gegevens in een 

gemengde set onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn, is deze verordening van 

toepassing, onverminderd Verordening 

(EU) 2016/679. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. "gemengde gegevensset": een 

gegevensset die zowel persoonsgegevens 

als niet-persoonsgebonden gegevens 

bevat; 
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Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. "gegevensopslag": het bewaren 

van gegevens in elektronische vorm; 

Schrappen 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. "verwerking": een bewerking of 

een geheel van bewerkingen met 

betrekking tot gegevens of een geheel van 

gegevens in elektronische vorm, al dan 

niet uitgevoerd via geautomatiseerde 

procedés, zoals het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, structureren, 

opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, bekendmaking 

door middel van doorzending, verspreiden 

of op andere wijze ter beschikking stellen, 

aligneren of combineren, afschermen, 

wissen of vernietigen van gegevens; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. "dienstverlener": een natuurlijke of 

rechtspersoon die gegevensopslag- of 

andere gegevensverwerkingsdiensten 

verleent; 

4. "dienstverlener": een natuurlijke of 

rechtspersoon die 

gegevensverwerkingsdiensten verleent; 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. "gegevenslokalisatievereiste": elke 

verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde 

of beperking uit hoofde van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten die lokalisatie van 

gegevensopslag of andere vormen van 

gegevensverwerking op het grondgebied 

van een welbepaalde lidstaat verplicht stelt 

of die de opslag of andere vormen van 

gegevensverwerking in een andere lidstaat 

belemmert; 

5. "gegevenslokalisatievereiste": elke 

verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde 

of beperking uit hoofde van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen, of 

ingevolge de administratieve praktijk, van 

de lidstaten en de uitvloeisels daarvan, ook 

op het gebied van overheidsopdrachten, 

die de gegevensverwerking op het 

grondgebied van een welbepaalde lidstaat 

verplicht stelt of die de verwerking van 

gegevens in een andere lidstaat belemmert; 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "bevoegde autoriteit": een instantie 

van een lidstaat die uit hoofde van haar 

taken op grond van het nationale of het 

Unierecht bevoegd is om toegang te 

hebben tot gegevens die zijn opgeslagen of 

worden verwerkt door een natuurlijke of 

rechtspersoon; 

6. "bevoegde autoriteit": een instantie 

van een lidstaat die uit hoofde van haar 

taken op grond van het nationale of het 

Unierecht bevoegd is om toegang te 

hebben tot gegevens die worden verwerkt 

door een natuurlijke of rechtspersoon; 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. "gebruiker": een natuurlijke of 

rechtspersoon die een beroep doet op 

gegevensopslag- of andere 
gegevensverwerkingsdiensten; 

7. "gebruiker": een natuurlijke of 

rechtspersoon, met inbegrip van 

publiekrechtelijke entiteiten, die een 

beroep doet op 

gegevensverwerkingsdiensten; 
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Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8. "professionele gebruiker": een 

natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip 

van publiekrechtelijke entiteiten, die een 

beroep doet op gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten voor de 

uitoefening van zijn bedrijf, beroep of taak. 

8. "professionele gebruiker": een 

natuurlijke of rechtspersoon, met inbegrip 

van publiekrechtelijke entiteiten, die een 

beroep doet op 

gegevensverwerkingsdiensten voor de 

uitoefening van zijn bedrijf, beroep of taak. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De locatie van gegevens met het 

oog op de opslag of een andere vorm van 

verwerking ervan binnen de Unie mag 

niet tot het grondgebied van een 

welbepaalde lidstaat worden beperkt en de 

opslag of andere vormen van verwerking 

in een andere lidstaat mogen niet worden 

verboden of beperkt, behalve wanneer 

zulks uit hoofde van de openbare 

veiligheid gerechtvaardigd is. 

1. Gegevenslokalisatievereisten zijn 

verboden, behalve wanneer ze in 

uitzonderlijke gevallen, en in 

overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, om dwingende 

redenen van openbare veiligheid 

gerechtvaardigd zijn. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De lidstaten geven de Commissie 

kennis van elke voorgenomen maatregel 

waarbij nieuwe 

gegevenslokalisatievereisten worden 

ingevoerd of bestaande 

gegevenslokalisatievereisten worden 

gewijzigd, overeenkomstig de procedures 

waarin de nationale wet tot uitvoering van 

2. De lidstaten delen elke 

ontwerphandeling waarbij nieuwe 

gegevenslokalisatievereisten worden 

ingevoerd of bestaande 

gegevenslokalisatievereisten worden 

gewijzigd, onmiddellijk mee aan de 

Commissie overeenkomstig de procedures 

waarin de artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn 
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Richtlijn (EU) 2015/1535 voorziet. (EU) 2015/1535 voorzien. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten doen het nodige opdat 

alle gegevenslokalisatievereisten die niet in 

overeenstemming zijn met het bepaalde in 

lid 1 binnen twaalf maanden nadat deze 

verordening van toepassing is geworden, 

worden ingetrokken. 

Gegevenslokalisatievereisten die volgens 

een lidstaat in overeenstemming zijn met 

lid 1 en bijgevolg van toepassing kunnen 

blijven, dienen met opgave van de redenen 

daarvoor ter kennis van de Commissie te 

worden gebracht. 

3. Uiterlijk ... [twaalf maanden na de 

inwerkingtreding van deze verordening] 
doen de lidstaten het nodige opdat alle 

gegevenslokalisatievereisten die niet in 

overeenstemming zijn met het bepaalde in 

lid 1, worden ingetrokken. Uiterlijk ... 

[twaalf maanden na de inwerkingtreding 

van deze verordening] worden 

gegevenslokalisatievereisten die volgens 

een lidstaat in overeenstemming zijn met 

lid 1 en bijgevolg van toepassing kunnen 

blijven, met opgave van de redenen 

daarvoor aan de Commissie meegedeeld. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Onverminderd artikel 258 VWEU 

beoordeelt de Commissie binnen drie 

maanden nadat de maatregel aan haar is 

medegedeeld of die maatregel in 

overeenstemming is met lid 1 en stelt zij in 

voorkomend geval een besluit vast waarin 

zij de lidstaat verzoekt de betreffende 

maatregel te wijzigen of in te trekken. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De lidstaten maken de details van 

de op hun grondgebied geldende 

gegevenslokalisatievereisten online aan het 

publiek bekend door middel van een 

centraal informatiepunt dat over de nodige 

actuele informatie beschikt. 

4. De lidstaten maken de details van 

de op hun grondgebied geldende 

gegevenslokalisatievereisten online aan het 

publiek bekend door middel van een 

centraal informatiepunt dat over de nodige 

actuele informatie beschikt, of door middel 

van een informatiepunt op Unieniveau dat 

bij een andere handeling van de Unie is 

ingesteld, voor zover beschikbaar. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten delen de 

adresgegevens van hun in lid 4 bedoelde 

centraal informatiepunt aan de Commissie 

mee. De Commissie zet de koppelingen 

naar deze informatiepunten op haar 

website. 

5. De lidstaten delen de 

adresgegevens van hun in lid 4 bedoelde 

centraal informatiepunt aan de Commissie 

mee. De Commissie zet de koppelingen 

naar deze informatiepunten op haar 

website, samen met een regelmatig 

bijgewerkte geconsolideerde lijst van alle 

gegevenslokalisatievereisten als bedoeld 

in lid 4, met informatie over die vereisten 

in al haar officiële werktalen. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer alle beschikbare 

middelen van een bevoegde autoriteit om 

toegang tot de gegevens te krijgen, zijn 

uitgeput, mag die bevoegde autoriteit om 

bijstand van een autoriteit in een andere 

lidstaat vragen overeenkomstig de 

procedure van artikel 7 en verleent de 

aangezochte autoriteit bijstand 

overeenkomstig de procedure van artikel 

2. Wanneer een bevoegde autoriteit 

geen toegang tot de gegevens krijgt nadat 

zij contact heeft opgenomen met de 

gebruiker van de 

gegevensverwerkingsdienst, en indien er 

op grond van het Unierecht of 

internationale overeenkomsten geen 

specifiek samenwerkingsmechanisme 

voorhanden is voor de uitwisseling van 
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7, tenzij zulks indruist tegen de openbare 

orde van de aangezochte lidstaat. 
gegevens tussen bevoegde autoriteiten van 

verschillende lidstaten, mag die bevoegde 

autoriteit om bijstand van een autoriteit in 

een andere lidstaat vragen overeenkomstig 

de procedure van artikel 7. De aangezochte 

autoriteit verleent bijstand overeenkomstig 

die procedure. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer een verzoek om bijstand 

met zich meebrengt dat de aangezochte 

autoriteit zich toegang moet verschaffen tot 

de gebouwen van een natuurlijke of 

rechtspersoon, met inbegrip van 

gegevensopslag- of andere 

verwerkingsapparatuur en -media, dient 

zulks te gebeuren met inachtneming van de 

procedureregels van de Unie of de lidstaat. 

3. Wanneer een verzoek om bijstand 

met zich meebrengt dat de aangezochte 

autoriteit zich toegang moet verschaffen tot 

de gebouwen van een natuurlijke of 

rechtspersoon, met inbegrip van 

gegevensverwerkingsapparatuur 
en -media, dient zulks te gebeuren met 

inachtneming van het Unierecht of de 

procedureregels van de lidstaat waar de 

gebouwen of de apparatuur zich 

bevinden. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Het bepaalde in lid 2 geldt enkel 

bij gebrek aan een op grond van het 

Unierecht of internationale 

overeenkomsten ingesteld specifiek 

samenwerkingsmechanisme voor de 

uitwisseling van gegevens tussen 

bevoegde autoriteiten van verschillende 

lidstaten. 

Schrappen 
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Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie zal de opstelling, 

door de sector zelf, van gedragscodes op 

het niveau van de Unie bevorderen en 

faciliteren, om dienstverleners een 

richtsnoer te bieden inzake beste 

praktijken die de overstap naar een 

andere dienstverlener moeten 

vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat 

zij professionele gebruikers vóór het 

sluiten van contracten voor de opslag en 

verwerking van gegevens voldoende 

gedetailleerde, duidelijke en transparante 

informatie verstrekken over de volgende 

aspecten: 

1. De Commissie zal de opstelling, 

door de sector zelf, van gedragscodes op 

het niveau van de Unie bevorderen en 

faciliteren, om bij te dragen aan een 

concurrerende data-economie, die 

gebaseerd zijn op het beginsel van 

transparantie en waarin richtsnoeren 

worden vastgesteld over onder meer de 

volgende aspecten: 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) best practices ter 

vergemakkelijking van het veranderen 

van dienstverlener en 

gegevensportabiliteit in een 

gestructureerde, algemeen gangbare, 

interoperabele en machineleesbare vorm, 

met inbegrip van open standaardformats 

als dat noodzakelijk is of als de 

dienstverlener die de gegevens ontvangt, 

daarom vraagt; 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – letter a 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de toepasselijke processen, 

technische vereisten, termijnen en kosten 

wanneer professionele gebruikers van 

dienstverlener willen veranderen of 

gegevens terug naar hun eigen IT-

systemen willen overdragen, met inbegrip 

van back-upprocessen en locaties van 

databack-ups, de beschikbare 

bestandsformaten en support, de vereiste 

IT-configuratie en minimale 

netwerkbandbreedte; de in acht te nemen 

wachttijd voordat het overdrachtsproces 

kan worden ingezet en de termijn 

waarbinnen de gegevens voor overdracht 

beschikbaar blijven; en de waarborgen 

inzake toegang tot de gegevens wanneer de 

dienstverlener failliet zou gaan; en 

(a) minimale informatievereisten om 

ervoor te zorgen dat professionele 

gebruikers alvorens zij een 

gegevensverwerkingscontract sluiten 

voldoende uitvoerige, heldere en 

transparante informatie krijgen over de 

toepasselijke processen, technische 

vereisten, termijnen en kosten wanneer 

professionele gebruikers van 

dienstverlener willen veranderen of 

gegevens terug naar hun eigen IT-

systemen willen overdragen, en de 

waarborgen inzake toegang tot de gegevens 

wanneer de dienstverlener failliet zou gaan. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de operationele vereisten voor het 

overdragen van gegevens in een 

gestructureerde, algemeen gangbare en 

machineleesbare vorm die de gebruiker 

voldoende tijd laat. 

Schrappen 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De Commissie ziet erop toe dat de 

gedragscodes worden uitgewerkt in nauwe 

samenwerking met alle relevante 

belanghebbenden, met inbegrip van 

samenwerkingsverbanden van kleine en 

middelgrote ondernemingen en start-ups, 
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gebruikers en aanbieders van 

clouddiensten. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie moedigt 

dienstverleners aan om de in lid 1 bedoelde 

gedragscodes effectief te implementeren 

binnen een jaar nadat deze verordening 

van toepassing is geworden. 

2. De Commissie moedigt 

dienstverleners aan om de ontwikkeling 

van de in lid 1 bedoelde gedragscodes 

uiterlijk … [12 maanden na de datum van 

publicatie van deze verordening] te 

voltooien en deze uiterlijk [24 maanden 

na de datum van publicatie van deze 

verordening] effectief te implementeren. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Binnen twee jaar nadat de 

verordening van toepassing is geworden, 

onderwerpt de Commissie de ontwikkeling 

en daadwerkelijke toepassing van 

dergelijke gedragscodes en de 

informatieverstrekking door 

dienstverleners aan een evaluatie. 

Schrappen 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De centrale aanspreekpunten 

verstrekken de gebruikers algemene 

informatie over deze verordening, en met 

name over de opstelling van de in artikel 6 



 

RR\1155329NL.docx 29/58 PE619.038v02-00 

 NL 

bedoelde gedragscodes. 

Motivering 

De knowhow van de centrale aanspreekpunten kan niet alleen worden gebruikt als link tussen 

de lidstaten en de Commissie, maar ook tussen de instellingen en de gebruikers. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Niet later dan [vijf jaar na de in 

artikel 10, lid 2, genoemde datum] verricht 

de Commissie een evaluatie van deze 

verordening en brengt zij aan het Europees 

Parlement, de Raad en het Europees 

Economisch en Sociaal Comité verslag uit 

over de belangrijkste bevindingen. 

1. Niet later dan [drie jaar en zes 

maanden na de datum van publicatie van 

deze verordening] dient de Commissie een 

verslag in bij het Europees Parlement, de 

Raad en het Europees Economisch en 

Sociaal Comité waarin zij de 

tenuitvoerlegging van deze verordening 

evalueert, met name wat betreft: 

 (a) de toepassing van deze 

verordening op gemengde gegevenssets, 

met name in het licht van 

marktontwikkelingen en technologische 

ontwikkelingen waardoor meer 

mogelijkheden kunnen ontstaan om de 

anonimiteit van gegevens op te heffen; 

 (b) de tenuitvoerlegging van artikel 4, 

lid 1, door de lidstaten, in het bijzonder de 

uitzondering in verband met de openbare 

veiligheid; en 

 (c) de ontwikkeling en effectieve 

toepassing van de in artikel 6 bedoelde 

gedragscodes en de effectieve verstrekking 

van informatie door dienstverleners. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Uiterlijk … [zes maanden na de 

publicatie van deze verordening] 

publiceert de Commissie richtsnoeren 

inzake de wisselwerking tussen deze 

verordening en Verordening (EU) 

2016/679 wat gemengde gegevenssets 

betreft. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Deze verordening is van toepassing 

zes maanden na de bekendmaking ervan. 

2. Deze verordening is van toepassing 

zes maanden na de bekendmaking ervan. 

Artikel 9 is evenwel van toepassing met 

ingang van [1 dag na de inwerkingtreding 

van deze verordening]. 
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TOELICHTING 

I. Inleiding 

De digitale eengemaakte markt is een hoeksteen van de Europese economie en heeft een 

enorm potentieel voor groei en werkgelegenheid. Bij de verordening inzake het vrije verkeer 

van niet-persoonsgebonden gegevens worden gegevens feitelijk aangemerkt als de vijfde 

vrijheid van de eengemaakte markt. Door de opkomst van nieuwe technologieën, zoals 

cloudcomputing, big data en kunstmatige intelligentie, is de mogelijkheid van vrij 

gegevensverkeer een belangrijk onderwerp geworden voor Europese bedrijven. Uiteraard 

betreft het een mogelijkheid en geen verplichting. De door de lidstaten vastgestelde 

lokalisatievereisten verminderen de mededinging en verhogen de opslagkosten naar schatting 

met 120 %. Indien die vereisten worden afgeschaft kan de EU profiteren van een stijging van 

het bbp tot 8 miljard EUR per jaar, oftewel 0,06 %. Dit voordeel is vergelijkbaar met de bbp-

stijging die voortvloeit uit de recente vrijhandelsovereenkomsten met Canada en Zuid-Korea 

samen. 

De rapporteur heeft zich gericht op vereenvoudiging, verduidelijking en een gemakkelijke 

toepassing van de verordening. Het doel van de rapporteur is om een toekomstbestendige 

tekst te creëren die rechtszekerheid biedt teneinde de voordelen van het vrije verkeer van 

gegevens optimaal te benutten.  

 

II. Standpunt van de rapporteur 

 

A. Uitzondering in verband met de openbare veiligheid 

De rapporteur erkent dat de lidstaten in uitzonderlijke gevallen legitieme redenen 

hebben om het vrije verkeer van gegevens te beperken. Gezien de schadelijke effecten 

van dergelijke vereisten op de digitale economie van de EU vindt de rapporteur echter 

dat die tot een minimum beperkt moeten blijven. Met de invoering van het algemeen 

gebruikte begrip "dwingende redenen van openbare veiligheid" wil de rapporteur 

voorkomen dat de lidstaten de uitzondering in verband met de openbare veiligheid al 

te ruim opvatten. Aangezien het ontbreekt aan een definitie van "openbare veiligheid", 

baseert de rapporteur zich op het Verdrag en de toepasselijke jurisprudentie van het 

HvJ om dit begrip te verduidelijken en de rechtszekerheid te vergroten.  

 

De rapporteur maakt voorts duidelijk dat alle delen van de samenleving moeten 

profiteren van het vrije verkeer van gegevens, en zo ook overheidsinstellingen. 

Aangezien tal van lokalisatievereisten niet op nationaal niveau worden vastgesteld, 

wordt verduidelijkt dat deze verordening op alle overheidsniveaus van toepassing is, 

waaronder op het gebied van openbare aanbestedingen, dat met name voor kmo's een 

belangrijk punt van zorg is.  

 

De Commissie krijgt de bevoegdheid en de plicht om de toepassing van de 

uitzondering te monitoren en ervoor te zorgen dat die niet al te ruim wordt uitgelegd. 

De rapporteur wil een heldere termijn invoeren waarbinnen de lidstaten moeten 

melden welke gegevenslokalisatievereisten zij in stand willen houden. De Commissie 

moet de voorgenomen maatregel beoordelen en besluiten of de lidstaat in kwestie de 

gegevenslokalisatievereiste moet wijzigen of intrekken. De resterende 
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gegevenslokalisatievereisten moeten op de website van de Commissie worden 

gepubliceerd om die informatie eenvoudig toegankelijk te maken. 

 

B. Gegevenstoegang voor overheden 

De mogelijkheid van bedrijven en overheidsinstellingen om hun gegevens buiten hun 

lidstaat van vestiging te verwerken mag in geen enkel geval worden gebruikt om 

informatie weg te houden bij de bevoegde autoriteiten. De rapporteur meent dat het 

proces om rechtmatige toegang te verkrijgen tot de betreffende gegevens onnodig 

wordt vertraagd indien de bevoegde autoriteiten eerst alle andere middelen moeten 

uitputten voordat zij elkaar om hulp mogen vragen. De toegang tot de gegevens moet 

voorts worden vergemakkelijkt via het nieuwe stelsel van centrale aanspreekpunten. In 

het ontwerpverslag wordt ook verduidelijk dat de toegang tot gebouwen waar 

gegevens worden opgeslagen moet worden verleend overeenkomstig het nationale 

recht van de lidstaat waar de gebouwen of de apparatuur zich bevinden.  

 

C. Gemengde gegevenssets 

Deze verordening en de algemene verordening gegevensbescherming vullen elkaar 

aan en overlappen elkaar niet. Samen vormen ze een coherent regelgevingskader dat 

van toepassing is op alle gegevenstypen en waarmee "één Europese gegevensruimte" 

tot stand wordt gebracht. De meeste gegevenssets omvatten zowel persoonsgegevens 

als niet-persoonsgebonden gegevens, waarbij die laatste de meerderheid vormen en de 

persoonsgegevens, zoals namen en/of e-mailadressen, alleen voor administratieve 

doeleinden zijn opgenomen. De uitsluiting van gemengde gegevenssets van het 

toepassingsgebied zou de voordelen van deze verordening ernstig beperken. Wanneer 

gemengde gegevenssets eenvoudig kunnen worden ontvlochten, moet deze 

verordening van toepassing zijn op het deel niet-persoonsgebonden gegevens van de 

gegevensset. Waar niet-persoonsgebonden gegevens en persoonsgegevens in een 

gemengde gegevensset onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, moet deze 

verordening van toepassing zijn op de hele set, onverminderd de algemene 

verordening gegevensbescherming. Aangezien het toepassingsgebied van de algemene 

verordening gegevensbescherming beperkt is tot persoonsgegevens en geen betrekking 

heeft op niet-persoonsgebonden gegevens, zou het onevenredig en juridisch onjuist 

zijn om de algemene verordening gegevensbescherming toe te passen op de gehele 

gemengde gegevensset in plaats van de onderhavige verordening. Bedrijven zoals 

kmo's en start-ups zouden in dat geval onnodig worden belast en strengere regels 

moeten naleven en de innovatie zou daarbij worden belemmerd. De toepassing van 

deze verordening op niet-persoonsgebonden gegevens doet geen afbreuk aan de 

privacybescherming die de algemene verordening gegevensbescherming biedt in het 

geval van gemengde gegevenssets, ongeacht waar de gegevens worden opgeslagen in 

de EU. Ook wordt bij deze verordening geen verplichting vastgesteld om de 

verschillende soorten gegevens gescheiden op te slaan, noch een verplichting om 

gemengde gegevenssets te ontvlechten. 

  

D. Gegevensportabiliteit 

Er is meer concurrentie nodig om het potentieel van de digitale eengemaakte markt 

volledig te benutten. In het kader hiervan moet het mogelijk zijn om gegevens mee te 
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nemen naar een andere aanbieder van clouddiensten. De rapporteur is het eens met het 

idee om de marktspelers gedragscodes te laten opstellen waarmee de mogelijkheid van 

professionele gebruikers om naar een andere dienstverlener over te stappen en hun 

gegevens mee te nemen, wordt gereguleerd. De Commissie moet dit proces 

aanmoedigen, bevorderen en monitoren.  

 

Om evenwichtige, goed functionerende gedragscodes te kunnen opstellen moeten 

zowel gebruikers als dienstverleners bij het proces worden betrokken. De rapporteur 

onderstreept voorts dat interoperabiliteit en transparantie de essentie van de 

gedragscodes vormen. Om die reden heeft zij een aantal normatieve punten uit de tekst 

van de Commissie geschrapt en ruimte gecreëerd voor de marktspelers om te bepalen 

hoe de zelfregulering moet worden ingevuld. Ook heeft de rapporteur de termijn met 

zes maanden verlengd, omdat de ervaring leert dat er meer tijd nodig is om een 

gedragscode tot stand te brengen en ten uitvoer te leggen. 

 

E. Evaluatie 

Aangezien het belangrijk is de technologische ontwikkelingen bij te benen, stelt de 

rapporteur voor om de evaluatietermijn te verkorten, met name wat betreft gemengde 

gegevenssets, aangezien het grijze gebied mettertijd waarschijnlijk groter zal worden. 

We weten nog niet hoe gegevenssets er in de toekomst uit zullen zien. Derhalve is het 

belangrijk te beoordelen of de verordening actueel is en geschikt is voor het behalen 

van de doelstellingen. De rapporteur wenst te verduidelijken dat de evaluatie van de 

Commissie moet uitmonden in de presentatie van een verslag van haar beoordeling 

aan de medewetgevers. 
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN  
VAN WIE DE RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN 

De volgende lijst wordt op zuiver vrijwillige basis opgesteld onder de exclusieve bevoegdheid 

van de rapporteur. De rapporteur heeft bij de opstelling van het verslag tot het moment van 

goedkeuring in de commissie informatie ontvangen van de volgende entiteiten of personen: 

Entiteit en/of persoon 

Allied for Startups 

Almega (werkgeversorganisatie van de Zweedse dienstensector) 

Ametic 

Vereniging van Zweedse ingenieursbedrijven 

AT&T 

Bisnode 

Bitkom 

BSA – The software alliance 

Permanente vertegenwoordiging van Bulgarije bij de EU 

BusinessEurope 

CERCA – European Council for Motor and Repairs 

Cercle de l'Industrie 

Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe) 

Verbond van Zweedse ondernemingen 

Confindustria 

Deense Kamer van Koophandel 

Deutsche Telekom 

Digitaal Europa 

Dr. Kristina Irion – Universiteit van Amsterdam (IMCO-workshop van 20 februari) 

Dr. Simon Forge – SCF Associates (IMCO-workshop van 20 februari) 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

Ericsson 

Permanente vertegenwoordiging van Estland bij de EU 

Europese Commissie 

European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO) 

EyeEm 

Federatie van Europese bureaus voor directe en interactieve marketing (FEDMA) 

FIGIEFA – Automotive Aftermarket Distributors 

Företagarna 

France Digitale 

Permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de EU 

Duits verbond van verzekeraars (GDV) 

Google 

GSMA 

IBM 

IDC – European Government Consulting 

Information Technology & Innovation Foundation 

INTUG 

Intuit Inc. 
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Ministerie van Communicatie, Klimaatactie en Milieu van Ierland 

Microsoft 

National Board of Trade 

Orange Group 

Permanente vertegenwoordiging van Polen bij de EU 

Schneider Electric Services International 

Permanente vertegenwoordiging van Spanje bij de EU 

SUP46 

Swedbank 

Zweedse organisatie van IT- en telecombedrijven 

Zweedse handelsfederatie 
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26.4.2018 

ADVIES VAN DE COMMISSIE INDUSTRIE, ONDERZOEK EN ENERGIE 

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een 

kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie 

(COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD)) 

Rapporteur voor advies: Zdzisław Krasnodębski 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de bevoegde Commissie interne 

markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Datawaardeketens zijn opgebouwd 

uit verschillende activiteiten: het creëren en 

verkrijgen van gegevens; het combineren 

en organiseren van gegevens; het opslaan 

en verwerken van gegevens; het 

analyseren, marketen en verspreiden van 

gegevens; het gebruiken en hergebruiken 

van gegevens. Een essentiële schakel in 

elke datawaardeketen is een vlot en 

efficiënt verloop van de gegevensopslag of 

andere vormen van gegevensbe- of 
verwerking. Dat en de ontwikkeling van de 

data-economie in de Unie worden in het 

bijzonder belemmerd door twee soorten 

obstakels voor de mobiliteit van gegevens 

en voor de interne markt. 

(2) Datawaardeketens zijn opgebouwd 

uit verschillende activiteiten: het creëren en 

verkrijgen van gegevens; het combineren 

en organiseren van gegevens; de 

verwerking; het analyseren, marketen en 

verspreiden van gegevens; het gebruiken 

en hergebruiken van gegevens. Een 

essentiële schakel in elke datawaardeketen 

is een vlot en efficiënt verloop van de 

verwerking. Dat en de ontwikkeling van de 

data-economie in de Unie worden in het 

bijzonder belemmerd door twee soorten 

obstakels voor de mobiliteit van gegevens 

en voor de interne markt. 
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Motivering 

De definitie van "verwerking" die aan art. 3 wordt toegevoegd, omvat "gegevensopslag". Dit 

amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet 

deze wijziging ook elders in de tekst worden doorgevoerd. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De vrijheid van vestiging en de 

vrijheid van dienstverrichting krachtens het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie gelden voor 

gegevensopslag- en andere 

gegevensverwerkingsdiensten. Het 

verrichten van die diensten wordt echter 

bemoeilijkt en in sommige gevallen 

verhinderd door nationale voorschriften 

inzake de territoriale lokalisatie van de 

gegevens. 

(3) De vrijheid van vestiging en de 

vrijheid van dienstverrichting krachtens 

artikel 26, de artikelen 49 tot en met 55 en 

de artikelen 56 tot en met 62 van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) gelden voor 

verwerkingsdiensten, met inbegrip van 

gegevensportabiliteit. Het verrichten van 

die diensten wordt echter bemoeilijkt en in 

sommige gevallen verhinderd door 

nationale voorschriften inzake de 

territoriale lokalisatie van de gegevens. 

Motivering 

Bij artikel 6 worden de technische aspecten van gegevensportabiliteit vastgelegd. In het 

voorstel voor een verordening ontbreekt het aan definities van het recht op 

gegevensportabiliteit en van gegevensportabiliteit als zodanig. Om artikel 6 te kunnen 

toepassen, moeten we derhalve gegevensportabiliteit verankeren als een dienst, zodat die valt 

binnen de vrijheid van dienstverrichting krachtens het Verdrag. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) De combinatie van deze obstakels 

leidt tot een gebrek aan concurrentie 

tussen aanbieders van clouddiensten in 

Europa, verscheidene problemen met 

betrekking tot afhankelijkheid van één 

aanbieder, en een ernstig gebrek aan 

gegevensmobiliteit. Evenzo ondermijnt 
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gegevenslokalisatiebeleid het vermogen 

van O&O-bedrijven om de samenwerking 

tussen bedrijven, universiteiten en andere 

onderzoeksorganisaties te 

vergemakkelijken teneinde hun eigen 

innovatie te stimuleren. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Evenals ondernemingen en 

consumenten moeten overheden en 

overheidsinstellingen van de lidstaten 

kunnen profiteren van een grotere 

keuzevrijheid inzake datagestuurde 

dienstverleners, van concurrerendere 

prijzen en van een efficiëntere verlening 

van diensten aan burgers. Gezien de grote 

hoeveelheden gegevens die overheden en 

overheidsinstellingen verwerken, moeten 

overheden het goede voorbeeld geven door 

voor niet-persoonsgebonden gegevens 

gebruik te maken van gegevensdiensten in 

de Unie en af te zien van onterechte 

gegevenslokalisatiebeperkingen wanneer 

zij gebruikmaken van de 

gegevensdiensten van particuliere 

partijen. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Verordening (EU) 2016/679 bepaalt 

dat het vrije verkeer van persoonsgegevens 

in de Unie noch beperkt noch verboden 

wordt om redenen die verband houden met 

de bescherming van natuurlijke personen 

ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens. Bij deze verordening 

(10) Verordening (EU) 2016/679 bepaalt 

dat het vrije verkeer van persoonsgegevens 

in de Unie noch beperkt noch verboden 

wordt om redenen die verband houden met 

de bescherming van natuurlijke personen 

ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens. Bij deze verordening 
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wordt hetzelfde beginsel toegepast op het 

vrij verkeer van niet-persoonsgebonden 

gegevens binnen de Unie, uitgezonderd 

wanneer een beperking of een verbod om 

veiligheidsredenen gerechtvaardigd zou 

zijn. 

wordt hetzelfde beginsel toegepast op het 

vrij verkeer van niet-persoonsgebonden 

gegevens binnen de Unie, uitgezonderd 

wanneer een beperking of een verbod om 

veiligheidsredenen gerechtvaardigd zou 

zijn. Verordening (EU) 2016/679 en deze 

verordening voorzien in samenhangende 

regels inzake het vrije verkeer van 

verschillende soorten gegevens. Daarom 

moet Verordening (EU) 2016/679 worden 

toegepast op het deel persoonsgegevens, 

en moet deze verordening worden 

toegepast op het deel niet-

persoonsgebonden gegevens van de 

gegevensset. Wanneer niet-

persoonsgebonden gegevens en 

persoonsgegevens onlosmakelijk met 

elkaar verbonden zijn, moet deze 

verordening van toepassing zijn, 

onverminderd Verordening (EU) 

2016/679. Bovendien legt deze 

verordening geen verplichting op om 

gemengde gegevenssets te ontvlechten, 

noch een verplichting om verschillende 

soorten gegevens afzonderlijk op te slaan. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Daarom mag deze 

verordening niet leiden tot een verlaging 

van het beschermingsniveau dat 

natuurlijke personen krachtens 

Verordening (EU) nr. 2016/679 genieten 

en moet zij tegelijk voor bedrijven 

gemakkelijk na te leven zijn, en mag zij 

met name geen belemmering vormen voor 

de ontwikkeling van start-ups en kmo's. 

De Commissie moet op haar website 

duidelijke richtsnoeren voor bedrijven 

verstrekken betreffende de juridische 

behandeling van gemengde gegevenssets, 

alsook informatie over mogelijkheden om 

gegevenssets te ontvlechten. De 
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Commissie moet de toepassing van deze 

verordening op gemengde gegevenssets 

beoordelen en zo nodig verdere 

aanbevelingen doen in haar evaluatie. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Gegevenslokalisatievereisten 

vormen onmiskenbaar een obstakel voor 

het vrij verlenen van gegevensopslag- of 

andere gegevensverwerkingsdiensten 
overal in de Unie en voor de interne markt. 

Om die reden dienen zij verboden te 

worden, tenzij zij gerechtvaardigd zijn uit 

hoofde van de bescherming van de 

openbare veiligheid in de zin van het 

Unierecht, in het bijzonder artikel 52 van 

het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, en in overeenstemming 

zijn met het evenredigheidsbeginsel van 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Om het beginsel van vrij 

grensoverschrijdend verkeer van niet-

persoonsgebonden gegevens in de praktijk 

te brengen, ervoor te zorgen dat bestaande 

gegevenslokalisatievereisten snel worden 

opgeheven en met het oog op operationele 

redenen het opslaan of andere vormen van 

verwerking van gegevens op verschillende 

plaatsen in de EU mogelijk te maken, en 

anderzijds omdat deze verordening in 

maatregelen voorziet die de 

toegankelijkheid van gegevens voor 

wettelijke controles waarborgt, dienen de 

lidstaten geen andere 

rechtvaardigingsgronden dan de openbare 

veiligheid te kunnen inroepen. 

(12) Gegevenslokalisatievereisten 

vormen onmiskenbaar een obstakel voor 

het vrij verlenen van verwerkingsdiensten 

overal in de Unie en voor de interne markt. 

Om die reden dienen zij verboden te 

worden, tenzij zij gerechtvaardigd zijn om 

dwingende redenen van openbare 

veiligheid in de zin van het Unierecht, in 

het bijzonder artikel 52 van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, en in overeenstemming zijn met het 

evenredigheidsbeginsel van artikel 5 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie. 

Om het beginsel van vrij 

grensoverschrijdend verkeer van niet-

persoonsgebonden gegevens in de praktijk 

te brengen, ervoor te zorgen dat bestaande 

gegevenslokalisatievereisten snel worden 

opgeheven en met het oog op operationele 

redenen de verwerking van gegevens op 

verschillende plaatsen in de EU mogelijk te 

maken, en anderzijds omdat deze 

verordening in maatregelen voorziet die de 

toegankelijkheid van gegevens voor 

wettelijke controles waarborgt, dienen de 

lidstaten geen andere 

rechtvaardigingsgronden dan de openbare 

veiligheid te kunnen inroepen. Het begrip 

"openbare veiligheid" in de zin van 

artikel 52 VWEU en zoals uitgelegd door 

het Hof van Justitie omvat zowel de 

interne als de externe veiligheid van een 

lidstaat. Lidstaten die een dergelijke 

vrijstelling aanvragen, moeten aantonen 

dat deze afwijking nodig is om hun 

essentiële veiligheidsbelangen te 
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beschermen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Bovendien dienen de lidstaten met 

het oog op het wegnemen van eventuele 

belemmeringen tijdens een 

overgangsperiode van twaalf maanden de 

bestaande nationale 

gegevenslokalisatievereisten aan een 

onderzoek te onderwerpen en aan de 

Commissie kennis te geven van de 

gegevenslokalisatievereisten die naar hun 

mening met deze verordening in 

overeenstemming zijn alsmede van de 

rechtvaardiging daarvoor. Dit moet de 

Commissie in staat stellen een oordeel te 

vormen over de gegrondheid van de 

resterende gegevenslokalisatievereisten. 

(14) Bovendien dienen de lidstaten met 

het oog op het wegnemen van eventuele 

belemmeringen tijdens een 

overgangsperiode van twaalf maanden de 

bestaande wettelijke of bestuursrechtelijke 

bepalingen van algemene aard tot 

vaststelling van 
gegevenslokalisatievereisten aan een 

onderzoek te onderwerpen en aan de 

Commissie kennis te geven van de 

gegevenslokalisatievereisten die naar hun 

mening met deze verordening in 

overeenstemming zijn alsmede van de 

rechtvaardiging daarvoor. Dit moet de 

Commissie in staat stellen een oordeel te 

vormen over de gegrondheid van de 

resterende gegevenslokalisatievereisten en 

zo nodig adviezen vast te stellen waarin zij 

verzoekt om die 

gegevenslokalisatievereisten te wijzigen of 

in te trekken; de lidstaten moeten daar 

terdege rekening mee houden. 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Met het oog op de transparantie van 

gegevenslokalisatievereisten in de lidstaten 

voor natuurlijke en rechtspersonen, zoals 

verleners van gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, dienen de 

lidstaten informatie over de desbetreffende 

maatregelen online bekend te maken op 

één centraal punt en deze regelmatig bij te 

werken. Met het oog op passende 

(15) Met het oog op de transparantie van 

gegevenslokalisatievereisten in de lidstaten 

voor natuurlijke en rechtspersonen, zoals 

verleners van verwerkingsdiensten, dienen 

de lidstaten informatie over de 

desbetreffende maatregelen online bekend 

te maken op één centraal punt en deze 

regelmatig bij te werken. Met het oog op 

passende voorlichting van natuurlijke en 
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voorlichting van natuurlijke en 

rechtspersonen over in de Unie geldende 

gegevenslokalisatievereisten, dienen de 

lidstaten de adresgegevens van dergelijke 

informatiepunten aan de Commissie mee te 

delen. De Commissie publiceert deze 

gegevens op haar eigen website. 

rechtspersonen over in de Unie geldende 

gegevenslokalisatievereisten, dienen de 

lidstaten de adresgegevens van dergelijke 

informatiepunten aan de Commissie mee te 

delen. De Commissie publiceert op haar 

eigen website regelmatig bijgewerkte 

informatie over deze nationale 

maatregelen in haar 

werktalen/proceduretalen, samen met de 

adressen van de centrale online 

aanspreekpunten van de lidstaten. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Om volop van de 

concurrentieomgeving te kunnen 

profiteren, moeten professionele gebruikers 

keuzes kunnen maken op basis van goede 

informatie en de verschillende 

componenten van op de interne markt 

aangeboden gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, zoals de 

contractvoorwaarden inzake 

gegevensportabiliteit bij de beëindiging 

van het contract, vlot met elkaar kunnen 

vergelijken. Vanwege het innoverend 

vermogen van de markt en gelet op de 

ervaring en de deskundigheid van de 

verleners en de professionele gebruikers 

van gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, is het 

dienstig dat de gedetailleerde 

voorlichtings- en operationele vereisten 

inzake gegevensportabiliteit via 

zelfregulering door de marktdeelnemers, 

aangemoedigd en ondersteund door de 

Commissie, worden vastgesteld in de vorm 

van EU-gedragscodes die eventueel 

typebepalingen voor contracten kunnen 

omvatten. Indien er echter binnen een 

redelijke termijn geen gedragscodes 

worden uitgewerkt en uitgevaardigd, dient 

de Commissie de situatie opnieuw te 

(21) Om volop van de 

concurrentieomgeving te kunnen 

profiteren, moeten professionele gebruikers 

keuzes kunnen maken op basis van goede 

informatie en de verschillende 

componenten van op de interne markt 

aangeboden gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, zoals de 

contractvoorwaarden inzake 

gegevensportabiliteit bij de beëindiging 

van het contract, vlot met elkaar kunnen 

vergelijken. Vanwege het innoverend 

vermogen van de markt en gelet op de 

ervaring en de deskundigheid van de 

verleners en de professionele gebruikers 

van gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten, is het 

dienstig dat de gedetailleerde 

voorlichtings- en operationele vereisten 

inzake gegevensportabiliteit via 

zelfregulering door de marktdeelnemers, 

aangemoedigd en ondersteund door de 

Commissie, worden vastgesteld in de vorm 

van EU-gedragscodes die eventueel 

typebepalingen voor contracten kunnen 

omvatten. In deze gedragscodes dient te 

worden bepaald dat afhankelijkheid van 

één aanbieder geen aanvaardbare 

zakelijke praktijk is, dient gebruik te 
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bekijken. worden gemaakt van open standaarden en 

open specificaties en dient te worden 

voorzien in technologieën die het 

vertrouwen vergroten, zoals versleuteling. 

De Commissie moet bij de opstelling, door 

de sector zelf, van deze gedragscode een 

raadpleging van alle relevante 

belanghebbenden bevorderen, zoals grote 

en kleine gebruikers en aanbieders van 

clouddiensten, waaronder start-ups en 

kmo's. Indien er echter binnen de 

vastgestelde termijn geen gedragscodes 

worden uitgewerkt en uitgevaardigd, dient 

de Commissie de situatie opnieuw te 

bekijken en de noodzaak te beoordelen 

van het indienen van 

wetgevingsvoorstellen om het aantal 

obstakels voor gegevensportabiliteit 

effectief te verminderen. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Waar verwerking van 

gegevens plaatsvindt, dienen professionele 

gebruikers de mogelijkheid te hebben 

gegevens in een gestructureerd, gangbaar, 

machineleesbaar en interoperabel 

formaat te verkrijgen, en de gegevens 

door te zenden of direct van de ene naar 

de andere gegevensverwerking of naar 

een verwerkingsdienst door te laten 

zenden. Dienstenverleners moeten worden 

aangemoedigd om interoperabele 

formaten te ontwikkelen en hierbij 

gebruik te maken van open standaarden 

en open specificaties die 

gegevensportabiliteit mogelijk maken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Met het oog op een vlot verloop 

van de procedure voor wederzijdse bijstand 

tussen bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten kan de Commissie 

uitvoeringshandelingen aannemen waarin 

standaardformulieren, de talen van 

verzoeken, de termijnen en andere 

parameters van de procedures voor 

verzoeken om bijstand worden vastgesteld. 

Die bevoegdheden moeten worden 

uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad40. 

(23) Met het oog op een vlot verloop 

van de procedure voor wederzijdse bijstand 

tussen bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten kan de Commissie 

uitvoeringshandelingen aannemen waarin 

standaardformulieren, de formaten en 

kanalen voor overdracht, de talen van 

verzoeken, de termijnen en andere 

parameters van de procedures voor 

verzoeken om bijstand worden vastgesteld. 

Die bevoegdheden moeten worden 

uitgeoefend overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad40.  

_________________ _________________ 

40 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 (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

40 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 (PB L 55 van 

28.2.2011, blz. 13). 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Het vergroten van het vertrouwen 

in de beveiliging van gegevensopslag en 

andere vormen van gegevensverwerking 
buiten de eigen grenzen moet de neiging 

bij marktdeelnemers en de overheid 

verminderen om gegevenslokalisatie als 

substituut voor gegevensbeveiliging te 

gebruiken. Ook moet het ondernemingen 

meer rechtszekerheid geven inzake de 

geldende beveiligingseisen wanneer zij hun 

gegevensopslag of andere vormen van 

gegevensverwerking uitbesteden, onder 

(24) Het vergroten van het vertrouwen 

in de beveiliging van verwerking buiten de 

eigen grenzen moet de neiging bij 

marktdeelnemers en de overheid 

verminderen om gegevenslokalisatie als 

substituut voor gegevensbeveiliging te 

gebruiken. Ook moet het ondernemingen 

meer rechtszekerheid geven inzake de 

geldende beveiligingseisen wanneer zij hun 

verwerking uitbesteden, onder andere aan 

dienstverleners in een andere lidstaat, en 

rekening houden met de snelle 
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andere aan dienstverleners in een andere 

lidstaat. 

ontwikkeling van nieuwe technologieën, 

zodat snelle aanpassing mogelijk is. 

Hiertoe moeten de lidstaten ingrijpende 

wetgeving die afbreuk doet aan de 

veiligheid, integriteit of authenticiteit van 

de gegevens vermijden, en moeten 

dienstverleners geavanceerde beschikbare 

technologieën gebruiken om het beleid en 

de praktijken van beveiliging door 

ontwerp en ingebouwde privacy toe te 

passen. Gemakkelijk overstappen naar 

een andere dienstverlener en 

gegevensportabiliteit zijn ook 

vertrouwensvergrotende factoren, die 

moeten worden gewaarborgd. 

Motivering 

Vertrouwen wordt genoemd als de grootste niet-wettelijke belemmering bij het gebruik van 

clouddiensten. Daarom moet het scheppen van vertrouwen een doelstelling van deze tekst 

vormen. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) Deze verordening eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie zijn 

erkend en dient in het licht van deze 

rechten en beginselen, waaronder het recht 

op bescherming van persoonsgegevens 

(artikel 8), de vrijheid van 

ondernemerschap (artikel 16) en de 

vrijheid van meningsuiting en informatie 

(artikel 11), te worden uitgelegd en 

toegepast. 

(29) Deze verordening mag geen 

afbreuk doen aan andere toepasselijke 

verordeningen inzake de behandeling van 

gegevens, eerbiedigt de grondrechten en 

neemt de beginselen in acht die met name 

in het Handvest van de grondrechten van 

de Europese Unie zijn erkend en dient in 

het licht van deze rechten en beginselen, 

waaronder het recht op bescherming van 

persoonsgegevens (artikel 8), de vrijheid 

van ondernemerschap (artikel 16) en de 

vrijheid van meningsuiting en informatie 

(artikel 11), te worden uitgelegd en 

toegepast. 

Motivering 

Om te voorkomen dat een hiërarchie in de wetsteksten wordt aangebracht en om de 

handhaving van de grondrechten te versterken, is een strikte uitlegging noodzakelijk. 
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Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Deze verordening is van toepassing 

op de opslag en andere vormen van 

verwerking van elektronische niet-

persoonsgebonden gegevens in de Unie 

die: 

1. Deze verordening is van toepassing 

op de verwerking van elektronische niet-

persoonsgebonden gegevens in de Unie 

die: 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) als dienst worden verleend aan 

gebruikers die in de Unie verblijven of er 

een vestiging hebben, ongeacht of de 

dienstverlener in de Unie is gevestigd of 

niet, of 

(a) als dienst worden verleend aan 

gebruikers, ongeacht of het gaat om een 

private of een publiek-private entiteit dan 

wel een overheid, die in de Unie verblijven 

of er een vestiging hebben, ongeacht of de 

dienstverlener in de Unie is gevestigd of 

niet, of 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In het geval van gemengde 

gegevenssets dient Verordening (EU) 

2016/679 te worden toegepast op het deel 

persoonsgegevens, en dient deze 

verordening te worden toegepast op het 

deel niet-persoonsgebonden gegevens van 

de gegevensset. Waar persoonsgegevens 

en niet-persoonsgebonden gegevens 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, 

is deze verordening van toepassing 
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onverminderd Verordening (EU) 

2016/679. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. "gegevensopslag": het bewaren 

van gegevens in elektronische vorm; 

2. "verwerking": een bewerking of 

een geheel van bewerkingen met 

betrekking tot gegevens of een geheel van 

gegevens in elektronische vorm, al dan 

niet uitgevoerd via geautomatiseerde 

procedés, zoals het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, structureren, 

opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, bekendmaking 

door middel van doorzending, verspreiden 

of op andere wijze ter beschikking stellen, 

aligneren of combineren, afschermen, 

wissen of vernietigen van gegevens; 

 (Dit amendement is van toepassing op de 

gehele tekst. Bij aanneming van dit 

amendement moet deze wijziging in de 

gehele tekst worden doorgevoerd.) 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. "dienstverlener": een natuurlijke of 

rechtspersoon die gegevensopslag- of 

andere gegevensverwerkingsdiensten 
verleent; 

4. "dienstverlener": een natuurlijke of 

rechtspersoon die verwerkingsdiensten 

verleent; 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. "gegevenslokalisatievereiste": elke 

verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde 

of beperking uit hoofde van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen van de 

lidstaten die lokalisatie van 

gegevensopslag of andere vormen van 

gegevensverwerking op het grondgebied 

van een welbepaalde lidstaat verplicht stelt 

of die de opslag of andere vormen van 

gegevensverwerking in een andere lidstaat 

belemmert; 

5. "gegevenslokalisatievereiste": elke 

verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde 

of beperking uit hoofde van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen of 

praktijken van de lidstaten, ook op het 

gebied van overheidsopdrachten, die door 

lokale, centrale of regionale overheden of 

door overheidsinstellingen wordt 

opgelegd, die lokalisatie van verwerking 

op het grondgebied van een welbepaalde 

lidstaat vereist of die de opslag of andere 

vormen van gegevensverwerking in een 

andere lidstaat belemmert; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "bevoegde autoriteit": een instantie 

van een lidstaat die uit hoofde van haar 

taken op grond van het nationale of het 

Unierecht bevoegd is om toegang te 

hebben tot gegevens die zijn opgeslagen of 

worden verwerkt door een natuurlijke of 

rechtspersoon; 

6. "bevoegde autoriteit": een instantie 

van een lidstaat die uit hoofde van haar 

taken op grond van het nationale of het 

Unierecht bevoegd is om toegang te 

hebben tot gegevens die worden verwerkt 

door een natuurlijke of rechtspersoon; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. "gebruiker": een natuurlijke of 

rechtspersoon die een beroep doet op 

gegevensopslag- of andere 

gegevensverwerkingsdiensten; 

7. "gebruiker": een natuurlijke of 

rechtspersoon die een beroep doet op 

gegevensverwerkingsdiensten; 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De locatie van gegevens met het 

oog op de opslag of een andere vorm van 

verwerking ervan binnen de Unie mag 

niet tot het grondgebied van een 

welbepaalde lidstaat worden beperkt en de 

opslag of andere vormen van verwerking 

in een andere lidstaat mogen niet worden 

verboden of beperkt, behalve wanneer 

zulks uit hoofde van de openbare 

veiligheid gerechtvaardigd is. 

1. Gegevenslokalisatievereisten zijn 

verboden, behalve wanneer zij door een 

gedocumenteerde en ernstige bedreiging 

van de openbare veiligheid 

gerechtvaardigd zijn en passende en 

evenredige maatregel zijn. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lidstaten doen het nodige opdat 

alle gegevenslokalisatievereisten die niet in 

overeenstemming zijn met het bepaalde in 

lid 1 binnen twaalf maanden nadat deze 

verordening van toepassing is geworden, 

worden ingetrokken. 

Gegevenslokalisatievereisten die volgens 

een lidstaat in overeenstemming zijn met 

lid 1 en bijgevolg van toepassing kunnen 

blijven, dienen met opgave van de redenen 

daarvoor ter kennis van de Commissie te 

worden gebracht. 

3. De lidstaten doen het nodige opdat 

alle gegevenslokalisatievereisten die niet in 

overeenstemming zijn met het bepaalde in 

lid 1 binnen twaalf maanden nadat deze 

verordening van toepassing is geworden, 

worden ingetrokken. 

Gegevenslokalisatievereisten die aan het 

einde van deze periode volgens een lidstaat 

in overeenstemming zijn met lid 1 en 

bijgevolg van toepassing kunnen blijven, 

dienen met opgave van de redenen 

daarvoor ter kennis van de Commissie te 

worden gebracht. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Onverminderd artikel 258 VWEU 
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beoordeelt de Commissie binnen drie 

maanden na ontvangst van een dergelijke 

kennisgeving of die maatregel in 

overeenstemming is met lid 1 van dit 

artikel en stelt zij in voorkomend geval 

een advies vast waarin zij de lidstaat 

verzoekt de betreffende maatregel te 

wijzigen of in te trekken. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De lidstaten delen de 

adresgegevens van hun in lid 4 bedoelde 

centraal informatiepunt aan de Commissie 

mee. De Commissie zet de koppelingen 

naar deze informatiepunten op haar 

website. 

5. De lidstaten delen de 

adresgegevens van hun in lid 4 bedoelde 

centraal informatiepunt aan de Commissie 

mee. De Commissie publiceert op haar 

website regelmatig bijgewerkte informatie 

over de nationale maatregelen als bedoeld 

in de leden 2 en 3 in haar 

werktalen/proceduretalen plus de 

adressen van de centrale online 

aanspreekpunten van de lidstaten. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De Commissie publiceert op haar 

website richtsnoeren voor dienstverleners 

en gebruikers van gegevensverwerking 

betreffende de toepassing van deze 

verordening, met inbegrip van informatie 

over de juridische behandeling van 

verschillende soorten gegevenssets. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule 



 

RR\1155329NL.docx 51/58 PE619.038v02-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Commissie zal de opstelling, 

door de sector zelf, van gedragscodes op 

het niveau van de Unie bevorderen en 

faciliteren, om dienstverleners een 

richtsnoer te bieden inzake beste 

praktijken die de overstap naar een 

andere dienstverlener moeten 

vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat 

zij professionele gebruikers vóór het 

sluiten van contracten voor de opslag en 

verwerking van gegevens voldoende 

gedetailleerde, duidelijke en transparante 

informatie verstrekken over de volgende 

aspecten: 

1. De Commissie zal de opstelling, 

door de sector zelf, van gedragscodes op 

het niveau van de Unie bevorderen en 

faciliteren, op basis van het 

interoperabiliteitsbeginsel, om een 

richtsnoer te bieden dat de volgende 

aspecten omvat: 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) best practices die het overstappen 

van dienstverlener en 

gegevensportabiliteit bevorderen in een 

gestructureerde, algemeen gangbare en 

machineleesbare vorm op basis van een 

open norm die de gebruiker voldoende tijd 

laat om over te stappen of de gegevens 

mee te nemen; en 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de toepasselijke processen, 

technische vereisten, termijnen en kosten 

wanneer professionele gebruikers van 

dienstverlener willen veranderen of 

gegevens terug naar hun eigen IT-systemen 

willen overdragen, met inbegrip van back-

(a) minimale informatievereisten om 

ervoor te zorgen dat professionele 

gebruikers alvorens zij een 

gegevensverwerkingscontract sluiten 

voldoende uitvoerige, heldere en 

transparante informatie krijgen over de 
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upprocessen en locaties van databack-ups, 

de beschikbare bestandsformaten en 

support, de vereiste IT-configuratie en 

minimale netwerkbandbreedte; de in acht 

te nemen wachttijd voordat het 

overdrachtsproces kan worden ingezet en 

de termijn waarbinnen de gegevens voor 

overdracht beschikbaar blijven; en de 

waarborgen inzake toegang tot de gegevens 

wanneer de dienstverlener failliet zou gaan; 

en 

toepasselijke processen, technische 

vereisten, termijnen en kosten wanneer 

professionele gebruikers van dienstverlener 

willen veranderen of gegevens terug naar 

hun eigen IT-systemen willen overdragen, 

met inbegrip van back-upprocessen en 

locaties van databack-ups, de beschikbare 

bestandsformaten en support, de vereiste 

IT-configuratie en minimale 

netwerkbandbreedte; de in acht te nemen 

wachttijd voordat het overdrachtsproces 

kan worden ingezet en de termijn 

waarbinnen de gegevens voor overdracht 

beschikbaar blijven; en de waarborgen 

inzake toegang tot de gegevens wanneer de 

dienstverlener failliet zou gaan; en 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) certificeringsregelingen voor 

producten en diensten op het gebied van 

gegevensverwerking teneinde de kwaliteit 

van deze producten en diensten beter te 

kunnen vergelijken, met inbegrip van 

kwaliteitsbeheer, beheer van de 

informatiebeveiliging, beheer van de 

bedrijfscontinuïteit en milieubeheer; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Waar de zelfregulerende gedragscodes 

niet hebben geleid tot een vermindering 

van het aantal belemmeringen voor 

gegevensportabiliteit, dient de evaluatie 

gevolgd te worden door een 

wetgevingsvoorstel. 
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Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Indien er binnen de bepaalde 

termijn geen dergelijke gedragscodes 

worden uitgewerkt en uitgevaardigd, of 

indien er na een gedegen evaluatie 

redenen tot bezorgdheid bestaan, kan de 

Commissie uitvoeringshandelingen met 

minimale richtsnoeren vaststellen. Deze 

uitvoeringshandelingen worden volgens 

de in artikel 8 bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Motivering 

Hoewel zelfregulering wordt aangemoedigd, kan de betrokkenheid van de Commissie helpen 

bij het wegnemen van obstakels die zich kunnen voordoen tijdens het opstellen van de codes. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen aannemen waarin 

standaardformulieren, de talen van 

verzoeken, de termijnen en andere 

parameters van de procedures voor 

verzoeken om bijstand worden vastgesteld. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 8 bedoelde procedure 

vastgesteld. 

6. De Commissie kan 

uitvoeringshandelingen aannemen waarin 

standaardformulieren, de formaten en 

kanalen voor overdracht, de talen van 

verzoeken, de termijnen en andere 

parameters van de procedures voor 

verzoeken om bijstand worden vastgesteld. 

Deze uitvoeringshandelingen worden 

volgens de in artikel 8 bedoelde 

onderzoeksprocedure vastgesteld. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. Het centrale aanspreekpunt 

verstrekt ook algemene informatie aan 

professionele gebruikers en het publiek 

over de verplichtingen waarin deze 

richtlijn voorziet, alsmede over eventuele 

gedragscodes die zijn ontwikkeld in 

overeenstemming met artikel 6. 

Motivering 

Het centrale aanspreekpunt is voornamelijk ontworpen om de overheidsdiensten van de 

lidstaten te helpen, maar de functie ervan kan worden uitgebreid tot die van aanspreekpunt 

voor het grote publiek en het bedrijfsleven in het algemeen. 
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