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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. 

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 

(3) De vrijheid van vestiging en de 

vrijheid van dienstverrichting krachtens 
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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. 

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 

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) 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

beschermen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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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 

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 

(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 

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 



 

AD\1150879NL.docx 9/23 PE613.537v02-00 

 NL 

gegevens op haar eigen website. 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 

bekijken. 

(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 

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 



 

PE613.537v02-00 10/23 AD\1150879NL.docx 

NL 

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 

 
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 

(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 
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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. 

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 

andere aan dienstverleners in een andere 

lidstaat. 

(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 

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 
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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. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – lid 1 – inleidende formule 
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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 

onverminderd Verordening (EU) 

2016/679. 
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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 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. "gegevenslokalisatievereiste": elke 

verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde 

of beperking uit hoofde van de wettelijke 

5. "gegevenslokalisatievereiste": elke 

verplichting, verbodsbepaling, voorwaarde 

of beperking uit hoofde van de wettelijke 



 

AD\1150879NL.docx 15/23 PE613.537v02-00 

 NL 

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; 

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; 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De locatie van gegevens met het 1. Gegevenslokalisatievereisten zijn 
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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. 

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 

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 
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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 

 

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 

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 
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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: 

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-

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 

(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, 

met inbegrip van back-upprocessen en 

locaties van databack-ups, de beschikbare 
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overdracht beschikbaar blijven; en de 

waarborgen inzake toegang tot de gegevens 

wanneer de dienstverlener failliet zou gaan; 

en 

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. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw) 
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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) 

 
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 
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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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