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Amendement 11
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De persoonsgegevens van 
werknemers, met name gevoelige 
gegevens zoals politieke overtuiging, 
lidmaatschap van een vakbond en 
deelname aan vakbondsactiviteiten, 
moeten in overeenstemming met de 
artikelen 8, 12 en 28 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en de artikelen 8 en 11 van het 
Europese Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens worden beschermd 
en mogen in geen geval worden 
aangewend om werknemers op 
zogenaamde "zwarte lijsten" te zetten, die 
aan andere ondernemingen worden 
doorgegeven met de bedoeling bepaalde 
werknemers te benadelen.

Or. de

Amendement 12
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene 
en de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Dit is met name het 

Schrappen
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geval wanneer de betrokkene zich in een 
situatie van afhankelijkheid jegens de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
bevindt, bijvoorbeeld als zijn 
persoonsgegevens worden verwerkt door 
zijn werkgever. Wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
overheidsinstantie is, zou er alleen sprake 
zijn van een onevenwichtigheid bij 
specifieke gegevensverwerkingsoperaties 
als deze overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. en

Motivering

In plaats van de voorgestelde bepaling dient gegevensbeschermingswetgeving ervoor te 
zorgen dat de betrokkene de vrijwillige keuze krijgt om al dan niet in te stemmen met de 
verwerking van zijn of haar gegevens. Daarnaast moet de mogelijkheid worden geboden om 
in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding wanneer de verwerking van de gegevens van geringe betekenis is voor de 
werknemer.

Amendement 13
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
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worden verwerkt door zijn werkgever.
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

worden verwerkt door zijn werkgever. In
de arbeidsverhouding vormt de 
gegevensverwerking wanneer zij op 
hoofdzakelijk wettelijk of economisch 
gunstige gevolgen voor de werknemer is 
gericht, een uitzondering. Wanneer de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
overheidsinstantie is, zou er alleen sprake 
zijn van een onevenwichtigheid bij 
specifieke gegevensverwerkingsoperaties 
als deze overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. de

Amendement 14
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever.
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever. In 
de arbeidsverhouding vormt de
gegevensverwerking wanneer zij 
hoofdzakelijk op wettelijk of economisch 
gunstige gevolgen voor de werknemer is 
gericht, een uitzondering. Wanneer de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
overheidsinstantie is, zou er alleen sprake 
zijn van een onevenwichtigheid bij 
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worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

specifieke gegevensverwerkingsoperaties 
als deze overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. de

Amendement 15
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever.
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever, 
tenzij de verwerking op wettelijk of 
economisch gunstige gevolgen voor de 
betrokkene is gericht. Wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
overheidsinstantie is, zou er alleen sprake 
zijn van een onevenwichtigheid bij 
specifieke gegevensverwerkingsoperaties 
als deze overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. de
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Amendement 16
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever.
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, wat 
met name het geval is als zijn 
persoonsgegevens worden verwerkt door 
zijn werkgever. Toestemming kan daarom 
geen rechtsgrondslag zijn voor de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van een arbeidsverhouding.
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 17
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 75
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening.
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een 
onderneming die de persoonsgegevens van 
meer dan twintig personen verwerkt,, of 
wanneer de kernactiviteiten, ongeacht de 
grootte van de onderneming, verwerkingen 
omvatten die regelmatig en stelselmatig 
toezicht vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening.
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet. Om deze 
onafhankelijkheid te waarborgen, moeten 
deze functionarissen voor 
gegevensbescherming een bijzondere 
bescherming tegen ontslag en benadeling 
in het kader van hun activiteiten genieten, 
en pas na toestemming van de 
werknemersvertegenwoordigers worden 
benoemd. Voorts dienen deze 
functionarissen voor 
gegevensbescherming de mogelijkheid te 
krijgen om regelmatig bijscholing 
betreffende hun activiteiten te volgen, 
waarbij de daarvoor gemaakte kosten 
worden gedragen door de voor verwerking 
verantwoordelijke en/of de verwerker.

Or. de

Amendement 18
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 75
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening.
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening.
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet. De 
verwerking wordt door een rechtspersoon 
verricht en betreft meer dan 250 
betrokkenen per jaar.

Or. de

Amendement 19
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Overweging 123

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(123) Het kan om redenen van algemeen 
belang op het gebied van de 
volksgezondheid nodig zijn om 
persoonsgegevens over gezondheid zonder 
toestemming van de betrokkene te 
verwerken. In dat verband dient 
“volksgezondheid” overeenkomstig de 
definitie van Verordening (EG) nr. 
1338/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 2008 betreffende 

(123) Het kan om redenen van algemeen 
belang op het gebied van de 
volksgezondheid nodig zijn om 
persoonsgegevens over gezondheid zonder 
toestemming van de betrokkene te 
verwerken. In dat verband dient 
“volksgezondheid” overeenkomstig de 
definitie van Verordening (EG) nr. 
1338/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 december 2008 betreffende 
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communautaire statistieken over de 
volksgezondheid en de gezondheid en 
veiligheid op het werk te worden uitgelegd 
als alle elementen in verband met de 
gezondheid, namelijk gezondheidstoestand, 
inclusief morbiditeit en beperkingen, de 
determinanten die een effect hebben op die 
gezondheidstoestand, de behoeften aan 
gezondheidszorg, middelen ten behoeve 
van de gezondheidszorg, de verstrekking 
van en de universele toegang tot 
gezondheidszorg, alsmede de uitgaven 
voor en de financiering van de 
gezondheidszorg, en de doodsoorzaken.
Dergelijke verwerking van 
persoonsgegevens over gezondheid om 
redenen van algemeen belang mag er niet 
toe te leiden dat persoonsgegevens door 
derden zoals werkgevers, 
verzekeringsmaatschappijen en banken 
voor andere doeleinden worden verwerkt.

communautaire statistieken over de 
volksgezondheid en de gezondheid en 
veiligheid op het werk te worden uitgelegd 
als alle elementen in verband met de 
gezondheid, namelijk gezondheidstoestand, 
inclusief morbiditeit en beperkingen, de 
determinanten die een effect hebben op die 
gezondheidstoestand, de behoeften aan 
gezondheidszorg, middelen ten behoeve 
van de gezondheidszorg, de verstrekking 
van en de universele toegang tot 
gezondheidszorg, alsmede de uitgaven 
voor en de financiering van de 
gezondheidszorg, en de doodsoorzaken.
Dergelijke verwerking van 
persoonsgegevens over gezondheid om 
redenen van algemeen belang mag er niet 
toe te leiden dat persoonsgegevens door 
derden zoals werkgevers, 
verzekeringsmaatschappijen en banken 
voor andere doeleinden worden verwerkt, 
behalve wanneer zij deelnemen aan de 
organisatie en uitvoering van het 
socialezekerheidsstelsel.

Or. en

Motivering

In sommige Europese lidstaten nemen derde partijen deel aan de organisatie en uitvoering 
van het socialezekerheidsstelsel. Zij moeten daarom de mogelijkheid krijgen om 
persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan doeleinden die verband houden 
met volksgezondheid.

Amendement 20
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens

(124) Teneinde de verwerking van 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding te 
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dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

reglementeren, moeten de lidstaten 
specifieke voorschriften kunnen 
vaststellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding. De verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding dient in aanmerking te 
komen voor uitzondering van de eisen van 
deze verordening. Wanneer zij bij wet 
specifieke voorschriften voor de
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding 
vaststellen, kunnen de lidstaten daarom 
wettelijke voorschriften vaststellen waarin 
de uitzonderingen en afwijkingen zijn 
opgenomen. De lidstaten moeten eveneens 
de mogelijkheid krijgen om te bepalen dat 
de aangelegenheden waarvan sprake in 
artikel 82, lid 1, kunnen worden 
vastgesteld in collectieve overeenkomsten 
die op nationaal niveau door de sociale 
partners worden uitonderhandeld en 
afgesloten.

Or. en

Amendement 21
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
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persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding, waarbij het door deze 
verordening vastgestelde 
beschermingsniveau gewaarborgd is. 
Indien de wetgeving van de betrokken 
lidstaat voorziet in de regeling van 
aangelegenheden betreffende de 
arbeidsverhouding door een overeenkomst 
tussen de werknemersvertegenwoordigers 
en de leiding van de onderneming of van 
de onderneming die zeggenschap 
uitoefent binnen een concern (collectieve 
overeenkomst), moet de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding ook door dergelijke 
overeenkomst geregeld kunnen worden.
Dit geldt ook voor overeenkomsten op 
grond van Richtlijn 2009/38/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 6 
mei 2009 inzake de instelling van een 
Europese ondernemingsraad of van een 
procedure in ondernemingen of concerns 
met een communautaire dimensie ter 
informatie en raadpleging van de 
werknemers. Essentiële fundamentele 
regelingen van de individuele rechten van 
werknemers blijven indisponibel.

Or. de

Amendement 22
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
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dienen de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

dienen de lidstaten de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren en 
daarbij de door deze verordening 
vastgelegde norm te waarborgen. Indien 
de wetgeving van de betrokken lidstaat 
voorziet in de regeling van 
aangelegenheden betreffende de 
arbeidsverhouding door een overeenkomst
tussen de werknemersvertegenwoordigers 
en het hoofd van de onderneming of van 
de onderneming die zeggenschap 
uitoefent binnen een concern (collectieve 
overeenkomst), of op grond van Richtlijn 
2009/38/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 mei 2009 inzake de 
instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure 
in ondernemingen of in concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie 
en raadpleging van de werknemers1, kan
de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding ook door 
dergelijke overeenkomst geregeld worden.
__________________
1 PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28.

Or. de

Amendement 23
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. De lidstaten moeten de 
mogelijkheid krijgen om de verwerking 
van de persoonsgegevens van werknemers 



PE500.581v01-00 14/78 AM\919880NL.doc

NL

arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om, binnen de grenzen van deze
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

in het kader van de arbeidsverhouding bij 
wet of bij collectieve overeenkomst tussen 
de werkgevers- en 
werknemersvertegenwoordigers in 
overeenstemming met de nationale 
praktijken voor de reglementering van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren.
Zulke collectieve overeenkomsten kunnen 
eveneens de verwerking van 
persoonsgegevens reglementeren en als 
primair rechtsinstrument gelden voor de 
partijen bij de overeenkomst. In de 
verordening dienen geen beperkingen te 
worden opgelegd aan collectieve 
overeenkomsten. Indien in de 
desbetreffende lidstaat een rechtsgrond 
bestaat voor het regelen van aspecten van 
de arbeidsverhouding door een 
overeenkomst tussen de 
vertegenwoordigers van de werknemers 
en de leiding van de onderneming of van 
de onderneming die bij een groep 
ondernemingen zeggenschap uitoefent 
(collectieve overeenkomst) of als deze 
rechtsgrond kan worden ontleend aan 
richtlijn 2009/38/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
inzake de instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure 
in ondernemingen of concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie 
en raadpleging van de werknemers, dient 
de verwerking van persoonsgegevens in de 
context van de arbeidsverhouding ook door 
middel van een dergelijke overeenkomst te 
kunnen worden geregeld.

Or. en

Motivering

In de tekst moet expliciet worden vermeld dat collectieve overeenkomsten tussen werkgevers-
en werknemersvertegenwoordigers ook kunnen worden gebruikt om de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de arbeidsverhouding te reglementeren en dat zulke 
overeenkomsten als het primaire rechtsinstrument kunnen dienen voor de partijen bij de 
overeenkomsten.
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Amendement 24
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, op grond van de in deze verordening
vastgestelde minimumnorm, specifieke 
voorschriften vast te stellen voor de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding. De 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding kan ook 
door middel van een collectieve 
overeenkomst worden geregeld, op 
voorwaarde dat gewaarborgd is dat ten 
aanzien van de werknemers minimaal het 
beschermingsniveau van deze verordening 
wordt behaald.

Or. de

Amendement 25
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 124 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124 bis) Ter waarborging van 
bedrijfsbelangen die rechtstreeks verband 
houden met de arbeidsverhouding dient 
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ook de doorgifte en verwerking van 
persoonsgegevens van werknemers 
binnen concerns te zijn toegestaan. De 
rechtmatige belangen van de betrokkene 
mogen dit niet in de weg staan.
Persoonsgegevens van werknemers 
omvatten alle soorten persoonsgegevens 
van de betrokkene die rechtstreeks 
verband houden met de 
arbeidsverhouding. De regeling in artikel 
82, lid 4, houdt rekening met de reeds 
gebruikelijke praktijk van de verwerking 
van werknemersgegevens in concerns.

Or. de

Amendement 26
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze verordening is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
van niet in de Unie wonende betrokkenen 
door een in de Unie gevestigde voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker, via hun economische 
activiteiten in (een) derde land(en).

Or. en

Amendement 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

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

3 bis. Deze verordening is van toepassing 
op de verwerking van persoonsgegevens 
van niet in de Unie wonende betrokkenen 
door een in de Unie gevestigde voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker, via hun economische 
activiteiten in (een) derde land(en).

Or. en

Amendement 28
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren, met name wanneer 
de betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of van de derde(n) aan 
wie de gegevens worden geopenbaard, 
mits het belang of de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de betrokkene 
die tot bescherming van persoonsgegevens 
noodzaken, niet boven dat belang 
prevaleren, met name wanneer de 
betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

Or. en

Motivering

Om de goede werking van het collectieve onderhandelingsstelsel te vrijwaren, moeten de 
vakbonden de mogelijkheid krijgen om toe te zien op de naleving van collectieve 
overeenkomsten. Vandaag gebeurt dat in het kader van artikel 7, onder f), van Richtlijn 
95/46/EG. In artikel 7, onder f), worden de gerechtvaardigde belangen van een derde om 
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persoonsgegevens te verwerken erkend. De werkgever wordt over het algemeen beschouwd 
als de voor de verwerking verantwoordelijke, terwijl de vakbond wordt beschouwd als derde.

Amendement 29
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking is noodzakelijk voor 
de arbeidsverhouding van de werknemer 
en de gegevens houden verband met het 
beheer van de rechten en plichten van de 
partijen bij de arbeidsverhouding of met 
de voordelen die de voor de verwerking 
verantwoordelijke verschaft aan de 
werknemer of zij vloeit voort uit de 
bijzondere aard van het desbetreffende 
werk.

Or. en

Motivering

De werkgever dient de persoonsgegevens van de werknemer te verwerken wanneer de 
verwerking noodzakelijk is voor de arbeidsverhouding van de werknemer. De verwerking kan 
noodzakelijk zijn voor overheden, klanten, de werkomgeving of het personeelsbeheer. De 
verwerking moet noodzakelijk zijn voor de arbeidsverhouding en de gegevens die betrekking 
hebben op het beheer van de rechten en plichten van de partijen of op de voordelen die door 
de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt aan de werknemer of voortvloeien 
uit de specifieke aard van het werk.

Amendement 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De gegevens worden niet tegen de 
betrokkene gebruikt in een 
tuchtprocedure, of om hem op een zwarte 
lijst te plaatsen of uit te sluiten van werk 
in de toekomst.

Or. en

Amendement 31
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer het doel van verdere 
verwerking niet verenigbaar is met het doel 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld, moet de verwerking minstens 
in een van de in lid 1, onder a) tot en met 
e), genoemde gronden een rechtsgrondslag 
hebben. Dit is met name van toepassing op 
iedere wijziging van de clausules en 
algemene voorwaarden van een 
overeenkomst.

4. Wanneer het doel van verdere 
verwerking niet verenigbaar is met het doel 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld, moet de verwerking minstens 
in een van de in lid 1, onder a) tot en met f 
bis), genoemde gronden een 
rechtsgrondslag hebben. Dit is met name 
van toepassing op iedere wijziging van de 
clausules en algemene voorwaarden van 
een overeenkomst.

Or. en

Motivering

Er is geen geldige reden om de rechtsgrondslag voor verdere verwerking te beperken tot 
punten a) tot en met e) van lid 1. Wanneer de verdere verwerking niet verenigbaar is met het 
doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, moet de verwerking ten minste in een van 
de in lid 1, onder a) tot en met f bis), genoemde gronden een rechtsgrondslag hebben.

Amendement 32
Sari Essayah
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, onder 
f), bedoelde voorwaarden, voor diverse 
sectoren en situaties op het gebied van 
gegevensverwerking, onder meer ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens met betrekking tot 
kinderen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bepalingen inzake de rechtmatigheid van de verwerking vormen de kern van de voorschriften 
betreffende gegevensbescherming. Aangezien bepalingen over gedelegeerde handelingen 
beperkt moeten blijven tot de niet-essentiële elementen van de verordening, moet lid 5 worden 
geschrapt.

Amendement 33
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betrokkene heeft het recht zijn 
toestemming te allen tijde in te trekken. De 
intrekking van de toestemming laat de 
rechtmatigheid van de verwerking op basis 
van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet.

3. De betrokkene heeft het recht zijn 
toestemming te allen tijde in te trekken. De 
intrekking van de toestemming laat de 
rechtmatigheid van de verwerking op basis 
van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet en is niet van invloed op 
de rechtmatigheid van de verwerking van 
gegevens op basis van andere gronden 
waarvan sprake in artikel 6, lid 1.

Or. en
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Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat als de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt, de voor 
de verwerking verantwoordelijke de mogelijkheid krijgt om de verdere verwerking van 
gegevens te baseren op een alternatieve verwerkingsgrond voor zover aan de relevante 
bepalingen is voldaan.

Amendement 34
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toestemming biedt geen 
rechtsgrondslag voor verwerking wanneer 
er een aanzienlijke onevenwichtigheid 
bestaat tussen de positie van de 
betrokkene en die van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is te simplistisch om een verbod uit te vaardigen om de verwerking van gegevens te 
baseren op toestemming wanneer er een aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat tussen de 
positie van de betrokkene en die van de voor de verwerking verantwoordelijke. Deze bepaling 
ondermijnt ook de vrije wilsbeschikking van de betrokkene en zijn of haar vermogen om te 
beslissen over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. In plaats van de 
voorgestelde bepaling dient gegevensbeschermingswetgeving ervoor te zorgen dat de 
betrokkene de vrijwillige keuze krijgt om al dan niet in te stemmen met de verwerking van zijn 
of haar gegevens.

Amendement 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Deze bepaling laat het 
recht van de werkgever om op basis van 
de toestemming van de werknemer 
gegevens te verwerken en het recht van 
overheidsautoriteiten om gegevens te 
verwerken op basis van de toestemming 
van de burger onverlet.

Or. en

Amendement 36
Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Wanneer de 
gegevensverwerking duidelijk tot doel 
heeft wettelijk of financieel voordelige 
gevolgen tot stand te brengen voor de 
betrokkene, met name in het kader van de 
arbeidsverhouding of om hem te 
beschermen tegen risico’s, kan er geen 
sprake zijn van aanzienlijke 
onevenwichtigheid.

Or. en
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Amendement 37
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Lid 4 is niet van toepassing indien 
de gegevensverwerking op grond van 
artikel 82 in het kader van de 
arbeidsverhouding gebeurt en gericht is 
op het verkrijgen van wettelijke of 
economische voordelen voor de 
werknemer.

Or. de

Amendement 38
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een werknemer kan enkel 
instemmen met de verwerking van 
persoonsgegevens die voor hem of haar 
van geringe betekenis zijn.

Or. en

Motivering

De werkgever mag zulke persoonsgegevens van de werknemer enkel verwerken als dat 
noodzakelijk is voor de arbeidsverhouding. Als grondregel geldt dat de toestemming van de 
werknemer niet rechtstreeks als rechtvaardiging voor verwerking kan worden gezien. Er 
kunnen evenwel gegevens bestaan die van geringe betekenis zijn voor de werknemer en 
situaties waarin de verwerking in het belang is van de werknemer. Toestemming kan daarom 
een rechtvaardiging zijn voor de verwerking, maar enkel wanneer de verwerking van de 
gegevens van geringe betekenis is voor de werknemer.
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Amendement 39
Stephen Hughes

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, 
en de verwerking van genetische gegevens 
of gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen, zijn verboden.

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap of de activiteiten van een 
vakvereniging en vakbondsactiviteiten 
blijkt of blijken, en de verwerking van 
genetische gegevens of gegevens over 
gezondheid of seksueel gedrag of 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen, 
zijn verboden. Dit betreft met name 
garanties dat werknemers niet op een 
zwarte lijst worden geplaatst, bijvoorbeeld 
om hun vakbondsactiviteiten of hun rol 
als vakbondsvertegenwoordiger die toeziet 
op de veiligheid en gezondheid.

Or. en

Amendement 40
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, 
en de verwerking van genetische gegevens 
of gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap of de activiteiten van een 
vakvereniging en vakbondsactiviteiten 
blijkt of blijken, en de verwerking van 
genetische gegevens of gegevens over 
gezondheid of seksueel gedrag of 
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veiligheidsmaatregelen, zijn verboden. strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen, 
zijn verboden.

Or. en

Amendement 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene worden verzameld, deelt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene, naast de in lid 1 genoemde 
informatie, mee uit welke bron de 
persoonsgegevens afkomstig zijn. Dit 
betreft tevens gegevens die op illegale 
wijze verkregen zijn van een derde partij 
en zijn doorgegeven aan de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de gegevens niet worden verzameld bij 
de betrokkene en de verstrekking van deze 
informatie onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning zou vergen;
of

Schrappen
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Or. en

Amendement 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Hoewel zij overeenstemmen met de 
vereisten van deze verordening, met name 
ten aanzien van privacy by design, doen 
de bepalingen in de leden 4 en 6 van dit 
artikel niets af aan het recht van 
overheidsinstanties om gegevens op te 
slaan om documentatiemateriaal te 
kunnen bewaren in een specifieke zaak.

Or. en

Amendement 44
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) het voldoen aan de eisen inzake 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig artikel 34, leden 1 en 2;

(d) het voldoen aan de eisen inzake 
voorafgaande kennisgeving of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig artikel 34, leden 1 en 2;

Or. en

Motivering

Procedures waarbij voorafgaande toestemming vereist is, zijn duur en tijdrovend voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke, en de toegevoegde waarde van zulke procedures in 
vergelijking met een systeem met voorafgaande kennisgeving met het oog op 
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gegevensbescherming is twijfelachtig. Voorafgaande kennisgeving, waarbij de 
toezichthoudende autoriteit de mogelijkheid krijgt om te reageren en in te grijpen, volstaat en 
zorgt tevens voor een gebruiksvriendelijke gegevensbeschermingsprocedure.

Amendement 45
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat de 
doeltreffendheid van de in de leden 1 en 2 
bedoelde maatregelen wordt getoetst. Deze 
toetsing uitgevoerd door onafhankelijke 
interne of externe controleurs, indien die 
maatregel evenredig is.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat de 
doeltreffendheid van de in de leden 1 en 2 
bedoelde maatregelen wordt getoetst.

Or. en

Motivering

Het is uiterst moeilijk om te bepalen of voldaan is aan de evenredigheidseis, en die eis kan 
leiden tot een ongelijke behandeling van voor de verwerking verantwoordelijken vanwege 
uiteenlopende interpretaties. Voor een effectieve gegevensbescherming volstaat het dat de
voor de verwerking verantwoordelijke mechanismen toepast om na te gaan of de getroffen 
maatregelen doeltreffend zijn, zoals bepaald in de eerste zin.

Amendement 46
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 

Schrappen
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de nadere invulling van eventuele nadere 
criteria en vereisten voor andere in lid 1 
bedoelde passende maatregelen dan die 
welke reeds in lid 2 worden genoemd, van 
de voorwaarden voor de in lid 3 bedoelde 
toetsings- en controlemechanismen en 
van de criteria voor evenredigheid als 
bedoeld in lid 3, waarbij de mogelijkheid 
van specifieke maatregelen voor micro- en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
overweging wordt genomen.

Or. en

Motivering

Er hoeven in dit verband geen gedelegeerde bevoegdheden te worden vastgesteld.

Amendement 47
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor de in de leden 1 en 2 
vermelde vereisten. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er hoeven in dit verband geen gedelegeerde bevoegdheden te worden vastgesteld.

Amendement 48
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een overheidsinstantie die instaat 
voor de verwerking van andere gegevens 
dan de gevoelige persoonsgegevens 
waarvan sprake in artikel 9, lid 1.

Or. en

Amendement 49
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers die 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

b) een onderneming of organisatie die de
persoonsgegevens van minder dan twintig 
personen verwerkt.

Or. de

Amendement 50
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers die 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

b) een onderneming of organisatie die 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

Or. en
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Motivering

De bovengrens van 250 werknemers leidt tot een ongelijke behandeling van werkgevers, 
houdt een discriminatie van grotere ondernemingen in en is absoluut niet noodzakelijk om het 
beoogde doel te bereiken. Het aantal werknemers staat niet in verhouding tot de hoeveelheid 
of het soort persoonsgegevens dat door de organisatie wordt bijgehouden. Een kleine 
organisatie met slechts een handvol werknemers kan een enorme hoeveelheid 
persoonsgegevens over zijn werknemers bijhouden en omgekeerd. Bovendien is de 
bovengrens niet voor alle aspecten eenvoudig te interpreteren.

Amendement 51
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers die 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

b) een onderneming of organisatie die 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

Or. en

Amendement 52
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 4 – afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

PRIVACYEFFECTBEOORDELING EN 
VOORAFGAANDE TOESTEMMING

PRIVACYEFFECTBEOORDELING EN 
VOORAFGAANDE KENNISGEVING

Or. en

Amendement 53
Sari Essayah
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
of –orgaan is en de verwerking het gevolg 
is van een in de EU-wetgeving geregelde 
wettelijke verplichting in de zin van artikel 
6, lid 1, onder c), waarbij voorschriften en 
procedures inzake de verwerkingen zijn 
vastgesteld, zijn de leden 1 tot en met 4 
niet van toepassing, tenzij de lidstaten het 
nodig achten om voorafgaand aan de 
verwerkingen een dergelijke beoordeling 
uit te voeren.

5. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
of –orgaan is en de verwerking het gevolg 
is van een in de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving geregelde wettelijke 
verplichting in de zin van artikel 6, lid 1, 
onder c), waarbij voorschriften en 
procedures inzake de verwerkingen zijn 
vastgesteld, zijn de leden 1 tot en met 4 
niet van toepassing, tenzij de lidstaten het 
nodig achten om voorafgaand aan de 
verwerkingen een dergelijke beoordeling 
uit te voeren.

Or. en

Motivering

Overheidsinstanties of -organen maken geen onderscheid tussen taken gebaseerd op EU-
wetgeving of op andere wetgeving. De meeste verwerkingsactiviteiten van instanties worden 
uitgevoerd naar aanleiding van verplichtingen uit de wetgeving. Vanuit het standpunt van de 
plaatselijke overheden zou het bijvoorbeeld moeilijk zijn om verwerking op basis van EU-
wetgeving en verwerking op basis van louter nationale wetgeving van elkaar te scheiden. In 
sommige gevallen kan de verwerking tevens het gevolg zijn van eisen uit zowel de EU-
wetgeving als de nationale wetgeving.

Amendement 54
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 

Schrappen
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voorwaarden voor verwerkingen die 
waarschijnlijk de in de leden 1 en 2 
bedoelde specifieke risico’s inhouden, en 
van de vereisten voor de in lid 3 bedoelde 
beoordeling, met inbegrip van de 
voorwaarden voor uitbreidbaarheid en 
interne en externe toetsing. Daarbij neemt 
de Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Or. en

Motivering

Er hoeven in dit verband geen bevoegdheden te worden gedelegeerd.

Amendement 55
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie kan normen en 
procedures vaststellen voor de uitvoering 
en de interne en externe toetsing van de in 
lid 3 bedoelde beoordeling. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging

Voorafgaande kennisgeving en 
voorafgaande raadpleging

Or. en

Amendement 57
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en, in voorkomend 
geval, de verwerker verkrijgen
voorafgaand aan de verwerking van 
persoonsgegevens toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit om ervoor te 
zorgen dat de voorgenomen verwerking 
aan deze verordening voldoet en met name 
om de risico’s voor de betrokkenen te 
beperken wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
contractbepalingen vaststelt uit hoofde van 
artikel 42, lid 2, onder d), of niet in een 
juridisch bindend instrument passende 
garanties voor de bescherming van 
persoonsgegevens biedt als bedoeld in 
artikel 42, lid 5, voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie.

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en, in voorkomend 
geval, de verwerker stellen de 
toezichthoudende autoriteit vooraf in 
kennis van de verwerking van 
persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat 
de voorgenomen verwerking aan deze 
verordening voldoet en met name om de 
risico’s voor de betrokkenen te beperken 
wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
contractbepalingen vaststelt uit hoofde van 
artikel 42, lid 2, onder d), of niet in een 
juridisch bindend instrument passende 
garanties voor de bescherming van 
persoonsgegevens biedt als bedoeld in 
artikel 42, lid 5, voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie.

Or. en

Motivering

Procedures waarbij voorafgaande toestemming vereist is, zijn duur en tijdrovend voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke, en de toegevoegde waarde van zulke procedures in 
vergelijking met een systeem met voorafgaande kennisgeving met het oog op 
gegevensbescherming is twijfelachtig. Voorafgaande kennisgeving, waarbij de 
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toezichthoudende autoriteit de mogelijkheid krijgt om te reageren en in te grijpen, volstaat en 
zorgt tevens voor een gebruiksvriendelijke gegevensbeschermingsprocedure.

Amendement 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker wijzen 
een functionaris voor 
gegevensbescherming aan in elk geval 
waarin:

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker wijzen 
na toestemming van de 
werknemersvertegenwoordigers een 
functionaris voor gegevensbescherming 
aan in elk geval waarin:

Or. de

Amendement 59
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een overheidsinstantie of –orgaan; of

a) de verwerking wordt uitgevoerd door of 
namens een overheidsinstantie of –orgaan;
of

Or. en

Amendement 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een onderneming met minimaal 250 
werknemers; of

b) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een onderneming die de persoonsgegevens 
van meer dan twintig werknemers 
verwerkt; of

Or. de

Amendement 61
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een onderneming met minimaal 250 
werknemers; of

b) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een rechtspersoon en heeft betrekking op 
meer dan 100 betrokkenen per jaar; of

Or. en

Amendement 62
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een onderneming met minimaal 250 
werknemers; of

b) de verwerking door een rechtspersoon 
wordt verricht en meer dan 250 
betrokkenen per jaar betreft.

Or. de

Amendement 63
Jean Lambert
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de verwerkte gegevens zijn van 
bijzonder gevoelige aard, bijvoorbeeld 
medische gegevens; of

Or. en

Amendement 64
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het in lid 1, onder b), bedoelde geval
kan een groep van ondernemingen één 
functionaris voor gegevensbescherming 
benoemen.

2. Een groep van organisaties, zoals 
bedoeld in lid 1, onder a) en b), kan één 
functionaris voor gegevensbescherming 
benoemen.

Or. en

Motivering

Overheidsinstanties treden vandaag op veel domeinen op als quasiondernemingen. De 
verordening moet de mogelijkheid voor een groep van ondernemingen uit zowel de overheids-
als de privésector om een enkele functionaris voor gegevensbescherming te benoemen, 
onverlet laten.

Amendement 65
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In het in lid 1, onder b), bedoelde geval 
kan een groep van ondernemingen één 
functionaris voor gegevensbescherming 
benoemen.

2. In het in lid 1, onder b), bedoelde geval 
kan een groep van ondernemingen één 
functionaris voor gegevensbescherming 
benoemen voor zover dit onder een enkele 
jurisdictie valt.

Or. en

Amendement 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 2 - alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de ondernemingen van deze 
groep zich in meer dan een lidstaat 
bevinden, moet in elk van die lidstaten een 
functionaris voor gegevensbescherming 
worden benoemd indien is voldaan aan de 
voorwaarden van lid 1.

Or. de

Amendement 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt door de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker aangewezen op grond van zijn 
professionele kwaliteiten en, in het 
bijzonder, zijn deskundigheid op het 
gebied van de wetgeving en de praktijk 
inzake gegevensbescherming en zijn 

5. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt door de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker na toestemming van de 
werknemersvertegenwoordigers 
aangewezen op grond van zijn 
professionele kwaliteiten en, in het 
bijzonder, zijn deskundigheid op het 
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vermogen de in artikel 37 bedoelde taken 
te vervullen. Het vereiste niveau van 
deskundigheid wordt met name bepaald op 
grond van de uitgevoerde 
gegevensverwerking en de bescherming 
die voor de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verwerkte gegevens vereist is.

gebied van de wetgeving en de praktijk 
inzake gegevensbescherming en zijn 
vermogen de in artikel 37 bedoelde taken 
te vervullen. Het vereiste niveau van 
deskundigheid wordt met name bepaald op 
grond van de uitgevoerde 
gegevensverwerking en de bescherming 
die door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verwerkte gegevens vereist is. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
dient de mogelijkheid te krijgen om 
regelmatig bijscholing betreffende 
zijn/haar activiteiten te volgen, waarbij de 
daarvoor gemaakte kosten worden 
gedragen door de voor de verwerking 
verantwoordelijke en/of de verwerker.

Or. de

Amendement 68
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker wijst 
een functionaris voor 
gegevensbescherming aan voor een 
periode van tenminste twee jaar. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
kan worden herbenoemd. Tijdens zijn 
ambtstermijn kan de functionaris voor 
gegevensbescherming alleen worden 
ontslagen wanneer hij niet langer voldoet 
aan de voorwaarden voor de uitvoering 
van zijn taken.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De norm strookt niet met het subsidiariteitsbeginsel. Het moet aan de lidstaten worden 
overgelaten om te beslissen over de meest gedetailleerde aspecten.

Amendement 69
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1, onder c), 
bedoelde hoofdactiviteiten van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en van de criteria voor de in lid 
5 bedoelde professionele kwaliteiten van 
de functionaris voor 
gegevensbescherming.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er hoeven in dit verband geen gedelegeerde bevoegdheden te worden vastgesteld.

Amendement 70
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 

Schrappen
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de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1, onder c), 
bedoelde hoofdactiviteiten van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en van de criteria voor de in lid 
5 bedoelde professionele kwaliteiten van 
de functionaris voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 71
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) na toestemming van de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
functionaris voor gegevensbescherming 
op de plaats van de betrokken vestiging 
zijn vastgesteld;

Or. de

Amendement 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die materiële of morele 
schade heeft geleden als gevolg van een 
onrechtmatige verwerking, met inbegrip 
van plaatsing op een zwarte lijst, of een 
handeling die met deze verordening strijdig 
is, heeft het recht om van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker vergoeding en smartengeld te 
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ontvangen.

Or. en

Amendement 73
Stephen Hughes

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen voorschriften 
vast ten aanzien van effectieve en 
ontradende sancties om misbruik van het 
grondrecht op de bescherming van 
persoonsgegevens, zoals vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten, te 
voorkomen, met inbegrip van wettelijke 
voorschriften waarin het gebruik van 
persoonsgegevens om werknemers op een 
zwarte lijst te plaatsen of uit te sluiten van 
werk wordt verboden en strafbaar gesteld.

Or. en

Amendement 74
Stephen Hughes

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
personen of ondernemingen die personen 
op een zwarte lijst plaatsen, uitgesloten 
worden van EU-subsidies en -financiering 
en van deelname aan openbare 
aanbestedingen van andere 
overheidsopdrachten op het niveau van de 
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EU, een lidstaat of een overheidsinstantie 
tot alle gerechtelijke stappen zijn 
afgerond, alle slachtoffers volledig zijn 
vergoed en er betrouwbaar bewijs is 
geleverd dat deze criminele praktijken zijn 
uitgeroeid binnen de organisatie

Or. en

Amendement 75
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

b) een onderneming of organisatie 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

Or. en

Motivering

De bovengrens van 250 werknemers leidt tot een ongelijke behandeling van werkgevers, 
houdt een discriminatie van grotere ondernemingen in en is absoluut niet noodzakelijk om het 
in dit artikel beoogde doel te bereiken. Bovendien is de bovengrens niet voor alle aspecten 
eenvoudig te interpreteren.

Amendement 76
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers
persoonsgegevens slechts als 

b) een onderneming of organisatie 
persoonsgegevens slechts als 
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nevenactiviteit verwerkt. nevenactiviteit verwerkt.

Or. en

Amendement 77
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om redenen van openbaar belang op het 
gebied van volksgezondheid, zoals de 
bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid of het garanderen van hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, onder 
meer voor geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen; of

b) om redenen van openbaar belang op het 
gebied van volksgezondheid, zoals de 
bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid of het garanderen van hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, onder 
meer voor geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen;

Or. en

Amendement 78
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering.

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering;
of

Or. en
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Amendement 79
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) om een ziekte-uitkering of andere 
gezondheidsgerelateerde uitkering te 
kunnen uitbetalen of te kunnen 
vaststellen of wanneer er een te 
rechtvaardigen reden voor afwezigheid 
bestaat of wanneer verwerking enkel 
nodig is om andere rechten en plichten 
die verband houden met het 
arbeidscontract af te dwingen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten nationale regelgeving kunnen uitwerken betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid om een ziekte-uitkering of andere 
gezondheidsgerelateerde uitkering te kunnen uitbetalen of te kunnen vaststellen of er een te 
rechtvaardigen reden voor afwezigheid bestaat of betreffende verwerking die nodig is om 
andere rechten en plichten die verband houden met het arbeidscontract af te dwingen.

Amendement 80
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 



AM\919880NL.doc 45/78 PE500.581v01-00

NL

volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

volksgezondheid.

Or. en

Amendement 81
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwerking in het kader van de 
arbeidsverhouding

Verwerking op de arbeidsmarkt

Or. en

Amendement 82
Jean Lambert
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwerking in het kader van de 
arbeidsverhouding

Minimumnormen voor de verwerking van 
gegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding

Or. en

Amendement 83
Nadja Hirsch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. De lidstaten kunnen in 
overeenstemming met de bepalingen van 
deze verordening specifieke wettelijke
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving en selectie binnen het 
concern, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke en uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Het beschermingsniveau van deze 
verordening moet in wezen minimaal 
worden behaald; met name wanneer 
regelingen worden getroffen door 
overeenkomsten tussen de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
leiding van de onderneming of van de 
onderneming die zeggenschap uitoefent 
binnen een concern.
Het recht van de lidstaten om voor de 
werknemer gunstiger 
beschermingsvoorschriften voor de 
verwerking van persoonsgebonden 
gegevens in de context van een 
arbeidsverhouding vast te stellen, blijft 
onverlet.

Or. de

Motivering

Arbeidsovereenkomsten kunnen ook afwijken ten gunste van de werknemers, wanneer die 
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overeenkomst binnen de grenzen van de bevoegdheid van beide partijen blijft en er in de 
arbeidsverhouding rekening wordt gehouden met de beginselen betreffende de bescherming 
van de privacy van de werknemer.

Amendement 84
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet 
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. De lidstaten kunnen bij wet specifieke 
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, collectieve 
overeenkomsten, het beheer, de planning 
en de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Er mogen geen voorschriften worden 
vastgesteld die een geringere bescherming 
bieden dan het beschermingsniveau van 
deze verordening, vooral dan niet als er 
regelingen worden overeengekomen 
tussen de vertegenwoordigers van de 
werknemers en de leiding van de 
onderneming of van de onderneming die 
bij een groep ondernemingen 
zeggenschap uitoefent.
Het recht van lidstaten - of van de sociale 
partners, via collectieve overeenkomsten -
om voor de werknemers gunstigere 
beschermingvoorschriften vast te leggen 
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voor de verwerking van persoonsgegevens 
in het kader van de arbeidsverhouding 
blijft onverlet.

Or. en

Motivering

Om de vrijheid van collectieve onderhandeling te vrijwaren, mag deze niet worden ingeperkt 
in de verordening. De zin “binnen de grenzen van deze verordening” moet daarom worden 
geschrapt. Daarnaast moeten de partijen bij de collectieve overeenkomsten net zoals de 
lidstaten de mogelijkheid krijgen om voor de werknemers gunstigere bepalingen goed te 
keuren.

Amendement 85
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. De lidstaten kunnen specifieke wettelijke
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met het oog op 
aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Het beschermingsniveau van deze 
verordening moet in elk geval minimaal 
worden behaald, met name waar het 
collectieve overeenkomsten betreft.
Het recht van de lidstaten om voor de 
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werknemer gunstiger 
beschermingsvoorschriften voor de 
verwerking van persoonsgebonden 
gegevens in de context van een 
arbeidsverhouding vast te stellen, blijft 
onverlet.

Or. de

Amendement 86
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet 
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Op grond van de in deze verordening 
vastgestelde minimumnorm kunnen de 
lidstaten bij wet of bij collectieve 
overeenkomst specifieke voorschriften 
vaststellen voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. de

Amendement 87
Traian Ungureanu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten bij wet specifieke 
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
en rekening houdende met het 
evenredigheidsbeginsel kunnen de 
lidstaten specifieke wetgeving vaststellen 
voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 88
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 

1. De lidstaten kunnen via wettelijke 
voorschriften specifieke voorschriften 
vaststellen voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
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overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 89
Stephen Hughes

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet 
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. De lidstaten stellen bij wet en in de 
praktijk specifieke voorschriften vast voor 
de verwerking van de persoonsgegevens 
van werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name, maar niet 
uitsluitend met het oog op aanwerving of
de uitvoering van het arbeidscontract. Deze 
specifieke voorschriften omvatten 
maatregelen die gericht zijn op een verbod 
op het op een zwarte lijst plaatsen van 
werknemers en op de naleving van 
wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en
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Amendement 90
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. De lidstaten kunnen overeenkomstig 
hun nationale recht en praktijken
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers op de arbeidsmarkt, met 
name, maar niet uitsluitend met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Motivering

Om de goede werking van het collectieve onderhandelingsstelsel te vrijwaren, moeten de 
vakbonden de mogelijkheid krijgen om toe te zien op de naleving van collectieve 
overeenkomsten. Vandaag gebeurt dat in het kader van artikel 7, onder f), van Richtlijn 
95/46/EG. In artikel 7, onder f), worden de gerechtvaardigde belangen van een derde om 
persoonsgegevens te verwerken erkend. De werkgever wordt over het algemeen beschouwd 
als de voor de verwerking verantwoordelijke, terwijl de vakbond wordt beschouwd als derde.

Amendement 91
Jean Lambert
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet 
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Op basis van de in deze verordening 
vastgestelde voorschriften, kunnen de 
lidstaten bij wet specifieke voorschriften 
vaststellen voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers die 
relevant zijn in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 92
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de overige 
voorschriften van deze verordening wordt 
in de in artikel 82, lid 1, genoemde 
wettelijke voorschriften van de lidstaten 
ten minste rekening gehouden met de 
volgende minimumnormen:
a) de verwerking van persoonsgegevens 
van werknemers zonder dat zij hiervan op 
de hoogte zijn, is verboden. In afwijking 
van het hierboven bepaalde kunnen de 
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lidstaten bij wet en met inachtneming van 
passende termijnen voor het verwijderen 
van de gegevensbestanden dit verbod 
opheffen voor gevallen waarin 
aantoonbare, werkelijke 
aanknopingspunten aanleiding geven tot 
de verdenking dat de werknemer met wie 
een arbeidsverhouding bestaat een 
strafbaar feit heeft gepleegd of zich 
schuldig heeft gemaakt aan een ander 
ernstig plichtsverzuim, het onderzoek van 
de gegevens noodzakelijk is om het feit 
aan het licht te brengen en de aard en de 
omvang van het onderzoek gezien het doel 
niet buitenproportioneel zijn. De 
persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer moet te allen tijde worden 
beschermd en zijn privacy geëerbiedigd.
Het onderzoek wordt gevoerd door de 
bevoegde autoriteiten;
b) de toepassing van openlijk optisch-
elektronisch en/of open akoestisch-
elektronisch toezicht op de niet openbaar 
toegankelijke delen van het bedrijf die 
overwegend bedoeld zijn voor persoonlijk 
gebruik door de werknemers, met name 
ruimten voor sanitaire voorzieningen, 
omkleed-, pauze- en slaapruimten, is 
verboden. Een heimelijk toezicht is in 
ieder geval verboden;
c) wanneer ondernemingen of autoriteiten 
in het kader van geneeskundige en/of 
psychotechnische onderzoeken 
persoonsgegevens verzamelen of 
verwerken, dan moeten zij vooraf aan de 
kandidaat of werknemer verklaren 
waartoe deze gegevens worden gebruikt 
en waarborgen dat deze achteraf samen 
met de resultaten meegedeeld en op 
aanvraag toegelicht worden. Het 
verzamelen van gegevens voor genetische 
tests en analyses is principieel verboden;
d) of en in welke mate het gebruik van 
telefoon, e-mail, internet en andere 
telecommunicatiediensten ook voor 
particuliere doeleinden is toegestaan, kan 
in een collectieve overeenkomst worden 
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geregeld. Indien deze mogelijkheid tot 
regeling via een collectieve overeenkomst 
niet bestaat, maakt de werkgever 
rechtstreeks met de werknemer hierover 
een afspraak. Indien een particulier 
gebruik van bovengenoemde diensten is 
toegestaan, mogen de hierbij ontstane 
dataverkeersgegevens met name worden 
verwerkt ter waarborging van de 
dataveiligheid, het goede functioneren 
van telecommunicatienetwerken en 
telecommunicatiediensten en voor de 
afrekening. In afwijking van het 
hierboven bepaalde kunnen de lidstaten 
bij wet en met inachtneming van passende 
termijnen voor het verwijderen van de 
gegevensbestanden dit verbod opheffen 
voor gevallen waarin aantoonbare, 
werkelijke aanknopingspunten aanleiding 
geven tot de verdenking dat de werknemer 
met wie een arbeidsverhouding bestaat 
een strafbaar feit heeft gepleegd of zich 
schuldig heeft gemaakt aan een ander 
ernstig plichtsverzuim, het onderzoek van 
de gegevens noodzakelijk is om het feit 
aan het licht te brengen en de aard en de 
omvang van het onderzoek gezien het doel 
niet buitenproportioneel zijn. De 
persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer moet te allen tijde worden 
beschermd en zijn privacy geëerbiedigd.
Het onderzoek wordt gevoerd door de 
bevoegde autoriteiten;
e) werknemers, met name vakbondsleden, 
op zwarte lijsten plaatsen, is verboden.

Or. de

Amendement 93
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de overige 
voorschriften van deze verordening wordt 
in de in lid 1 genoemde wettelijke 
voorschriften van de lidstaten ten minste 
rekening gehouden met de volgende 
minimumnormen:
- de verwerking van persoonsgegevens 
van werknemers zonder dat zij hiervan op 
de hoogte zijn, is verboden. In afwijking 
van het hierboven bepaalde kunnen de 
lidstaten bij wet en met inachtneming van 
passende termijnen voor het verwijderen 
van de gegevensbestanden dit verbod 
opheffen voor gevallen waarin 
aantoonbare, werkelijke 
aanknopingspunten aanleiding geven tot 
de verdenking dat de werknemer met wie 
een arbeidsverhouding bestaat een 
strafbaar feit heeft gepleegd, het 
onderzoek van de gegevens noodzakelijk 
is om het feit aan het licht te brengen en 
de aard en de omvang van het onderzoek 
gezien het doel niet buitenproportioneel 
zijn. De persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer moet te allen tijde worden 
beschermd en zijn privacy geëerbiedigd.
- De toepassing van optisch-elektronisch 
en akoestisch-elektronisch toezicht op de 
niet openbaar toegankelijke delen van het 
bedrijf die overwegend bedoeld zijn voor 
persoonlijk gebruik door de werknemers, 
met name ruimten voor sanitaire 
voorzieningen, omkleed-, pauze- en 
slaapruimten, is verboden. Voor het 
overige is het optisch- elektronisch en het 
open akoestisch-elektronisch toezicht op 
de niet openbaar toegankelijke delen van 
het bedrijf toegestaan, wanneer dit 
kenbaar wordt gemaakt, wanneer dit 
nodig is om de gerechtvaardigde belangen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke te waarborgen en
wanneer de belangen en rechten van de 
betrokkenen naar behoren worden 
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gewaarborgd.
- Wanneer ondernemingen in het kader 
van geneeskundige en/of 
psychotechnische onderzoeken 
persoonsgegevens verzamelen of 
verwerken, moeten zij vooraf aan de 
kandidaat of werknemer verklaren 
waartoe deze gegevens worden gebruikt 
en de resultaten van eventuele 
geneeskundige of psychotechnische 
onderzoeken meedelen en toelichten. Het 
verzamelen van gegevens voor genetische 
tests en analyses is verboden. Het 
verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens in het kader van 
geneeskundige of psychotechnische 
onderzoeken moet noodzakelijk zijn voor 
de totstandkoming van de 
arbeidsverhouding.
- Het gebruik van telefoon, e-mail, 
internet of andere 
telecommunicatiediensten voor 
particuliere doeleinden kan in een 
collectieve overeenkomst worden 
geregeld. Indien deze mogelijkheid tot 
regeling via een collectieve overeenkomst 
niet bestaat, dan kan de werkgever 
rechtstreeks met de werknemer hierover 
een afspraak maken. Indien een 
particulier gebruik van bovengenoemde 
diensten is toegestaan, dan mogen de 
hierbij ontstane dataverkeersgegevens 
uitsluitend worden verwerkt ter 
waarborging van de dataveiligheid, het 
goede functioneren van 
telecommunicatienetwerken en 
telecommunicatiediensten en voor de 
afrekening. In afwijking van het 
hierboven bepaalde kunnen de lidstaten 
bij wet en met inachtneming van passende 
termijnen voor het verwijderen van de 
gegevensbestanden dit verbod opheffen 
voor gevallen waarin aantoonbare, 
werkelijke aanknopingspunten aanleiding 
geven tot de verdenking dat de werknemer 
met wie een arbeidsverhouding bestaat 
een strafbaar feit heeft gepleegd, het 
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onderzoek van de gegevens noodzakelijk 
is om het feit aan het licht te brengen en 
de aard en de omvang van de raadpleging 
gezien het doel niet buitenproportioneel 
zijn. De persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer moet te allen tijde worden 
geëerbiedigd.

Or. de

Amendement 94
Anthea McIntyre

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de overige 
voorschriften van deze verordening wordt 
in de in lid 1 genoemde wettelijke 
voorschriften van de lidstaten ten minste 
rekening gehouden met de volgende 
minimumnormen:
(a) gegevens moeten op een eerlijke en 
rechtmatige manier worden verwerkt en 
mogen enkel worden verkregen voor 
gespecificeerde, rechtmatige doeleinden;
enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor 
de uitvoering van een contract of het 
afsluiten van een contract waarbij de 
betrokkene partij is, of voor de naleving 
van wettelijke verplichtingen waaraan de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
moet voldoen, of gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de rechtsbedeling 
of voor de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, voor zover 
zulke verwerking de rechten en vrijheden 
of de gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene niet schaadt, mogen worden 
verwerkt; gegevens moeten correct en 
evenredig zijn en mogen niet langer 
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worden bijgehouden dan nodig is voor de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
(b) wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke voornemens is 
gevoelige persoonsgegevens te verwerken, 
zijn tevens de volgende voorwaarden van 
toepassing: de privacy en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkene moeten te allen tijde worden 
geëerbiedigd; de verwerking is 
noodzakelijk om aan de arbeidswetgeving 
te voldoen of om wettelijke rechten vast te 
stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
(c) met het oog op de verwerking moeten 
de betrokkenen informatie krijgen over de 
doeleinden van de verwerking, die de 
volgende elementen moet omvatten: de 
contactgegevens van de voor de 
verwerking verantwoordelijke; de 
doeleinden van de verwerking, met 
inbegrip van de contactgegevens van 
eventuele ontvangers van de 
persoonsgegevens en hun doeleinden;
(d) de voor de verwerking 
verantwoordelijken moeten afdoende 
technische en organisatorische 
maatregelen treffen om de 
persoonsgegevens die zij verwerken te 
beschermen tegen vernietiging, verlies, 
toegang door onbevoegden of 
openbaarmaking;

Or. en

Amendement 95
Minodora Cliveti

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De wettelijke voorschriften van de 
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lidstaten, waarvan sprake in lid 1, 
omvatten de volgende minimumnormen:
a) persoonsgegevens moeten rechtmatig 
en eerlijk worden verwerkt, en mogen 
enkel worden verwerkt om redenen die 
rechtstreeks verband houden met de 
arbeidsverhouding van de werknemer. Als 
persoonsgegevens moeten worden 
verwerkt voor andere doeleinden dan die 
waarvoor zij werden vergaard, moet de 
werkgever ervoor zorgen dat zij niet 
worden gebruikt voor doeleinden die niet 
stroken met de oorspronkelijke 
doeleinden, en moet hij de nodige 
maatregelen treffen om misvattingen 
veroorzaakt door de nieuwe context te 
voorkomen. Een werkgever mag geen 
persoonsgegevens vergaren met 
betrekking tot het seksleven, de politieke, 
religieuze of andere overtuigingen en de 
strafrechtelijke veroordelingen van een 
werknemer.
b) persoonsgegevens die worden vergaard 
in verband met technische of 
organisatorische maatregelen om de 
veiligheid en correcte werking van 
geautomatiseerde informatiesystemen te 
garanderen, mogen niet worden gebruikt 
om het gedrag van werknemers te 
controleren. Persoonsgegevens die 
worden vergaard via elektronisch toezicht 
mogen niet als enige factor worden 
gebruikt om de prestaties van werknemers 
te evalueren.

Or. en

Amendement 96
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In het kader van de 
arbeidsverhouding is de verwerking of het 
gebruik van persoonsgegevens voor 
permanent toezicht op de werknemers, de 
profilering van werknemers (hoofdstuk 
III, afdeling 4), de opstelling of doorgifte 
van zwarte lijsten met werknemers, de 
prestatie- en gedragscontrole of de 
voorbereiding van een ontslag wegens 
ziekte verboden; de gegevens van 
sollicitanten moeten in dit verband 
evenzeer worden beschermd.

Or. de

Amendement 97
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de vaststelling van wettelijke
voorschriften zoals bepaald in lid 1, 
mogen de lidstaten voorzien in 
uitzonderingen of afwijkingen op de 
bepalingen van deze verordening voor de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding.

Or. en

Motivering

De arbeidsmarktsystemen en de systemen voor industriële betrekkingen in de lidstaten 
verschillen. In sommige lidstaten wordt de wetgeving traditioneel gebruikt om de 
arbeidsverhouding en het beroepsleven te reglementeren, terwijl de voorschriften die van 
toepassing zijn op de arbeidsverhouding en het beroepsleven in andere lidstaten collectief zijn 
overeengekomen door de sociale partners, in het kader van collectieve overeenkomsten.



PE500.581v01-00 62/78 AM\919880NL.doc

NL

Amendement 98
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Lidstaten die de verwerking van 
persoonsgegevens van werknemers bij wet 
willen reglementeren dienen de 
vakbonden en de 
werknemersvertegenwoordigers bij alle 
fases van de opstelling en uitvoering van 
nieuwe voorschriften en regelgeving te 
betrekken. Nieuwe voorschriften en 
regelgeving dienen gunstigere 
omstandigheden te scheppen voor de 
rechten van werknemers.

Or. en

Amendement 99
Stephen Hughes

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de overige 
bepalingen van deze verordening, 
omvatten de wettelijke voorschriften van 
de lidstaten:
a) maatregelen om het geheime toezicht 
en de geheime registratie van de 
activiteiten op de werkplek via 
technologieën als radiofrequentie-
identificatie te verbieden;
b) voorschriften om het gebruik van 
gegevens om werknemers op een zwarte 
lijst te plaatsen of uit te sluiten van werk 
strafbaar te stellen, aangezien het een 
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inbreuk vormt op de grondrechten en 
vernietigende gevolgen heeft voor de 
werknemer, maar ook voor zijn of haar 
gezin, wanneer hen illegaal de toegang tot 
werk en daardoor ook tot financiële 
inkomsten wordt ontzegd;
c) maatregelen om ervoor te zorgen dat 
personen of ondernemingen die een 
zwarte lijst bijhouden aanzienlijke 
sancties riskeren. Zo kunnen zij worden 
uitgesloten van EU-subsidies en -
financiering en van deelname aan 
openbare aanbestedingen van andere 
overheidsopdrachten op het niveau van de 
EU, een lidstaat of een overheidsinstantie 
tot alle gerechtelijke stappen zijn 
afgerond, alle slachtoffers volledig zijn 
vergoed en er betrouwbaar bewijs is 
geleverd dat deze criminele praktijken zijn 
uitgeroeid binnen de organisatie

Or. en

Amendement 100
Ole Christensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De toepassing van openlijke optisch-
elektronisch en open akoestisch-
elektronisch toezicht op de niet openbaar 
toegankelijke delen van het bedrijf die 
overwegend bedoeld zijn voor persoonlijk 
gebruik door de werknemers, met name 
ruimten voor sanitaire voorzieningen, 
omkleed-, pauze- en slaapruimten, is 
verboden. Een heimelijk toezicht is in 
ieder geval verboden. Toezicht op plekken 
die vrij toegankelijk zijn voor het publiek 
moet goed zichtbaar worden aangegeven.
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Or. en

Motivering

Er moet worden gespecificeerd dat elk toezicht op de vermelde plekken in een onderneming 
verboden is en dat toezicht op openbare plekken in een onderneming enkel mag gebeuren 
voor zover dat duidelijk zichtbaar wordt aangegeven.

Amendement 101
Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De getroffen maatregelen moeten in 
verhouding staan tot het beoogde doel. In 
het kader van de aanwerving moeten de 
getroffen maatregelen noodzakelijkerwijs 
rechtstreeks verband houden met de 
aangeboden baan of de evaluatie van de 
professionele vaardigheden. De 
werknemer wordt in elk geval 
geïnformeerd over de gebruikte methodes 
en het vertrouwelijke karakter van de 
gegevens.

Or. fr

Amendement 102
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het doel van de verwerking van 
zulke gegevens moet rechtstreeks verband 
houden met de reden waarom de gegevens 
werden vergaard en moet beperkt blijven 
tot het kader van de arbeidsverhouding.
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Profilering of gebruik voor secundaire 
doeleinden is niet toegestaan.

Or. en

Amendement 103
Minodora Cliveti

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Werkgevers dienen hun werknemers 
of de vertegenwoordigers van die 
werknemers overeenkomstig de nationale 
wetgeving en praktijken en, in 
voorkomend geval, overeenkomstig 
relevante collectieve overeenkomsten, 
volledig op de hoogte te houden van en te 
raadplegen over de invoering of 
aanpassing van geautomatiseerde 
systemen voor de vergaring en het gebruik 
van persoonsgegevens van werknemers.

Or. en

Amendement 104
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Onverminderd de informatie- en 
inspraakrechten die voortvloeien uit het 
nationale arbeidsrecht, hebben de 
werknemersvertegenwoordigers en de 
Europese ondernemingsraad de volgende 
rechten:
a) recht op inspraak bij de benoeming van 
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de functionaris voor 
gegevensbescherming (artikel 35 e.v.);
b) recht op regelmatig advies en 
informatie vanwege de functionaris voor 
gegevensbescherming;
c) recht op vertegenwoordiging van de 
betrokken werknemers voor een nationale 
bevoegde rechtbank (art. 73) evenals de 
mogelijkheid tot collectieve actie (art. 75);
d) recht op inspraak bij de opstelling van 
bindende bedrijfsvoorschriften (art. 43).

Or. de

Amendement 105
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten kunnen bepalen dat de 
aangelegenheden waarvan sprake in
artikel 82, lid 1, eveneens kunnen worden 
vastgesteld in collectieve overeenkomsten 
die op nationaal niveau door de sociale 
partners worden uitonderhandeld en 
afgesloten.

Or. en

Motivering

De EU is niet bevoegd voor de harmonisering van de arbeidsmarktsystemen en de systemen 
voor industriële betrekkingen in de lidstaten. Om de verschillen tussen de stelsels van de 
lidstaten te eerbiedigen, mag deze verordening lidstaten niet verhinderen bepalingen inzake 
gegevensbescherming in het kader van de arbeidsverhouding te handhaven en toe te passen in 
de nationale wetgeving of in lidstaten waar zulke bepalingen zijn overeengekomen in 
collectieve overeenkomsten tussen de nationale sociale partners.
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Amendement 106
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In aanvulling op de regelingen van 
hoofdstuk IV, afdeling 4, geniet de 
functionaris voor gegevensbescherming 
een bijzondere bescherming tegen ontslag 
en benadeling. Autoriteiten en 
ondernemingen moeten bovendien 
waarborgen dat de functionaris voor 
gegevensbescherming, conform artikel 36, 
lid 2, zijn activiteiten volstrekt 
onafhankelijk kan verrichten.

Or. de

Amendement 107
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In aanvulling op de regelingen van 
hoofdstuk IV, geniet de functionaris voor 
gegevensbescherming een bescherming 
tegen benadeling.

Or. de

Amendement 108
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Gegevens over de medische toestand 
van werknemers mogen enkel worden 
gebruikt in de context van 
werkbekwaamheid.

Or. en

Amendement 109
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De lidstaten stellen passende 
regels vast en voeren controles uit die 
ondernemingen beletten om bepaalde 
werknemers op grond van hun politieke 
overtuiging, hun lidmaatschap van een 
vakbond of hun vakbondsactiviteiten op 
een zwarte lijst te plaatsen die aan andere 
ondernemingen wordt doorgegeven met 
de bedoeling deze werknemers te 
benadelen; de lidstaten stellen 
doeltreffende sancties vast voor 
ondernemingen die dergelijke zwarte 
lijsten opstellen, doorgeven of van een 
andere onderneming aannemen of 
vragen.

Or. de

Amendement 110
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De doorgifte van 
persoonsgegevens van werknemers tussen 
juridisch zelfstandige ondernemingen 
binnen een concern en aan juridische of 
fiscale adviseurs is toegestaan op 
voorwaarde dat dit gebeurt in het belang 
van de onderneming, met het oog op de 
afwikkeling van voor een bepaald doel 
bestemde administratieve procedures en 
dat dit niet in tegenstrijd is met de 
rechtmatige belangen van de betrokkene.
Doorgifte is ook toegestaan op 
voorwaarde dat dit voor de ontvanger 
noodzakelijk is om zijn taken te vervullen 
en op voorwaarde dat de ontvanger zich 
moet houden aan een beroepsmatige 
geheimhoudingsplicht. Dit maakt de 
afrekening van salarissen via een fiscaal 
adviseur of de doorgifte van 
personeelsdossiers bij arbeidsgeschillen 
aan een advocaat of van geneeskundige 
dossiers aan een deskundige mogelijk. Op 
doorgifte van persoonsgegevens van 
werknemers naar een derde land of aan 
een internationale organisatie is 
hoofdstuk V van toepassing.

Or. de

Amendement 111
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De doorgifte en verwerking van 
persoonsgegevens van werknemers tussen 
juridisch zelfstandige ondernemingen 
binnen een concern en aan juridische of 
fiscale adviseurs is toegestaan op 
voorwaarde dat dit gebeurt in het belang 
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van de onderneming, met het oog op de 
afwikkeling van voor een bepaald doel 
bestemde arbeids- of administratieve 
procedures en dat dit niet in strijd is met 
de rechtmatige belangen van de 
betrokkene. Op doorgifte van 
persoonsgegevens van werknemers naar 
een derde land en/of aan een 
internationale organisatie is hoofdstuk V 
van toepassing.

Or. de

Amendement 112
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Naast de bepalingen van 
hoofdstuk IV, afdeling 4, heeft de 
functionaris voor gegevensbescherming 
recht op relevante opleiding die door de 
onderneming wordt gefinancierd en krijgt 
hij voldoende tijd om relevante taken uit 
te voeren wanneer die een aanvulling 
vormen op zijn algemene taken. De 
nationale en Europese 
ondernemingsraden worden geraadpleegd 
voor de aanstelling van de functionaris 
voor gegevensbescherming en zij krijgen 
het recht om voortdurend te worden 
geraadpleegd.

Or. en

Amendement 113
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Artikel 7, lid 4, is niet van 
toepassing indien de gegevensverwerking 
hoofdzakelijk gericht is op het verkrijgen 
van wettelijke of economische voordelen 
voor de werknemer.

Or. de

Amendement 114
Martin Kastler

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De toestemming van de 
werknemer voor de verwerking van 
persoonsgegevens vormt geen 
rechtsgrondslag wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en 
degene die controle uitoefent of wanneer 
deze onevenwichtigheid het 
onwaarschijnlijk maakt dat de 
toestemming uit vrije wil werd gegeven.

Or. de

Amendement 115
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Artikel 7, lid 4, is niet van 
toepassing indien de gegevensverwerking 
gericht is op het verkrijgen van wettelijke 
of economische voordelen voor de 
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werknemer.

Or. de

Amendement 116
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Gegevens uit sollicitaties 
worden in het kader van de 
gegevensbescherming behandeld als 
gegevens van werknemers.

Or. en

Amendement 117
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Onverminderd de overige 
bepalingen van deze verordening, 
omvatten de wettelijke voorschriften van 
de lidstaten:
- voorschriften om het gebruik van 
gegevens om werknemers op een zwarte 
lijst te plaatsen of uit te sluiten van werk 
te verbieden en strafbaar te stellen
- maatregelen om ervoor te zorgen dat 
personen of ondernemingen die een 
zwarte lijst bijhouden aanzienlijke 
sancties riskeren.
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Or. en

Amendement 118
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen

Or. en

Amendement 119
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de wettelijke 
voorschriften mee die hij overeenkomstig 
de leden 1 en 2 vaststelt, alsook onverwijld 
alle latere wijzigingen daarvan.

Or. en

Amendement 120
Traian Ungureanu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 en 
rekening houdende met het 
subsidiariteitsbeginsel vaststelt, alsook 
onverwijld alle latere wijzigingen daarvan.

Or. en

Amendement 121
Traian Ungureanu

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Om de efficiëntie van de 
arbeidsverhouding te garanderen, moeten 
de werkgevers in de lidstaten 
minimumcriteria krijgen die zij moeten 
toepassen in het kader van 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 122
Traian Ungureanu

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Om een transparante 
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grensoverschrijdende arbeidsverhouding 
te verzekeren, moeten bij de doorgifte van 
persoonsgegevens aan derde landen of 
internationale organisaties de criteria uit 
hoofdstuk 5 worden toegepast;

Or. en

Amendement 123
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen
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Or. de

Amendement 125
Olle Ludvigsson

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

3. In deze verordening wordt de rol van de 
sociale partners erkend. In landen waar 
het aan de partijen op de arbeidsmarkt 
wordt overgelaten om de lonen en de 
verschillende andere arbeidsvoorwaarden 
via collectieve overeenkomsten te regelen, 
moeten bij de toepassing van artikel 6, 
lid 1, onder f), met name de rechten en 
plichten van de sociale partners uit 
hoofde van collectieve overeenkomsten in 
bijzondere mate in aanmerking worden 
genomen.

Or. en

Motivering

Om de goede werking van het collectieve onderhandelingsstelsel te vrijwaren, moeten de 
vakbonden de mogelijkheid krijgen om toe te zien op de naleving van collectieve 
overeenkomsten. Vandaag gebeurt dat in het kader van artikel 7, onder f), van Richtlijn 
95/46/EG. In artikel 7, onder f), worden de gerechtvaardigde belangen van een derde om 
persoonsgegevens te verwerken erkend. De werkgever wordt over het algemeen beschouwd 
als de voor de verwerking verantwoordelijke, terwijl de vakbond wordt beschouwd als derde.

Amendement 126
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 3. De Commissie is alleen bevoegd 
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overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor het waarborgen van de 
technische en veiligheidstechnische
normen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens voor de in de leden 
1 en 4 bedoelde doeleinden. Daarbij 
moeten de uitvoeringskosten, de risico’s 
die samenhangen met de verwerking en 
de respectieve noodzakelijke bescherming 
van de gegevens in acht worden genomen.

Or. de

Amendement 127
Traian Ungureanu

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

3. De Commissie is uitsluitend bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten die de nieuwste technologische 
en veiligheidsgerelateerde ontwikkelingen 
met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in lid 1 
bedoelde doeleinden zullen waarborgen.

Or. en

Amendement 128
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 - lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op voorstel van de Commissie 
bezien het Europees Parlement en de 
Raad artikel 82 van deze verordening 
uiterlijk 2 jaar na de in artikel 91, lid 2, 
genoemde datum opnieuw. Zij stellen hun 
standpunt tegenover dit voorstel vast 
volgens de procedure van artikel 294 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie.

Or. de


