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Amendemenet 87
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(2) De verwerking van persoonsgegevens 
staat ten dienste van de mens; de 
beginselen en voorschriften betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen bij 
de verwerking van hun persoonsgegevens 
dienen, ongeacht de nationaliteit of de 
verblijfplaats van de betrokkenen, in 
overeenstemming te zijn met hun 
grondrechten en fundamentele vrijheden, 
en in het bijzonder met hun recht op 
bescherming van persoonsgegevens. 
Gegevensverwerking dient bij te dragen 
tot de totstandbrenging van een ruimte 
van vrijheid, veiligheid en recht en van 
een economische unie, tot economische 
en sociale vooruitgang, de versterking en 
de convergentie van de economieën 
binnen de interne markt en het 
individuele welzijn.

(2) De verwerking van persoonsgegevens 
staat ten dienste van de mens; de 
beginselen en voorschriften betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen bij 
de verwerking van hun persoonsgegevens 
dienen, ongeacht de nationaliteit of de 
verblijfplaats van de betrokkenen, in 
overeenstemming te zijn met hun 
grondrechten en fundamentele vrijheden, 
en in het bijzonder met hun recht op 
bescherming van persoonsgegevens. Bij 
gegevensverwerking en doorgifte van 
gegevens binnen de interne markt dient 
het recht op privacy en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens zoals 
bedoeld in artikel 8 van het Handvest van 
de grondrechten en in artikel 16, lid 2, 
van het VWEU te worden gerespecteerd.
Verwerking en doorgifte van gegevens 
binnen de interne markt zijn onderworpen 
aan het recht op bescherming zoals 
bedoeld in artikel 8 van het Handvest van 
de grondrechten.

Or. el

Amendemenet 88
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(4) De economische en sociale integratie 
die het gevolg is van de werking van de 
interne markt heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van de 
grensoverschrijdende stromen van 

(4) Het proces van economische en sociale 
integratie dat het gevolg is van de werking 
van de interne markt heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van de 
grensoverschrijdende stromen van 



PE500.411v01-00 4/221 AM\917991NL.doc

NL

persoonsgegevens. De 
gegevensuitwisseling tussen economische 
en sociale actoren is in de publieke en de 
particuliere sector toegenomen. De 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
moeten op grond van het EU-recht 
samenwerken en persoonsgegevens 
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen 
of om taken uit te voeren namens een 
autoriteit in een andere lidstaat.

persoonsgegevens. De 
gegevensuitwisseling tussen economische 
en sociale actoren is in de publieke en de 
particuliere sector toegenomen. De 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
moeten op grond van het EU-recht 
samenwerken en persoonsgegevens 
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen 
of om taken uit te voeren namens een 
autoriteit in een andere lidstaat.

Or. el

Amendemenet 89
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(6) In verband met deze ontwikkelingen 
moet een krachtiger en coherenter kader 
voor gegevensbescherming in de EU tot 
stand worden gebracht en bovendien 
scherp worden toegezien op de handhaving 
daarvan, omdat zulks van belang is voor 
het vertrouwen dat nodig is om de digitale 
economie zich op de hele interne markt te 
laten ontwikkelen. Natuurlijke personen 
dienen controle over hun eigen 
persoonsgegevens te hebben en er dient 
meer praktische en rechtszekerheid te 
worden geboden aan personen, bedrijven 
en overheden.

(6) In verband met deze ontwikkelingen 
moet een krachtiger en coherenter kader 
voor gegevensbescherming in de EU tot 
stand worden gebracht en bovendien 
scherp worden toegezien op de handhaving 
van de wetgeving inzake de bescherming 
van persoonsgegevens, omdat zulks van 
belang is voor het vertrouwen dat nodig is 
om de digitale economie zich op de hele 
interne markt te laten ontwikkelen.
Natuurlijke personen dienen controle over 
hun eigen persoonsgegevens te hebben en 
er dient meer praktische en rechtszekerheid 
te worden geboden aan personen, bedrijven 
en overheden.

Or. el

Amendement 90
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er moet gezorgd worden voor een 
juiste balans tussen bescherming van de 
privacy en eerbiediging van de interne 
markt. Voorschriften inzake 
gegevensbescherming mogen het 
concurrentievermogen, innovatie en 
nieuwe technologie niet ondermijnen.

Or. en

Amendemenet 91
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(7) Richtlijn 95/46/EG is wat 
doelstellingen en beginselen betreft nog 
steeds valide, maar heeft niet voorkomen 
dat gegevens in de Unie op 
gefragmenteerde wijze worden beschermd, 
er sprake is van rechtsonzekerheid en in 
brede lagen van de bevolking het beeld 
bestaat dat met name onlineactiviteit 
aanzienlijke risico's inhoudt met betrekking 
tot de bescherming van natuurlijke 
personen. De verschillen in de mate waarin 
de bescherming van de rechten en 
vrijheden van personen, inzonderheid de 
bescherming van persoonsgegevens, op het 
stuk van de verwerking van 
persoonsgegevens in de lidstaten is 
gewaarborgd, kunnen het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie 
beletten. Deze verschillen kunnen 
bijgevolg een belemmering vormen voor 
de uitoefening van economische 
activiteiten op EU-schaal, de mededinging 
vervalsen en de overheid beletten haar 
taak ten aanzien van de toepassing van 
het EU-recht te vervullen. Deze 
verschillende beschermingsniveaus zijn 
het gevolg van de verschillen in de 

(7) Richtlijn 95/46/EG is wat 
doelstellingen en beginselen betreft nog 
steeds valide, maar heeft niet voorkomen 
dat gegevens in de Unie op 
gefragmenteerde wijze worden beschermd, 
er sprake is van rechtsonzekerheid en in 
brede lagen van de bevolking het beeld 
bestaat dat met name onlineactiviteit 
aanzienlijke risico's inhoudt met betrekking 
tot de bescherming van natuurlijke 
personen. De verschillen in de mate waarin 
de bescherming van de rechten en 
vrijheden van personen, inzonderheid de 
bescherming van persoonsgegevens, op het 
stuk van de verwerking van 
persoonsgegevens in de lidstaten is 
gewaarborgd, kunnen ertoe leiden dat de 
bescherming van persoonsgegevens van 
burgers onvoldoende is gewaarborgd en, 
in het verlengde daarvan, dat hun rechten 
worden geschonden. In dit verband wordt, 
met het oog op een betere inachtneming 
van het subsidiariteitsbeginsel en een 
betere gegevensbescherming, voorgesteld 
een richtlijn uit te werken, met betrekking 
tot lidstaten met een hoger 
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uitvoering en toepassing van Richtlijn 
95/46/EG.

beschermingsniveau.

Or. el

Amendemenet 92
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(8) Teneinde natuurlijke personen een 
consistent en hoog beschermingsniveau te 
bieden en de belemmeringen voor het 
verkeer van persoonsgegevens op te 
heffen, dient het niveau van de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van personen op het stuk van de 
verwerking van deze gegevens in alle 
lidstaten gelijkwaardig te zijn. Er moet 
gezorgd worden voor een in de gehele Unie 
coherente en homogene toepassing van de 
regels inzake de bescherming van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens.

(8) Teneinde natuurlijke personen een 
consistent en hoog beschermingsniveau te 
bieden en de belemmeringen voor het 
verkeer van persoonsgegevens op te 
heffen, dient het niveau van de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van personen op het stuk van de 
verwerking van deze gegevens in alle 
lidstaten gelijkwaardig te zijn. Er moet 
gezorgd worden voor een in de gehele Unie 
coherente en homogene toepassing van de 
regels inzake de bescherming van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens.
Lidstaten met een wettelijk vastgelegd 
hoger beschermingsniveau dienen de 
mogelijkheid te hebben in hun nationale 
wetgeving bepalingen op te nemen die een 
eventuele verlaging van hun niveau van 
bescherming van persoonsgegevens 
verhinderen.

Or. el

Amendemenet 93
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(11) Teneinde personen in de gehele Unie (11) Gezien het gevaar van ondermijning 
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een consistent niveau van bescherming te 
bieden en te voorkomen dat verschillen 
het vrije verkeer van gegevens op de 
interne markt hinderen, is een 
verordening nodig om bedrijven, met 
inbegrip van kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen, rechtszekerheid en 
transparantie te bieden, te voorzien in 
dezelfde wettelijk afdwingbare rechten 
voor personen in alle lidstaten en in 
verplichtingen en verantwoordelijkheden 
voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken en de verwerkers, te 
zorgen voor consistent toezicht op de 
verwerking van persoonsgegevens en voor 
vergelijkbare sancties in alle lidstaten, 
alsook voor doeltreffende samenwerking 
tussen de toezichthoudende autoriteiten 
van verschillende lidstaten. Met het oog op 
de specifieke situatie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
omvat deze verordening een aantal 
uitzonderingsbepalingen. Bovendien 
worden de instellingen en organen van de 
Unie, de lidstaten en hun toezichthoudende 
autoriteiten aangemoedigd om bij de 
toepassing van deze verordening de 
specifieke behoeften van de kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen in 
aanmerking te nemen. De definitie van het 
begrip kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen dient te worden 
overgenomen uit Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003.

van de bescherming van 
persoonsgegevens door het recht van het 
vrije verkeer van gegevens en gezien de 
hieruit voortvloeiende mogelijke 
verstoring van het evenwicht tussen het 
grondrecht van bescherming van 
gegevens enerzijds en de doelstellingen 
van de interne markt anderzijds, ten 
nadele van het recht van bescherming, en 
met inachtneming van het feit dat de 
lidstaten het recht moeten hebben een 
betere bescherming van persoonsgegevens 
te handhaven dan die welke door de 
nieuwe wetgeving wordt geboden, en 
gezien de doelstelling van waarborging 
van een hoger niveau van bescherming 
van natuurlijke personen in de hele EU, is 
een nieuwe richtlijn nodig om bedrijven, 
met inbegrip van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen, rechtszekerheid en 
transparantie te bieden, te voorzien in 
dezelfde wettelijk afdwingbare rechten 
voor personen in alle lidstaten en in 
verplichtingen en verantwoordelijkheden 
voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken en de verwerkers, te 
zorgen voor consistent toezicht op de 
verwerking van persoonsgegevens en voor 
vergelijkbare sancties in alle lidstaten, 
alsook voor doeltreffende samenwerking 
tussen de toezichthoudende autoriteiten 
van verschillende lidstaten. Met het oog op 
de specifieke situatie van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen 
omvat deze richtlijn een aantal 
uitzonderingsbepalingen. Bovendien 
worden de instellingen en organen van de 
Unie, de lidstaten en hun toezichthoudende 
autoriteiten aangemoedigd om bij de 
toepassing van deze verordening de 
specifieke behoeften van de kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen in 
aanmerking te nemen. De definitie van het 
begrip kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen dient te worden 
overgenomen uit Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003.
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Or. el

Amendement 94
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde personen in de gehele Unie 
een consistent niveau van bescherming te 
bieden en te voorkomen dat verschillen het 
vrije verkeer van gegevens op de interne 
markt hinderen, is een verordening nodig 
om bedrijven, met inbegrip van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen, 
rechtszekerheid en transparantie te bieden, 
te voorzien in dezelfde wettelijk 
afdwingbare rechten voor personen in alle 
lidstaten en in verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers, te zorgen voor consistent 
toezicht op de verwerking van 
persoonsgegevens en voor vergelijkbare 
sancties in alle lidstaten, alsook voor 
doeltreffende samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten van 
verschillende lidstaten. Met het oog op de 
specifieke situatie van kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen omvat deze 
verordeningen een aantal 
uitzonderingsbepalingen. Bovendien 
worden de instellingen en organen van de 
Unie, de lidstaten en hun toezichthoudende 
autoriteiten aangemoedigd om bij de 
toepassing van deze verordening de 
specifieke behoeften van de kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen in 
aanmerking te nemen. De definitie van het 
begrip kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen dient te worden 
overgenomen uit Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003.

(11) Teneinde personen in de gehele Unie 
een consistent niveau van bescherming te 
bieden en te voorkomen dat verschillen het 
vrije verkeer van gegevens op de interne 
markt hinderen, is een verordening nodig 
om bedrijven, met inbegrip van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen, 
rechtszekerheid en transparantie te bieden, 
te voorzien in dezelfde wettelijk 
afdwingbare rechten voor personen in alle 
lidstaten en in verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers, te zorgen voor consistent 
toezicht op de verwerking van 
persoonsgegevens en voor vergelijkbare 
sancties in alle lidstaten, alsook voor 
doeltreffende samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten van 
verschillende lidstaten. Bovendien worden 
de instellingen en organen van de Unie, de 
lidstaten en hun toezichthoudende 
autoriteiten aangemoedigd om bij de 
toepassing van deze verordening de 
specifieke behoeften van de kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen in 
aanmerking te nemen. De definitie van het 
begrip kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen dient te worden 
overgenomen uit Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003.
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Or. en

Amendement 95
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van louter persoonlijke 
of huishoudelijke aard, zoals 
correspondentie of adressenbestanden, 
door een natuurlijke persoon, wanneer deze 
verwerking zonder commercieel belang 
wordt verricht en dus geen enkel verband 
houdt met een beroeps- of 
handelsactiviteit. De uitzondering dient 
evenmin te gelden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers die de middelen verschaffen 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor dergelijke persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten.

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van louter persoonlijke 
of huishoudelijke aard, zoals 
correspondentie of adressenbestanden, 
door een natuurlijke persoon, wanneer deze 
verwerking zonder commercieel belang 
wordt verricht en dus geen enkel verband 
houdt met een beroeps- of handelsactiviteit 
en niet tot gevolg heeft dat de betreffende 
gegevens toegankelijk worden voor een 
onbepaald aantal personen. De 
uitzondering dient evenmin te gelden voor 
de voor de verwerking verantwoordelijken 
en de verwerkers die de middelen 
verschaffen voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor dergelijke 
persoonlijke of huishoudelijke activiteiten.

Or. fr

Motivering

Het toepassingsgebied van deze uitzondering dient te worden verduidelijkt, met name vanwege 
de steeds grotere rol van de sociale media, die de doorgifte van informatie aan honderden 
personen tegelijkertijd mogelijk maken. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld (in de 
zaken C-101/01 en C-73/07) dat het verstrekken van gegevens aan "een onbepaald aantal 
personen" als criterium geldt voor de toepassing van deze uitzondering. De Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming is dezelfde mening toegedaan.

Amendemenet 96
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(21) Om uit te maken of een verwerking 
kan worden beschouwd als 
"observeren/volgen van gedrag" van 
betrokkenen, dient te worden vastgesteld 
of natuurlijke personen op het internet 
worden gevolgd met 
gegevensverwerkingstechnieken waarbij 
een "profiel" op een natuurlijke persoon 
wordt toegepast, in het bijzonder om 
besluiten over hem te nemen of om zijn 
persoonlijke voorkeuren, gedragingen en 
attitudes te analyseren of te voorspellen.

Schrappen

Or. el

Amendemenet 97
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(21 bis) Zoekmachines die een deel van 
hun inkomsten genereren met gerichte 
reclameboodschappen en het verzamelen 
van persoonsgegevens van hun gebruikers 
of het analyseren van hun profiel, vormen 
het onomstotelijke bewijs dat het gedrag 
van natuurlijke personen wordt 
"gevolgd" met het oog op het analyseren 
of voorspellen van hun persoonlijke 
voorkeuren, gedrag, gewoonten of 
meningen, en ze dienen derhalve 
expressis verbis in het toepassingsgebied 
van de richtlijn te worden opgenomen.
Hetzelfde geldt voor sociale netwerken en 
webspots van dienstenaanbieders die 
opslagruimte en soms ook opslagsoftware 
aanbieden, en die ook gebruikersgegevens 
voor commerciële doeleinden kunnen 
verzamelen.

Or. el
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Amendement 98
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Volgens het beginsel van 
gegevensbescherming by default, moet bij 
onlinediensten en -producten 
aanvankelijk worden uitgegaan van 
maximale bescherming van persoonlijke 
informatie en persoonsgegevens zonder 
dat hiervoor enige handeling hoeft te 
worden verricht door de betrokkene.

Or. en

Amendement 99
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen. 
Identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren hoeven dus niet onder 
alle omstandigheden als persoonsgegevens 
te worden beschouwd.

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen. 
Identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren hoeven dus niet onder 
alle omstandigheden als persoonsgegevens 
te worden beschouwd, maar zullen wel als 
zodanig worden beschouwd als zij 
verwerkt worden met het oogmerk om 
specifieke inhoud te richten tot een 
persoon of die persoon er voor enig ander 
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doel uit te halen;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt wanneer dergelijke identificatiemiddelen moeten worden 
beschouwd als persoonsgegevens en dit kan heel goed worden onderzocht door te kijken naar de 
oogmerken van de instanties die de gegevens verwerken.

Amendement 100
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen. 
Identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren hoeven dus niet onder 
alle omstandigheden als persoonsgegevens 
te worden beschouwd.

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen. 
Identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren moeten dus in beginsel
als persoonsgegevens worden beschouwd.

Or. en

Amendement 101
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Bij het gebruik van onlinediensten (24) Bij het gebruik van onlinediensten 



AM\917991NL.doc 13/221 PE500.411v01-00

NL

kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen. 
Identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren hoeven dus niet onder 
alle omstandigheden als persoonsgegevens 
te worden beschouwd.

kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen. 
Dientengevolge dient van geval tot geval 
en rekening houdend met de 
technologische ontwikkelingen 
beoordeeld te worden of
identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren als persoonsgegevens 
moeten worden beschouwd.

Or. fr

Motivering

Vanwege het steeds grotere aanbod van nieuwe onlinediensten en de voortdurende 
technologische ontwikkeling is een steeds betere bescherming van de persoonsgegevens van 
burgers vereist. Het lijkt derhalve absoluut noodzakelijk om per geval tot een oordeel te komen.

Amendement 102
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 

(25) Toestemming dient te worden gegeven 
op elke passende wijze die de gebruiker in 
staat stelt door middel van hetzij een 
verklaring, hetzij een ondubbelzinnige, 
actieve handeling vrijelijk een specifieke 
en geïnformeerde indicatie te geven 
omtrent zijn wensen, teneinde te 
waarborgen dat personen er zich bewust 
van zijn dat zij toestemming geven voor de 
verwerking van persoonsgegevens, 
bijvoorbeeld door bij een bezoek aan een 
internetwebsite op een vakje te klikken, of 
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vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als 
toestemming te gelden. De toestemming 
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

door een andere verklaring of een andere 
handeling waaruit in dit verband duidelijk 
blijkt dat de betrokkene instemt met de 
voorgestelde verwerking van zijn 
persoonsgegevens. Stilte of inactiviteit 
dient derhalve niet als toestemming te 
gelden. De toestemming dient te gelden 
voor alle verwerkingsactiviteiten die 
hetzelfde doel of dezelfde doelen dienen. 
Indien de betrokkene zijn toestemming 
moet geven na een elektronisch verzoek, 
dient dat verzoek duidelijk en beknopt te 
zijn en niet onnodig storend voor het 
gebruik van de betrokken dienst.

Or. en

Amendement 103
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als 
toestemming te gelden. De toestemming 
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 

(25) Toestemming dient te worden gegeven 
op elke passende wijze die de gebruiker in 
staat stelt vrijelijk een specifieke en 
geïnformeerde indicatie te geven omtrent 
zijn wensen. Toestemming kan worden 
gegeven door middel van hetzij een 
verklaring, hetzij een ondubbelzinnige, 
actieve handeling van de gebruiker, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling, zoals 
het selecteren van standaardinstellingen
waaruit in het specifieke verband duidelijk 
blijkt dat de betrokkene instemt. Stilte of 
inactiviteit dient niet als toestemming te 
gelden. Verzoeken om via elektronische 
weg toestemming te verlenen moeten
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of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

duidelijk, beknopt en niet onnodig storend 
of omslachtig zijn voor de betrokkene of
voor het gebruik van de betrokken dienst, 
en moeten een duidelijke keuze 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Toestemming moet niet de primaire manier zijn om de "rechtmatigheid" van de verwerking te 
waarborgen. Vereisten van toestemming en beperkingen van de verwerking van 
persoonsgegevens moeten in verhouding staan tot de gevoeligheid van de gegevens en het 
geschatte risico voor de gegevensbescherming en de privacy van betrokkenen dat voortvloeit uit 
het gebruik van persoonsgegevens.

Amendement 104
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als
toestemming te gelden. De toestemming 
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit 
laat de mogelijkheid onverlet om 
toestemming te verlenen voor verwerking 
in overeenstemming met Richtlijn 
2002/58/EG door gebruik te maken van de 
juiste instellingen van een browser of 
andere applicatie. De toestemming dient te 
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na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

gelden voor alle verwerkingsactiviteiten 
die hetzelfde doel of dezelfde doelen 
dienen. Indien de betrokkene zijn 
toestemming moet geven na een 
elektronisch verzoek, dient dat verzoek 
duidelijk en beknopt te zijn en niet onnodig 
storend voor het gebruik van de betrokken 
dienst.

Or. en

Motivering

Vermeden moet worden dat de verordening te veel vereisten voorschrijft om toestemming te 
verlenen. Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat er gebruik gemaakt blijft worden van de 
impliciete toestemming en verwerking in overeenstemming met Richtlijn 2002/58/EG door 
middel van de juiste instellingen van een browser of andere applicatie (verg. overweging 66 van 
Richtlijn 2009/136/EG).

Amendemenet 105
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als 
toestemming te gelden. De toestemming 
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de meerderjarige gebruiker zoals 
bedoeld in het Verdrag van New York in 
staat stelt door middel van hetzij een 
verklaring, hetzij een ondubbelzinnige, 
actieve handeling vrijelijk een specifieke 
en geïnformeerde indicatie te geven 
omtrent zijn wensen, teneinde te 
waarborgen dat personen er zich bewust 
van zijn dat zij toestemming geven voor de 
verwerking van persoonsgegevens, 
bijvoorbeeld door bij een bezoek aan een 
internetwebsite op een vakje te klikken, of 
door een andere verklaring of een andere 
handeling waaruit in dit verband duidelijk 
blijkt dat de betrokkene instemt met de 
voorgestelde verwerking van zijn 
persoonsgegevens. Stilte of inactiviteit 
dient derhalve niet als toestemming te 
gelden. De toestemming dient te gelden 
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of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

voor alle verwerkingsactiviteiten die 
hetzelfde doel of dezelfde doelen dienen. 
Indien de betrokkene zijn toestemming 
moet geven na een elektronisch verzoek, 
dient dat verzoek duidelijk en beknopt te 
zijn en niet onnodig storend voor het 
gebruik van de betrokken dienst.

Or. el

Amendement 106
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als 
toestemming te gelden. De toestemming 
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke voor het 
gebruikte medium passende wijze, naar 
gelang van het gebruikte medium, die de 
gebruiker in staat stelt door middel van 
hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als 
toestemming te gelden. De toestemming 
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.
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Or. fr

Amendement 107
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De belangrijkste vestiging van een 
voor de verwerking verantwoordelijke in 
de Unie dient te worden bepaald op grond 
van objectieve criteria, zoals het effectief 
en daadwerkelijk uitvoeren van 
beheersactiviteiten door een vaste 
vestiging, waar de voornaamste besluiten 
worden genomen over het doel van en de 
voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Dit 
criterium dient los te staan van het feit of 
de verwerking van de persoonsgegevens 
daadwerkelijk op die locatie plaatsvindt; de 
aanwezigheid en het gebruik van 
technische middelen en technologieën voor 
de verwerking van persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat. De belangrijkste vestiging 
van de verwerker dient de plaats te zijn 
waar zich zijn centrale administratie in de 
Unie bevindt.

(27) De belangrijkste vestiging van een in 
de Unie voor de verwerking 
verantwoordelijke, of een voor de 
verwerking verantwoordelijke die tevens 
verwerker is, dient te worden bepaald op 
grond van objectieve criteria, zoals het 
effectief en daadwerkelijk uitvoeren van 
beheersactiviteiten door een vaste 
vestiging, waar de voornaamste besluiten 
worden genomen over het doel van en de 
voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Dit 
criterium dient los te staan van het feit of 
de verwerking van de persoonsgegevens 
daadwerkelijk op die locatie plaatsvindt; de 
aanwezigheid en het gebruik van 
technische middelen en technologieën voor 
de verwerking van persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat. De belangrijkste vestiging 
van de verwerker die niet tevens een voor 
de verwerking verantwoordelijke is, dient 
de plaats te zijn waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt.

Or. en

Motivering

In het geval van een voor de verwerking verantwoordelijke die tevens verwerker is, is het weinig 
zinvol verschillende tests uit te voeren om vast te stellen welke regelgevende instantie gezag over 
de organisatie heeft. Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat dergelijke voor de verwerking 
verantwoordelijken volledig kunnen profiteren van het éénloketsysteem.
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Amendement 108
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De belangrijkste vestiging van een 
voor de verwerking verantwoordelijke in 
de Unie dient te worden bepaald op grond 
van objectieve criteria, zoals het effectief 
en daadwerkelijk uitvoeren van 
beheersactiviteiten door een vaste 
vestiging, waar de voornaamste besluiten 
worden genomen over het doel van en de 
voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Dit 
criterium dient los te staan van het feit of 
de verwerking van de persoonsgegevens 
daadwerkelijk op die locatie plaatsvindt; de 
aanwezigheid en het gebruik van 
technische middelen en technologieën voor 
de verwerking van persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat. De belangrijkste vestiging 
van de verwerker dient de plaats te zijn 
waar zich zijn centrale administratie in de 
Unie bevindt.

(27) De belangrijkste vestiging van een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
een verwerker in de Unie dient te worden 
bepaald op grond van objectieve criteria, 
zoals het effectief en daadwerkelijk 
uitvoeren van beheersactiviteiten door een 
vaste vestiging, waar de voornaamste 
besluiten worden genomen over het doel 
van en de voorwaarden en de middelen 
voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Dit criterium dient los te staan van het feit 
of de verwerking van de persoonsgegevens 
daadwerkelijk op die locatie plaatsvindt; de 
aanwezigheid en het gebruik van 
technische middelen en technologieën voor 
de verwerking van persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat. De belangrijkste vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke dient de plaats in de 
Unie te zijn waar over het beleid inzake de 
bescherming van persoonsgegevens beslist 
wordt, rekening houdende met de 
overheersende invloed die de betreffende 
vestiging heeft op de andere vestigingen, 
met name in het geval van een 
bedrijfsconcern, ten aanzien van de 
toepassing van de regelgeving op het 
gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens of van de relevante 
regelgeving op het gebied van 
gegevensbescherming. De belangrijkste 
vestiging van de verwerker dient de plaats 
te zijn waar zich zijn centrale administratie 
in de Unie bevindt.

Or. fr
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Motivering

Zowel de nationale toezichthoudende autoriteiten als de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming eisen een steeds preciezere definitie van de belangrijkste vestiging, met 
name in het geval van bedrijfsconcerns die in meer dan één lidstaat actief zijn. Deze 
omschrijving is van essentieel belang voor het bepalen van de bevoegde autoriteit.

Amendement 109
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Kinderen verdienen met betrekking tot 
hun persoonsgegevens extra bescherming, 
aangezien zij zich allicht minder bewust 
zijn van de risico’s, gevolgen, 
beschermingsmaatregelen en rechten in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. Voor de vaststelling of 
een persoon een kind is, dient in deze 
verordening de in het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind vervatte definitie te 
worden overgenomen.

(29) Kinderen verdienen met betrekking tot 
hun persoonsgegevens extra bescherming, 
aangezien zij zich allicht minder bewust 
zijn van de risico’s, gevolgen, 
beschermingsmaatregelen en rechten in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en kwetsbare 
consumenten zijn. Voor de vaststelling of 
een persoon een kind is, dient in deze 
verordening de in het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind vervatte definitie te 
worden overgenomen. Er dient met name 
kindvriendelijke taal te worden gebruikt 
om het recht van toestemming van 
kinderen ouder dan 13 te waarborgen.

Or. en

Amendement 110
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Elke verwerking van 
persoonsgegevens dient ten opzichte van 
de betrokkenen eerlijk, rechtmatig en 
transparant te geschieden. Met name 
dienen de specifieke doeleinden waarvoor 
de gegevens worden verwerkt expliciet en 

(30) Elke verwerking van 
persoonsgegevens dient ten opzichte van 
de betrokkenen eerlijk, rechtmatig en 
transparant te geschieden. Met name 
dienen de specifieke doeleinden waarvoor 
de gegevens worden verwerkt expliciet en 
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rechtmatig te zijn en te zijn vastgesteld bij 
het verzamelen van de gegevens. De 
gegevens dienen adequaat, ter zake 
dienend te zijn en beperkt te blijven tot 
datgene wat minimaal nodig is voor de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; 
derhalve dient er met name voor te worden 
gezorgd dat de verzamelde gegevens niet 
excessief zijn en dat de opslagperiode van 
de gegevens tot een strikt minimum wordt 
beperkt. Persoonsgegevens dienen alleen te 
worden verwerkt indien het doeleinde van 
de verwerking niet op andere wijze kan 
worden verwezenlijkt. Alle redelijke 
maatregelen worden genomen om te 
zorgen dat onjuiste persoonsgegevens 
worden gerectificeerd of gewist. Om 
ervoor te zorgen dat gegevens niet langer 
worden bewaard dan nodig is, dient de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
termijnen vast te stellen voor het wissen 
van persoonsgegevens of voor een 
periodieke toetsing.

rechtmatig te zijn en te zijn vastgesteld bij 
het verzamelen van de gegevens. De 
gegevens dienen adequaat, ter zake 
dienend te zijn en beperkt te blijven tot 
datgene wat minimaal nodig is voor de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; 
derhalve dient er voor te worden gezorgd 
dat de verzamelde gegevens niet excessief 
zijn en dat de opslagperiode van de 
gegevens niet langer is dan noodzakelijk 
is voor de verwezenlijking van de 
doeleinden waarvoor de persoonsgegevens 
worden verwerkt. Persoonsgegevens 
dienen alleen te worden verwerkt indien 
het doeleinde van de verwerking niet op 
andere wijze kan worden verwezenlijkt. 
Alle redelijke maatregelen worden 
genomen om te zorgen dat onjuiste 
persoonsgegevens worden gerectificeerd of 
gewist. Om ervoor te zorgen dat gegevens 
niet langer worden bewaard dan nodig is, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke termijnen vast te stellen 
voor het wissen van persoonsgegevens of 
voor een periodieke toetsing. Bij de 
beoordeling van de gegevens die voor de 
doeleinden waarvoor de gegevens worden 
verwerkt minimaal noodzakelijk zijn, moet 
rekening gehouden worden met de 
verplichtingen uit hoofde van overige 
wetgeving die vereist dat alle gegevens 
worden verwerkt indien deze worden 
gebruikt voor fraudepreventie en 
-opsporing, de bevestiging van iemands 
identiteit en/of de vaststelling van iemands 
kredietwaardigheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt duidelijkheid te verschaffen over de verplichting van de verwerking 
verantwoordelijken om toe te zien op de minimaal noodzakelijke gegevens en opslagperiodes. 
Verder beoogt dit amendement te zorgen voor samenhang tussen het woordgebruik in deze 
overweging en dat in artikel 5, onder e). Tevens beoogt dit amendement de verordening te 
harmoniseren met bestaande wetgeving, zoals de richtlijn consumentenkrediet en 
kredietovereenkomsten voor koopwoningen, en bestaande goede praktijken, die een volledige 
beoordeling vereisen van de financiële situatie van een consument door zijn kredietwaardigheid 
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te beoordelen.

Amendement 111
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Elke verwerking van 
persoonsgegevens dient ten opzichte van 
de betrokkenen eerlijk, rechtmatig en 
transparant te geschieden. Met name 
dienen de specifieke doeleinden waarvoor 
de gegevens worden verwerkt expliciet en 
rechtmatig te zijn en te zijn vastgesteld bij 
het verzamelen van de gegevens. De 
gegevens dienen adequaat, ter zake 
dienend te zijn en beperkt te blijven tot 
datgene wat minimaal nodig is voor de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; 
derhalve dient er met name voor te worden 
gezorgd dat de verzamelde gegevens niet 
excessief zijn en dat de opslagperiode van 
de gegevens tot een strikt minimum wordt 
beperkt. Persoonsgegevens dienen alleen 
te worden verwerkt indien het doeleinde 
van de verwerking niet op andere wijze 
kan worden verwezenlijkt. Alle redelijke 
maatregelen worden genomen om te 
zorgen dat onjuiste persoonsgegevens 
worden gerectificeerd of gewist. Om 
ervoor te zorgen dat gegevens niet langer 
worden bewaard dan nodig is, dient de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
termijnen vast te stellen voor het wissen 
van persoonsgegevens of voor een 
periodieke toetsing.

(30) Elke verwerking van 
persoonsgegevens dient ten opzichte van 
de betrokkenen eerlijk, rechtmatig en 
transparant te geschieden. Met name 
dienen de specifieke doeleinden waarvoor 
de gegevens worden verwerkt expliciet en 
rechtmatig te zijn en te zijn vastgesteld bij 
het verzamelen van de gegevens. De 
gegevens dienen adequaat, ter zake 
dienend te zijn en beperkt te blijven tot 
datgene wat minimaal nodig is voor de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; 
derhalve dient er met name voor te worden 
gezorgd dat de verzamelde gegevens niet 
excessief zijn en dat de opslagperiode van 
de gegevens tot een strikt minimum wordt 
beperkt. Alle redelijke maatregelen worden 
genomen om te zorgen dat onjuiste 
persoonsgegevens worden gerectificeerd of 
gewist. Om ervoor te zorgen dat gegevens 
niet langer worden bewaard dan nodig is, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke termijnen vast te stellen 
voor het wissen van persoonsgegevens of 
voor een periodieke toetsing.

Or. fr

Motivering

De regel die zegt dat de gegevens adequaat en ter zake dienend moeten zijn en beperkt moeten 
blijven tot datgene wat minimaal nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
biedt de betrokken personen een waterdichte garantie. Het is de tekst van Richtlijn 95/46. Het 
beginsel van "minimisering" van de verzamelde gegevens maakt het voor bedrijven uitermate 
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moeilijk zich op gepersonaliseerde en gerichte wijze tot hun klanten te richten, zelfs ook in 
gevallen waarin de laatsten zich hier niet tegen verzetten.

Amendement 112
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens is toestemming van de 
betrokkene vereist of een andere
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet 
voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij 
in andere wetgeving van de Unie of van de 
lidstaten als bedoeld in deze verordening.

(31) Voor rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens is een van de
gerechtvaardigde grondslagen vereist 
waarin de wet voorziet, hetzij in deze 
verordening, hetzij in andere wetgeving 
van de Unie of van de lidstaten als bedoeld 
in deze verordening.

Or. en

Motivering

Benadrukt moet worden dat toestemming niet beschouwd moet worden als algemene regel met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens maar alleen moet worden verleend in die 
gevallen waarin toestemming op zijn plaats is en onder omstandigheden waarin ze werkelijk uit 
vrije wil gegeven kan worden.

Amendement 113
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om te waarborgen dat het om vrije 
toestemming gaat, dient duidelijk te 
worden gemaakt dat toestemming geen 
geldige rechtsgrondslag is wanneer de 
betrokkene geen echte vrije keuze heeft en 
zijn toestemming derhalve niet kan 
weigeren of intrekken zonder nadelige 
gevolgen.

(33) Om te waarborgen dat het om vrije 
toestemming gaat, dient duidelijk te 
worden gemaakt dat toestemming geen 
geldige rechtsgrondslag is wanneer de 
betrokkene geen echte vrije keuze heeft en 
zijn toestemming derhalve niet kan 
weigeren of intrekken zonder nadelige 
gevolgen. Evenzo mag toestemming geen 
geldige rechtsgrondslag zijn voor de 
verwerking van gegevens wanneer de 
betrokkene geen andere toegang heeft tot 
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gelijkwaardige diensten. 
Standaardinstellingen zoals reeds 
aangekruiste vakjes, stilzwijgen, of het 
gebruik van een dienst op zich impliceren 
geen toestemming.

Or. en

Amendement 114
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Toestemming mag pas als 
grondslag voor rechtmatige verwerking 
gelden indien de betrokkene zijn 
toestemming zinvol kan verlenen resp. 
intrekken. In overige gevallen moeten de 
voor de verwerking verantwoordelijken 
zorgen voor een eerlijke en rechtmatige 
verwerking van persoonsgegevens op 
overige gerechtvaardigde gronden. Het 
verkrijgen van uitdrukkelijke op 
informatie berustende toestemming kan 
hoge kosten met zich meebrengen voor 
personen. Toestemming mag niet als het 
meest wenselijke criterium voor 
rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens gelden. Het gebruik 
van toestemming moet voorbehouden 
blijven aan gevallen waarin personen het 
risico lopen schade te ondervinden en/of 
situaties waarin de verwerking van 
persoonsgegevens een schending zou 
betekenen van de rechten van de 
betrokkene op bescherming van zijn 
gegevens en privacy. Bij gebruik in 
oneigenlijk verband verliest het 
toestemmingscriterium zijn waarde en 
ondervindt de betrokkene een nodeloze 
belasting. Toestemming is geen geschikte 
rechtvaardiging als de verwerking 
noodzakelijk is voor een dienst waar de 
betrokkene om gevraagd heeft of als 
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betrokkenen hun toestemming niet 
kunnen weigeren zonder dat de 
desbetreffende dienst waar om gevraagd 
wordt daarvan de gevolgen ondervindt.

Or. en

Motivering

Een buitensporig prominente kennisgevings- en toestemmingsregeling kan de privacy 
ondermijnen wanneer er op te grote schaal en te onpas gebruik van wordt gemaakt, met name bij 
onlinediensten. Wanneer toestemming noodzakelijk is, moet die specifiek zijn, op informatie 
berusten en zinvol zijn, en zo neen, verliest het toestemmingscriterium zijn waarde en rol om te 
zorgen voor zinvolle transparantie, keuze en controle voor de betrokkenen.

Amendement 115
Morten Løkkegaard

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. 
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. Een onevenwichtigheid tussen 
de voor verwerking verantwoordelijke en 
de betrokkene is echter geen probleem 
indien wetgeving van de Unie of 
wetgeving van de lidstaat van de 
toestemming van de betrokkene een 
specifieke voorwaarde heeft gemaakt voor 
een specifiek soort verwerking van de 
persoonsgegevens of een reeks 
verwerkingsoperaties.
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Or. en

Amendement 116
Christian Engström

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 in het kader 
van de arbeidsverhouding of;

– als de verwerker of de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
dominante marktpositie heeft met 
betrekking tot de producten of diensten 
die aan de betrokkene worden geboden of;
– 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 117
Rafał Trzaskowski
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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 moet vrijelijk worden 
verleend en de betrokkene mag niet 
gedwongen worden toestemming te 
verlenen voor verwerking van zijn 
gegevens, met name wanneer er sprake is 
van een aanzienlijke onevenwichtigheid 
tussen de betrokkene en de voor de 
verwerking verantwoordelijke. Dit kan het 
geval zijn 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 het kader van de 
arbeidsverhouding. Wanneer het 
doeleinde van de verwerking van de 
gegevens in het belang is van de 
betrokkene en de betrokkene vervolgens 
in staat is zijn toestemming zonder 
nadelige gevolgen in te trekken, zou de 
toestemming een geldige rechtsgrondslag
voor verwerking moeten zijn.
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

Deze bepaling moet ervoor zorgen dat de betrokkene werkelijk een vrije keuze heeft en dat hij 
vervolgens te allen tijde zijn toestemming kan intrekken of bezwaar kan maken tegen verdere 
verwerking. Natuurlijke personen mag niet de mogelijkheid worden ontzegd in te stemmen met 
de verwerking van gegevens, met name wanneer dat gebeurt in hun voordeel (bijv. wanneer een 
verzekering wordt aangeboden door hun werkgever). De verordening mag er niet van uitgaan 
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dat het onmogelijk is uit vrije wil toestemming te verlenen voor de verwerking van gegevens in 
het kader van een arbeidsverhouding.

Amendement 118
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Wanneer persoonsgegevens, die 
verwerkt worden op basis van de 
toestemming van de betrokkene, 
noodzakelijk zijn voor de verlening van 
een dienst, kan intrekking van de 
toestemming een reden voor beëindiging 
van een contract door de dienstverlener 
zijn. Dit geldt met name voor de diensten 
die kosteloos worden verleend aan 
consumenten.

Or. en

Motivering

Adding such a recital would have an awareness-raising meaning. Although the possibility to 
terminate a contract steams from the terms of contract in cases where data processing is 
necessary for the provision of a service, it is necessary to make users conscious that in some 
cases data are the currency by which they pay for the service. Auction platforms, for instance, 
use stored data to examine credibility of those selling with the use of a platform and a mutual 
evaluation exercised by the users is used by them to attract more potential clients but also to 
prevent fraud. Withdrawing consent to process such data would run against the whole point of 
such platforms. Consumers should also be aware that many business models provide access to 
services "free" of charge in return for the access to some of their personal data. Withdrawing the 
right to process these data can therefore result in no access to the service.

Amendement 119
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke kan 

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
persoon kan een rechtsgrondslag voor 
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een rechtsgrondslag voor verwerking 
bieden, mits het belang of de rechten en 
vrijheden van de betrokkene niet 
prevaleren. Hierbij is een zorgvuldige 
beoordeling geboden, met name wanneer 
de betrokkene een kind is, aangezien 
kinderen specifieke bescherming 
verdienen. De betrokkene dient het recht te 
hebben kosteloos bezwaar te maken tegen 
de verwerking op gronden die verband 
houden met zijn bijzondere situatie. Om 
transparantie te waarborgen dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke te 
worden verplicht de betrokkene 
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde 
belangen die worden nagestreefd en het 
recht van bezwaar te informeren, en ook te 
worden verplicht deze gerechtvaardigde 
belangen te staven. Aangezien het aan de 
wetgever is om de rechtsgrondslag te 
creëren voor gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

verwerking bieden, mits het belang of de 
rechten en vrijheden van de betrokkene 
niet prevaleren. Hierbij is een zorgvuldige 
beoordeling geboden, met name wanneer 
de betrokkene een kind is, aangezien 
kinderen specifieke bescherming 
verdienen. De betrokkene dient het recht te 
hebben kosteloos bezwaar te maken tegen 
de verwerking op gronden die verband 
houden met zijn bijzondere situatie. Om 
transparantie te waarborgen dienen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of derden 
aan wie de gegevens worden verstrekt te 
worden verplicht de betrokkene 
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde 
belangen die worden nagestreefd en het 
recht van bezwaar te informeren, en ook te 
worden verplicht deze gerechtvaardigde 
belangen te staven. Aangezien het aan de 
wetgever is om de rechtsgrondslag te 
creëren voor gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor om de formulering uit Richtlijn 95/46/EG te handhaven. Er zij op 
gewezen dat de verordening niet alleen van toepassing is op digitale omgevingen maar ook op 
activiteiten die niet online plaatsvinden. Bepaalde sectoren, zoals uitgeverijen van kranten, 
hebben voor de financiering van hun activiteiten externe bronnen nodig om potentiële nieuwe 
abonnees te kunnen benaderen.

Amendement 120
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke kan
een rechtsgrondslag voor verwerking 

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke kan 
een rechtsgrondslag voor verwerking 
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bieden, mits het belang of de rechten en 
vrijheden van de betrokkene niet 
prevaleren. Hierbij is een zorgvuldige 
beoordeling geboden, met name wanneer 
de betrokkene een kind is, aangezien 
kinderen specifieke bescherming
verdienen. De betrokkene dient het recht te 
hebben kosteloos bezwaar te maken tegen 
de verwerking op gronden die verband 
houden met zijn bijzondere situatie. Om 
transparantie te waarborgen dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke te 
worden verplicht de betrokkene 
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde 
belangen die worden nagestreefd en het 
recht van bezwaar te informeren, en ook te 
worden verplicht deze gerechtvaardigde 
belangen te staven. Aangezien het aan de 
wetgever is om de rechtsgrondslag te 
creëren voor gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

bieden, mits het belang of de rechten en 
vrijheden van de betrokkene niet 
prevaleren. Hierbij is een zorgvuldige 
beoordeling geboden, met name wanneer 
de betrokkene een kind is, aangezien 
kinderen specifieke bescherming 
verdienen. De betrokkene dient het recht te 
hebben kosteloos bezwaar te maken tegen 
de verwerking. Gerechtvaardigde 
belangen van een voor de verwerking 
verantwoordelijke kunnen de volgende 
zijn: direct marketing van de goederen en 
diensten van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, de inning van 
vorderingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en waarborging van de 
veiligheid van het systeem, het netwerk en 
de informatie. Wanneer de betrokkene 
zijn of haar toestemming intrekt, mag de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
verdere verlening van diensten weigeren 
als de verwerking noodzakelijk is vanwege 
de aard van de dienst of de werking van 
het bestand. Om transparantie te 
waarborgen dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke te worden verplicht de 
betrokkene uitdrukkelijk over de 
gerechtvaardigde belangen die worden 
nagestreefd en het recht van bezwaar te 
informeren, en ook te worden verplicht 
deze gerechtvaardigde belangen te staven. 
Aangezien het aan de wetgever is om de 
rechtsgrondslag te creëren voor 
gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

Or. en

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid in de interne markt moet in de tekst duidelijk worden gemaakt 
welke activiteit beschouwd kan worden als een gerechtvaardigd belang van de voor de 
verwerking verantwoordelijke. Direct marketing is een instrument dat bedrijven in staat stelt hun 
aanbod en hun dienst te verbeteren in het belang van de consument, die het recht houdt bezwaar 
te maken en het recht om te worden geïnformeerd.
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Amendement 121
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De verwerking van persoonsgegevens 
voor andere doeleinden dient alleen te 
worden toegestaan als de verwerking 
verenigbaar is met de doeleinden waarvoor 
de gegevens in eerste instantie zijn 
verzameld, met name wanneer de 
verwerking nodig is voor historisch, 
statistisch of wetenschappelijk onderzoek. 
Wanneer het andere doeleinde niet 
verenigbaar is met het doeleinde waarvoor 
de gegevens aanvankelijk zijn verzameld, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke toestemming van de 
betrokkene te verkrijgen voor de 
verwerking voor dit andere doeleinde of
de verwerking op een andere 
rechtsgrondslag te baseren, in het bijzonder 
wanneer hierin wordt voorzien door de 
wetgeving van de Unie of door de 
wetgeving van de lidstaat waaraan de voor 
de verwerking verantwoordelijke 
onderworpen is. Er dient in ieder geval 
voor te worden gezorgd dat de in deze 
verordening vervatte beginselen worden 
toegepast en dat de betrokkene wordt 
geïnformeerd over dergelijke andere 
doeleinden.

(40) De verwerking van persoonsgegevens 
voor andere doeleinden dient alleen te 
worden toegestaan als de verwerking 
verenigbaar is met de doeleinden waarvoor 
de gegevens in eerste instantie zijn 
verzameld, met name wanneer de 
verwerking nodig is voor historisch, 
statistisch of wetenschappelijk onderzoek. 
Wanneer het andere doeleinde niet 
verenigbaar is met het doeleinde waarvoor 
de gegevens aanvankelijk zijn verzameld, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke de verwerking op een 
andere rechtsgrondslag te baseren, in het 
bijzonder wanneer hierin wordt voorzien 
door de wetgeving van de Unie of door de 
wetgeving van de lidstaat waaraan de voor 
de verwerking verantwoordelijke 
onderworpen is. Er dient in ieder geval 
voor te worden gezorgd dat de in deze 
verordening vervatte beginselen worden 
toegepast en dat de betrokkene wordt 
geïnformeerd over dergelijke andere 
doeleinden.

Or. en

Motivering

Toestemming is weliswaar een rechtsgrondslag, maar daaraan mag niet de voorkeur worden 
gegeven boven andere rechtsgrondslagen teneinde inroeping ervan te stimuleren wanneer zulks 
onnodig is.

Amendement 122
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) In het algemeen mag 
harmonisatie van de wetgeving van de 
Unie met betrekking tot 
gegevensbescherming er niet toe leiden 
dat lidstaten geen sectorspecifieke 
wetgeving mogen toepassen, o.a. op het 
gebied van register-based research.

Or. en

Motivering

Het huidige rechtskader inzake gegevensbescherming in de EU, richtlijn 95/46/EG, biedt 
lidstaten verschillende mogelijkheden om de EU-wetgeving aan te passen aan de nationale 
omstandigheden.

Amendement 123
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 ter) De verwerking van 
persoonsgegevens die verzameld zijn voor 
andere doeleinden, mag beschikbaar 
gesteld worden voor openbaar 
wetenschappelijk onderzoek wanneer een 
wetenschappelijke relevantie van de 
verwerking van de verzamelde gegevens 
kan worden aangetoond. Er moet 
rekening worden gehouden met privacy by 
design wanneer er gegevens beschikbaar 
worden gesteld voor openbaar 
wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 124
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Er dient ook van het verbod op de 
verwerking van categorieën gevoelige 
gegevens te kunnen worden afgeweken, 
indien de wet hierin voorziet en er 
passende waarborgen worden geboden ter 
bescherming van persoonsgegevens en 
andere grondrechten, op grond van een 
zwaarwegend algemeen belang en in het 
bijzonder voor gezondheidsdoeleinden, 
zoals volksgezondheid en sociale 
bescherming en het beheer van 
gezondheidsdiensten, met name om de 
kwaliteit en kostenefficiëntie te 
waarborgen van de procedures voor de 
afwikkeling van aanvragen voor 
uitkeringen en diensten in het kader van de 
ziektekostenverzekering of voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

(42) Er dient ook van het verbod op de 
verwerking van categorieën gevoelige 
gegevens te kunnen worden afgeweken, 
indien de wet hierin voorziet en er 
passende waarborgen worden geboden ter 
bescherming van persoonsgegevens en 
andere grondrechten, op grond van een 
zwaarwegend algemeen belang en in het 
bijzonder voor gezondheidsdoeleinden,
zoals volksgezondheid en sociale 
bescherming en het beheer van 
gezondheidsdiensten, inclusief informatie 
die verstuurd wordt via elektronische 
boodschappen of e-mails aan patiënten 
met betrekking tot afspraken in 
ziekenhuizen of klinieken, met name om 
de kwaliteit en kostenefficiëntie te 
waarborgen van de procedures voor de 
afwikkeling van aanvragen voor 
uitkeringen en diensten in het kader van de 
ziektekostenverzekering of voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 125
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Overeenkomstig de beginselen van 
eerlijke en transparante verwerking dient 
de betrokkene met name te worden 
ingelicht over het feit dat er verwerking 
plaatsvindt en waartoe, en te worden 
gewezen op de bewaringstermijn van de 
gegevens, het recht van toegang, 
rectificatie of uitwissing, en het recht een 
klacht in te dienen. Indien de gegevens van 

(48) Overeenkomstig de beginselen van 
eerlijke en transparante verwerking dient 
de betrokkene met name te worden 
ingelicht over het feit dat er verwerking 
plaatsvindt en waartoe, en te worden 
gewezen op de criteria en/of wettelijke 
verplichtingen aan de hand waarvan voor 
elk doeleinde van de verwerking de 
bewaringstermijn van de gegevens wordt 
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de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden medegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

bepaald, het recht van toegang, rectificatie 
of uitwissing, en het recht een klacht in te 
dienen. Indien de gegevens van de 
betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden medegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

Or. fr

Motivering

Het is niet mogelijk vantevoren te weten hoe lang de persoonsgegevens zullen worden bewaard, 
ook al niet omdat hiervoor specifieke wettelijke verplichtingen kunnen gelden.

Amendement 126
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Overeenkomstig de beginselen van
eerlijke en transparante verwerking dient 
de betrokkene met name te worden 
ingelicht over het feit dat er verwerking 
plaatsvindt en waartoe, en te worden 
gewezen op de bewaringstermijn van de 
gegevens, het recht van toegang, 
rectificatie of uitwissing, en het recht een 
klacht in te dienen. Indien de gegevens van 
de betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden medegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

(48) Overeenkomstig de beginselen van 
eerlijke en transparante verwerking dient 
de betrokkene met name te worden 
ingelicht over het feit dat er verwerking 
plaatsvindt en waartoe, en te worden 
gewezen op de criteria aan de hand 
waarvan voor elk doeleinde van de 
verwerking de bewaringstermijn van de 
gegevens wordt bepaald, het recht van 
toegang, rectificatie of uitwissing, en het 
recht een klacht in te dienen. Indien de 
gegevens van de betrokkene moeten 
worden verkregen, dient hem te worden 
medegedeeld of hij verplicht is de
gegevens te verstrekken en wat de 
gevolgen zijn van niet-verstrekking van de 
gegevens.

Or. fr

Motivering

Het is niet altijd mogelijk de exacte bewaringstermijn van persoonsgegevens te bepalen, met 
name als het gaat om bewaring voor verschillende doeleinden.
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Amendement 127
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
gegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 
de gegevens worden verwerkt, hoe lang zij 
worden bewaard, welke ontvangers de 
gegevens ontvangen, welke logica er ten 
grondslag ligt aan de verwerking van de 
gegevens en, ten minste wanneer de 
verwerking op profilering is gebaseerd, wat 
de gevolgen zouden kunnen zijn van een 
dergelijke verwerking. Dit recht dient geen 
afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden 
van anderen, met inbegrip van het 
zakengeheim of de intellectuele eigendom 
en met name aan het auteursrecht dat de 
software beschermt. Deze overwegingen 
mogen er echter niet toe leiden dat de 
betrokkene alle informatie wordt 
onthouden.

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
gegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 
de gegevens worden verwerkt, de criteria 
aan de hand waarvan voor elk doeleinde 
van de verwerking wordt bepaald hoe lang 
zij worden bewaard, welke ontvangers de 
gegevens ontvangen, welke logica er ten 
grondslag ligt aan de verwerking van de 
gegevens en, ten minste wanneer de 
verwerking op profilering is gebaseerd, wat 
de gevolgen zouden kunnen zijn van een 
dergelijke verwerking. Ce droit ne devrait 
pas porter atteinte aux droits et libertés 
d'autrui, notamment au secret des affaires, 
ni à la propriété intellectuelle, notamment 
au droit d'auteur protégeant le logiciel.
Deze overwegingen mogen er echter niet 
toe leiden dat de betrokkene alle informatie 
wordt onthouden.

Or. fr

Motivering

Het is niet altijd mogelijk de exacte bewaringstermijn van persoonsgegevens te bepalen, met 
name als het gaat om bewaring voor verschillende doeleinden.

Amendement 128
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo
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Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Om de controle over hun eigen 
gegevens en hun recht van toegang verder 
te versterken, dienen, wanneer 
persoonsgegevens elektronisch en in een 
gestructureerd en algemeen gebruikt 
formaat worden verwerkt, betrokkenen 
het recht te hebben om van de gegevens 
over hen ook een kopie in een 
elektronisch en algemeen gebruikt 
formaat te ontvangen. De betrokkenen 
dienen deze door hen verstrekte gegevens 
ook van de ene geautomatiseerde 
toepassing, zoals een sociaal netwerk, 
naar de andere te kunnen doorgeven. Dit 
dient van toepassing te zijn wanneer de 
betrokkenen de gegevens aan het 
geautomatiseerde verwerkingssysteem 
heeft verstrekt, door toestemming te geven 
dan wel een overeenkomst uit te voeren.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Betrokkenen hebben recht van toegang, zoals vastgelegd in artikel 15. Het toegangsrecht geeft 
iedere betrokkene het recht op informatie over de persoonsgegevens die verwerkt worden. In 
artikel 18 wordt bepaald dat betrokkenen het recht hebben om ook een kopie van hun gegevens 
te ontvangen, maar dit artikel biedt geen enkele meerwaarde op het gebied van de bescherming 
van persoonsgegevens en creëert verwarring over de exacte reikwijdte van het recht op toegang, 
dat een grondrecht is.

Amendement 129
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Er dient te worden voorzien in 
alomvattende verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor elke 

(60) Er dient te worden voorzien in 
algemene verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor elke 
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verwerking van persoonsgegevens door of 
namens de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Met name dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke erop toe 
te zien en te worden verplicht aan te tonen 
dat elke verwerking overeenkomstig deze 
verordening geschiedt.

verwerking van persoonsgegevens door of 
namens de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Met name dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke erop toe 
te zien en te worden verplicht aan te tonen 
dat elke verwerking overeenkomstig deze 
verordening geschiedt.

Or. fr

Motivering

Om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren, moet het concept van 
verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke expliciet worden gemaakt.

Amendement 130
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Deze verordening is bedoeld om 
ondernemingen aan te sporen om interne 
programma's te ontwikkelen om de 
verwerkingsactiviteiten te achterhalen die 
vanwege hun aard, hun omvang of hun 
doel waarschijnlijk specifieke risico's voor 
de rechten en vrijheden van betrokkenen 
in zich bergen, en om passende 
privacybeschermingswaarborgen in te 
voeren en innovatieve oplossingen voor 
privacy by design en technieken ter 
versterking van de privacybescherming te 
ontwikkelen. Ondernemingen die in het 
openbaar kunnen aantonen dat ze 
verantwoording voor privacybescherming 
hebben ingebouwd, hoeven niet ook nog 
de aanvullende toezichtmechanismen van 
voorafgaande raadpleging en 
voorafgaande toestemming toe te passen. 

Or. en

Motivering

Afstemming op een benadering waarin verantwoording een alternatief vormt waarmee een goede 
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organisatorische praktijk wordt gestimuleerd. Daarmee verschuiven de financiële lasten voor 
naleving en waarborging van de algemene middelen naar de markt.

Amendement 131
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Het beginsel van 
gegevensbescherming by design vereist 
dat gegevensbescherming wordt 
ingebouwd gedurende de gehele 
levenscyclus van de technologie, van het 
allereerste ontwerpstadium, tot aan de 
feitelijke uitrol, het gebruik en de 
uiteindelijke vernietiging ervan. Het 
beginsel van gegevensbescherming by 
default vereist dat privacyinstellingen op 
diensten en producten standaard voldoen 
aan de algemene beginselen van 
gegevensbescherming, zoals 
gegevensminimalisering en beperking van 
doeleinden.

Or. en

Amendement 132
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Het is voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van betrokkenen en de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
van voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
noodzakelijk, onder meer wat het toezicht 
door en de maatregelen van de 
toezichthoudende autoriteiten betreft, dat 
de bij deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden op duidelijke wijze 

(62) Het is voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van betrokkenen en de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
van voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
noodzakelijk, onder meer wat het toezicht 
door en de maatregelen van de 
toezichthoudende autoriteiten betreft, dat 
de bij deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden op duidelijke wijze 
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worden toegekend, ook wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
doeleinden, voorwaarden en middelen voor 
de verwerking samen met andere voor de 
verwerking verantwoordelijken vaststelt, of 
wanneer een verwerking wordt uitgevoerd 
namens een voor de verwerking 
verantwoordelijke.

worden toegekend, ook wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
doeleinden, voorwaarden en middelen voor 
de verwerking samen met andere voor de 
verwerking verantwoordelijken vaststelt, of 
wanneer een verwerking wordt uitgevoerd 
namens een voor de verwerking 
verantwoordelijke. In het geval van 
hoofdelijke aansprakelijkheid kan de 
verwerker die de door de betrokkene 
geleden schade vergoed heeft een 
terugbetalingsvordering indienen bij de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
indien hij gehandeld heeft conform de 
rechtsakte die hem jegens die laatste 
bindt.

Or. fr

Motivering

Een verwerker is gedefinieerd als de partij die ten behoeve van de voor de verwerking 
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Dientengevolge dient – mits de verwerker de 
instructies die hij gekregen heeft nauwkeurig heeft opgevolgd – de voor de verwerking
verantwoordelijke, en niet de verwerker, aansprakelijk te worden gesteld voor een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens, zonder dat daarmee het recht op schadevergoeding van 
betrokkene in het gedrang komt.

Amendement 133
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker elke 
verwerking te documenteren. Elke voor de 
verwerking verantwoordelijke en elke 
verwerker dient ertoe te worden verplicht 
medewerking te verlenen aan de 
toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken 
met het oog op het gebruik daarvan voor 

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker de 
relevante informatie over de belangrijkste 
verwerkingscategorieën te bewaren. De 
Commissie moet een uniform formaat 
vaststellen voor de gehele EU voor de 
documentatie van deze informatie. Elke 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
elke verwerker dient ertoe te worden 
verplicht medewerking te verlenen aan de 
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het toezicht op verwerkingsactiviteiten. toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken, 
zodat de toezichthoudende autoriteit met 
behulp van deze documentatie kan 
beoordelen of de belangrijkste 
verwerkingscategorieën voldoen aan deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Voorwaarde voor een doeltreffende gegevensbescherming is dat organisaties een voldoende 
gedocumenteerd beeld van hun gegevensverwerkingsactiviteiten hebben. Het bewaren van 
documentatie over alle verwerkingsoperaties legt evenwel een onevenredig zware last op een 
organisatie. De documentatie is niet bedoeld om in een bureaucratische behoeften te voorzien, 
maar om de voor de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers te helpen om aan hun 
verplichtingen te voldoen. 

Amendement 134
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker elke 
verwerking te documenteren. Elke voor de 
verwerking verantwoordelijke en elke 
verwerker dient ertoe te worden verplicht 
medewerking te verlenen aan de 
toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken 
met het oog op het gebruik daarvan voor 
het toezicht op verwerkingsactiviteiten.

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
documenten te bewaren van elke 
verwerking met alle verwerkingssystemen 
en procedures die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen. Elke voor de 
verwerking verantwoordelijke en elke 
verwerker dient ertoe te worden verplicht 
medewerking te verlenen aan de 
toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken 
met het oog op het gebruik daarvan voor 
het toezicht op verwerkingsactiviteiten.

Or. fr

Motivering

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
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proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué par le CEPD dans 
son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à conserver la 
documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de l’objectif de la 
proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative générée par les règles 
de protection des données.

Amendement 135
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld, en waar 
mogelijk binnen 24 uur, op de hoogte te 
stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur kan 
worden gerealiseerd, dient de kennisgeving 
vergezeld te gaan van een verklaring voor 
de vertraging. Wanneer de inbreuk 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen 
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te 
worden gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
inbreuk heeft plaatsgevonden die 
mogelijkerwijs de bescherming van de 
persoonsgegevens of het privéleven van de 
betrokken persoon ernstig in gevaar 
brengt, dient hij de toezichthoudende 
autoriteit daarvan dan ook onverwijld, en 
waar mogelijk binnen 24 uur, op de hoogte 
te stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur 
kan worden gerealiseerd, dient de 
kennisgeving vergezeld te gaan van een 
verklaring voor de vertraging. Wanneer de 
inbreuk negatieve gevolgen kan hebben 
voor de persoonsgegevens, dienen de 
betrokkenen daarvan zonder onnodig 
uitstel in kennis te worden gesteld, zodat 
zij de nodige voorzorgsmaatregelen 
kunnen treffen. Een inbreuk moet worden 
geacht grote negatieve gevolgen te hebben 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
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met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

Or. fr

Motivering

De verplichting om een inbreuk op de persoosnlijke gegevens te melden mag niet tot onevenredig 
zware administratieve rompslomp voor de voor de verwerking verantwoordelijke persoon leiden, 
en mag er niet toe leiden dat de laatste niet snel en doeltreffend kan reageren, waarbij het 
oplolssen van het probleem de grootste prioriteit verdient. De voor de verwerking 
verantwoordelijke persoon moet zich derhalve concentreren op die gevallen die mogelijkerwijs 
grote negatieve gevolgen hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens of het 
privéleven van de betrokken persoon (zie overweging 67).

Amendement 136
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
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economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld, en waar 
mogelijk binnen 24 uur, op de hoogte te 
stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur kan 
worden gerealiseerd, dient de kennisgeving 
vergezeld te gaan van een verklaring voor 
de vertraging. Wanneer de inbreuk 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen 
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te 
worden gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld op de hoogte 
te stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur 
kan worden gerealiseerd, dient de 
kennisgeving vergezeld te gaan van een 
verklaring voor de vertraging. Wanneer de
inbreuk negatieve gevolgen kan hebben 
voor de persoonsgegevens, dienen de 
betrokkenen daarvan zonder onnodig 
uitstel in kennis te worden gesteld, zodat 
zij de nodige voorzorgsmaatregelen 
kunnen treffen. Een inbreuk moet worden 
geacht negatieve gevolgen te hebben voor 
de persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

Or. en
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Motivering

De termijn moet niet wettelijk worden vastgelegd en is afhankelijk van de specifieke operationele 
en technische complexiteit en het (forensisch) onderzoek dat moet worden uitgevoerd om aard en 
omvang van een incident te kunnen begrijpen. In de wetgeving moet worden bepaald dat 
dergelijke incidenten met de grootste spoed worden behandeld. Met de woorden "onverwijld" 
wordt hierop voldoende de nadruk gelegd, terwijl tegelijk een pragmatische flexibiliteit blijft 
bestaan.

Amendement 137
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld, en waar 
mogelijk binnen 24 uur, op de hoogte te 
stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur 
kan worden gerealiseerd, dient de 
kennisgeving vergezeld te gaan van een 
verklaring voor de vertraging. Wanneer de 
inbreuk negatieve gevolgen kan hebben 
voor de persoonsgegevens, dienen de 
betrokkenen daarvan zonder onnodig 
uitstel in kennis te worden gesteld, zodat 
zij de nodige voorzorgsmaatregelen 
kunnen treffen. Een inbreuk moet worden 
geacht negatieve gevolgen te hebben voor 
de persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat er 
een inbreuk heeft plaatsgevonden die grote 
negatieve gevolgen heeft voor betrokkene, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld op de hoogte 
te stellen. Wanneer de inbreuk grote
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen 
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te 
worden gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht grote
negatieve gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
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met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

Or. fr

Motivering

In geval van een inbreuk dient de voor de verwerking verantwoordelijke zich allereerst te 
concentreren op het in werking stellen van alle passende maatregelen die nodig zijn om 
herhaling van de inbreuk te voorkomen. De verplichting om de toezichthoudende autoriteit 
binnen 24 uur op de hoogte te stellen, op straffe van sancties indien niet aan deze verplichting 
wordt voldaan, kan mogelijk contraproductief werken. Verder dient, zoals ook gesteld door de 
Groep artikel 29 in zijn advies van 23 maart 2012, de verplichting om de toezichthoudende 
autoriteit op de hoogte te stellen niet van toepassing te zijn op kleinere inbreuken, om 
overbelasting van de toezichthoudende autoriteiten te voorkomen.

Amendement 138
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
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verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld, en waar 
mogelijk binnen 24 uur, op de hoogte te 
stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur kan 
worden gerealiseerd, dient de kennisgeving 
vergezeld te gaan van een verklaring voor 
de vertraging. Wanneer de inbreuk 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen 
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te 
worden gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld, en waar 
mogelijk binnen 72 uur, op de hoogte te 
stellen. Wanneer dit niet binnen 72 uur kan 
worden gerealiseerd, dient de kennisgeving 
vergezeld te gaan van een verklaring voor 
de vertraging. Wanneer de inbreuk 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
persoonsgegevens en allicht zal leiden tot 
een aanzienlijk risico dat de betrokkene 
schade ondervindt, dienen de betrokkenen 
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te 
worden gesteld, waarbij vermeden wordt 
dat de betrokkenen worden overladen met 
informatie, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

Or. en
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Amendement 139
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Overweging 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70 bis) Richtlijn 2002/58/EG (zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG) 
behelst een meldplicht voor inbreuken op 
de persoonsgegevens voor de verwerking 
van persoonsgegevens in verband met het 
verstrekken van openbare 
elektronischecommunicatiediensten in 
openbare communicatienetwerken in de 
Unie. Wanneer aanbieders van openbare 
elektronischecommunicatiediensten 
tevens andere diensten aanbieden, blijven 
zij onderworpen aan de meldplicht voor 
inbreuken van de ePrivacy-richtlijn en 
niet van deze verordening. Dergelijke 
aanbieders moeten onderworpen zijn aan 
één inbreukmeldplicht, zowel voor 
persoonsgegevens die in verband met het 
verstrekken van openbare 
elektronischecommunicatiediensten 
worden verwerkt, als voor andere 
persoonsgegevens die onder hun 
verantwoordelijkheid worden verwerkt. 

Or. en

Motivering

Voor aanbieders van elektronischecommunicatiediensten moet een enkele meldplicht voor 
inbreuken gelden, in plaats van afzonderlijke meldplichten voor elke verstrekte dienst. Aldus 
ontstaat een eerlijke concurrentiesituatie voor de marktdeelnemers.

Amendement 140
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Overweging 97
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(97) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker in Unie in meer dan één lidstaat 
plaatsvindt, dient één enkele 
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn 
voor de uitoefening van het toezicht op de 
activiteiten van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in de 
hele Unie en de daarmee samenhangende 
besluiten te nemen, teneinde de 
consequente toepassing van de richtlijn te 
bevorderen, rechtszekerheid te bieden en 
de administratieve belasting voor 
dergelijke voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers te 
verminderen.

(97) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker in Unie in meer dan één lidstaat 
plaatsvindt, dient één enkele 
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn 
voor de uitoefening van het toezicht op de 
activiteiten op het gebied van verwerking 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in de 
hele Unie en de daarmee samenhangende 
besluiten te nemen, teneinde de 
consequente toepassing van de richtlijn te 
bevorderen, rechtszekerheid te bieden en 
de administratieve belasting voor 
dergelijke voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers te 
verminderen. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens daarentegen niet 
hoofdzakelijk plaatsvindt in het kader van 
de activiteiten van een hoofdvestiging, 
maar in het kader van de activiteiten van 
een andere vestiging van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker in de Unie, is de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de autoriteit 
van de lidstaat van die andere vestiging.
Onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII laat deze afwijking de 
mogelijkheid onverlet dat de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
waar zich de hoofdvestiging bevindt om 
een aanvullende verklaring vraagt.

Or. fr

Motivering

De verwerking die in meerdere lidstaten plaatsvindt en die eenvoudig te controleren is door de 
hoofdvestiging moet onder de bevoegdheid van één enkele autoriteit vallen op basis van één 
gecentraliseerde verklaring; de verwerking op nationaal niveau die gedecentraliseerd wordt 
beheerd door vestigingen, en waarop door de hoofdvestiging moeilijk toezicht kan worden 
uitgeoefend, moet onder de bevoegdheid van de diverse nationale toezichthoudende autoriteiten 
vallen.
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Amendement 141
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(115) Wanneer de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit in een andere 
lidstaat is gevestigd en niet optreedt of 
onvoldoende maatregelen heeft getroffen 
naar aanleiding van een klacht, kan de 
betrokkene de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat waar hij gewoonlijk 
verblijft, verzoeken om tegen die bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen bij de bevoegde gerechtelijke 
instantie in de andere lidstaat. De 
beslissing of het passend is om gevolg te 
geven aan het verzoek, is aan de 
aangezochte toezichthoudende autoriteit 
en kan worden onderworpen aan 
rechterlijke toetsing.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze optie biedt geen meerwaarde voor de burgers en kan een belemmering vormen voor het 
goede verloop van de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in het kader van de 
conformiteitstoetsing.

Amendement 142
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(118) De schade die betrokkenen ten 
gevolge van een onrechtmatige verwerking 
kunnen lijden, moet worden vergoed door 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker, die van zijn 
aansprakelijkheid kan worden vrijgesteld 
indien hij bewijst dat het schade 

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

veroorzakende feit hem niet kan worden 
toegerekend, met name wanneer hij 
aantoont dat er sprake is van een fout van 
de betrokkene of van overmacht. In het 
geval van hoofdelijke aansprakelijkheid 
kan de verwerker die de door de 
betrokkene geleden schade vergoed heeft 
een terugbetalingsvordering indienen bij 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
indien hij gehandeld heeft conform de 
rechtsakte die hem jegens die laatste 
bindt.

Or. fr

Motivering

In het voorstel voor een verordening wordt een algemeen beginsel van verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke ingevoerd (artikel 5 septies en 
artikel 22), dat onderbouwd en geëxpliciteerd moet worden. Een verwerker is gedefinieerd als de 
partij die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 
Voorts wordt in artikel 26, lid 4, bepaald dat de verwerker, indien hij zich niet aan de gekregen 
instructies houdt, als een voor de verwerking verantwoordelijke wordt beschouwd.

Amendement 143
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen. 
Met name dienen gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld met 
betrekking tot de rechtmatigheid van 

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen. 
Met name dienen gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld met 
betrekking tot de rechtmatigheid van 
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verwerkingen; het vaststellen van de 
criteria en voorwaarden inzake de 
toestemming van kinderen; de verwerking 
van bijzondere categorieën van gegevens; 
de vaststelling van de criteria en 
voorwaarden voor de beoordeling of 
verzoeken en vergoedingen in verband 
met de uitoefening van de rechten van de 
betrokkene duidelijk buitensporig zijn; de 
criteria en vereisten voor het informeren 
van de betrokkene en met betrekking tot 
het recht van toegang; het recht om te 
worden vergeten en om gegevens te laten 
wissen; maatregelen op basis van 
profilering; criteria en vereisten met 
betrekking tot de verantwoordelijkheden 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en met betrekking tot 
privacy by design en by default; 
verwerkers; criteria en vereisten voor de 
documentatie en de beveiliging van 
verwerkingen; criteria en vereisten voor de 
vaststelling van inbreuken in verband met 
persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende autoriteit, 
en inzake de omstandigheden waarin een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de 
betrokkene heeft; de criteria en 
voorwaarden voor verwerkingen waarvoor 
een privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling 
van grote specifieke risico's die 
voorafgaande raadpleging vereisen; de 
aanwijzing en de taken van de functionaris 
voor gegevensbescherming; gedragscodes; 
criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; criteria en 
vereisten voor doorgiften op grond van 
bindende bedrijfsvoorschriften; 
uitzonderingen inzake doorgifte;
administratieve sancties; verwerking voor 
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding en 
verwerking voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden 

verwerkingen; het vaststellen van de 
criteria en voorwaarden inzake de 
toestemming van kinderen; de verwerking 
van bijzondere categorieën van gegevens; 
de criteria en vereisten voor het informeren 
van de betrokkene en met betrekking tot 
het recht van toegang; het recht om te 
worden vergeten en om gegevens te laten 
wissen; maatregelen op basis van 
profilering; criteria en vereisten voor 
doorgiften op grond van bindende 
bedrijfsvoorschriften; uitzonderingen 
inzake doorgifte; verwerkers; criteria en 
vereisten voor de documentatie; criteria en 
vereisten voor de vaststelling van 
inbreuken in verband met 
persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende autoriteit, 
en inzake de omstandigheden waarin een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de 
betrokkene heeft; de criteria en 
voorwaarden voor verwerkingen waarvoor 
een privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling 
van grote specifieke risico's die 
voorafgaande raadpleging vereisen; de 
aanwijzing en de taken van de functionaris 
voor gegevensbescherming; gedragscodes; 
criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; les transferts 
encadrés par des règles d'entreprise 
contraignantes les dérogations relatives aux 
transferts; verwerking voor 
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding en 
verwerking voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden 
toereikende raadplegingen verricht, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
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toereikende raadplegingen verricht, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

en de Raad.

Or. fr

Amendement 144
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen; 
standaardprocedures en 
modelformulieren voor de uitoefening van 
de rechten van betrokkenen; 
modelformulieren voor het verstrekken van 
informatie aan de betrokkene, 
modelformulieren en -procedures inzake 
het recht van toegang; modelformulieren 
inzake de verantwoordelijkheid van de 
voor de verwerking verantwoordelijke voor 
privacy by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen; 
modelformulieren voor het verstrekken van 
informatie aan de betrokkene, 
modelformulieren en standaardprocedures 
inzake het recht van toegang; 
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 
formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging; technische 
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formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging; technische 
normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen dat 
derde land of een internationale organisatie 
geboden passende beschermingsniveau; 
des divulgations non autorisées par le droit 
de l'Union; wederzijdse bijstand; 
gezamenlijk optreden; besluiten in het 
kader van de conformiteitstoetsing. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) n° 
182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. In deze 
context dient de Commissie specifieke 
maatregelen voor micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen in overweging 
te nemen.

normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen dat 
derde land of een internationale organisatie 
geboden passende beschermingsniveau; 
des divulgations non autorisées par le droit 
de l'Union; wederzijdse bijstand; 
gezamenlijk optreden; besluiten in het 
kader van de conformiteitstoetsing. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen.

Or. fr

Amendement 145
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 131

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(131) De onderzoeksprocedure dient te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
specifieke modelformulieren inzake de 
toestemming van kinderen; 
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
-procedures inzake het recht van toegang; 
het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid;

(131) De onderzoeksprocedure dient te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
specifieke modelformulieren inzake de 
toestemming van kinderen; 
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
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modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy 
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 
formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging; technische 
normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen 
dat derde land of een internationale 
organisatie geboden passende 
beschermingsniveau; niet bij EU-
wetgeving toegestane verstrekkingen; 
wederzijdse bijstand; gezamenlijk 
optreden; besluiten in het kader van de 
conformiteitstoetsing, aangezien dit 
handelingen van algemene strekking zijn.

verwerking verantwoordelijke voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 
formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging; technische 
normen en mechanismen voor 
certificering; niet bij EU-wetgeving 
toegestane verstrekkingen; wederzijdse 
bijstand; gezamenlijk optreden; besluiten 
in het kader van de conformiteitstoetsing, 
aangezien dit handelingen van algemene 
strekking zijn.

Or. fr

Amendement 146
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Overweging 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(139) Aangezien het recht op bescherming 
van persoonsgegevens, zoals het Hof van 
Justitie heeft benadrukt, geen absolute 
gelding heeft, maar in relatie tot de functie 
ervan in de samenleving moet worden 
beschouwd en moet worden afgewogen 
tegen andere grondrechten, 
overeenkomstig het 

(139) Aangezien het recht op bescherming 
van persoonsgegevens, zoals het Hof van 
Justitie heeft benadrukt, geen absolute 
gelding heeft, maar in relatie tot de functie 
ervan in de samenleving moet worden 
beschouwd en moet worden afgewogen 
tegen andere rechten die zijn vastgelegd in 
het Handvest van de grondrechten van de 
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evenredigheidsbeginsel, eerbiedigt deze 
verordening alle grondrechten en 
-beginselen die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
erkend en in de Verdragen zijn verankerd, 
met name het recht op de eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, woning en communicatie, het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst, de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, alsook het recht op 
culturele, godsdienstige en taalkundige 
verscheidenheid,

Europese Unie, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, eerbiedigt deze 
verordening alle grondrechten en 
-beginselen die in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie zijn 
erkend en in de Verdragen zijn verankerd, 
met name het recht op de eerbiediging van 
het privéleven en het familie- en 
gezinsleven, woning en communicatie, het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst, de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap, het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht, alsook het recht op 
culturele, godsdienstige en taalkundige 
verscheidenheid,

Or. fr

Amendement 147
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) door de instellingen, organen, bureaus 
en agentschappen van de Unie;

Schrappen

Or. en

Motivering

Omwille van het vertrouwen van de burgers, moeten alle sectoren gegevens even goed 
beschermen. Als er door inbreuken in de publieke sector wantrouwen ontstaat onder de burgers, 
zal dit negatieve gevolgen hebben voor de ICT-activiteiten van de particuliere sector en vice 
versa. Dit geldt ook voor de EU-instellingen.

Amendement 148
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

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

d) door een natuurlijke persoon zonder 
commercieel belang bij de uitoefening van 
zijn uitsluitend persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten;

d) door een natuurlijke persoon zonder 
commercieel belang bij de uitoefening van 
zijn uitsluitend persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten en mits de 
persoonsgegevens niet toegankelijk 
worden gemaakt voor een onbepaald 
aantal personen;

Or. fr

Motivering

Het toepassingsgebied van deze uitzondering dient te worden verduidelijkt, met name vanwege 
de steeds grotere rol van de sociale media, die de doorgifte van informatie aan honderden 
personen tegelijkertijd mogelijk maken. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld (in de 
zaken C-101/01 en C-73/07) dat het verstrekken van gegevens aan "een onbepaald aantal 
personen" als criterium geldt voor de toepassing van deze uitzondering. De Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming is dezelfde mening toegedaan.

Amendement 149
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) die voldoende zijn geanonimiseerd 
zoals bedoeld in artikel 2 ter;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking in de artikelen van de tekst in overweging 23.

Amendement 150
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) die geanonimiseerd zijn.

Or. en

Motivering

Per definitie kunnen geanonimiseerde gegevens geen persoonsgegevens zijn.

Amendement 151
Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) van natuurlijke personen die een 
beroepsactiviteit uitoefenen, die deze 
personen op de markt identificeert;

Or. en

Motivering

De verordening mag niet van toepassing zijn op natuurlijke personen die onder hun eigen naam 
een bedrijf hebben. De verordening zoals voorgesteld door de Commissie zorgt voor problemen 
wanneer bepaald wordt wat een persoonsgegeven is, met name in de context van de 
verplichtingen om informatie te verschaffen die voortvloeien uit de verordening.

Amendement 152
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) in gebieden die vallen onder de 
artikelen 153, 154 en 155 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) inzake de regulering van 
de aanwerving en de sluiting en naleving 
van collectieve overeenkomsten.

Or. en
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Amendement 153
Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) van een natuurlijke persoon die 
openbaar worden gemaakt tijdens de 
uitoefening van zijn beroepsactiviteit, 
zoals naam, contactgegevens en functie;

Or. en

Amendement 154
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening laat de toepassing van 
Richtlijn 2000/31/EG, met name de 
bepalingen inzake de aansprakelijkheid van 
dienstverleners die als tussenpersoon 
optreden in de artikelen 12 tot en met 15 
van die richtlijn, onverlet.

3. Deze verordening laat de toepassing van 
Richtlijn 2000/31/EG, met name de 
bepalingen inzake de aansprakelijkheid van 
dienstverleners die als tussenpersoon 
optreden in de artikelen 12 tot en met 15 
van die richtlijn, onverlet, alsmede de 
specifieke bepalingen van de wetgeving 
van de Unie of de lidstaten inzake de 
verwerking van gegevens, met name met 
betrekking tot wettelijk beschermde 
belangen, wanneer zij een strengere 
bescherming behelzen dan de bepalingen 
van deze verordening;

Or. en

Amendement 155
Catherine Stihler

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

Artikel 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

Motivering

EU-bedrijven of -werkgevers mogen niet op illegale wijze toegang verkrijgen to 
persoonsgegevens van werknemers om hun gedrag te observeren, hen op een zwarte lijst te 
plaatsen wegens vakbondslidmaatschap, enz., ongeacht of de werknemer woonachtig is in de EU 
of niet.

Amendement 156
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de activiteiten van een vestiging 
van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de activiteiten van een vestiging 
van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie, ongeacht of de verwerking 
plaatsvindt in de Unie of niet.

Or. en

Amendement 157
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aanbieden van goederen of diensten 
aan deze betrokkenen in de Unie; of

a) het richten van goederen of diensten tot
deze betrokkenen in de Unie, ongeacht of 
deze voor de betrokkenen kosteloos 
worden geleverd of niet; of

Or. en

Motivering

"Richten" is de term die gehanteerd wordt door het Europees Hof van Justitie in de 
zaak-Pammer/Alpenhof. Het moet duidelijk worden gemaakt dat de verordening van toepassing 
is, ongeacht of een betaling wordt vereist van de betrokkene.

Amendement 158
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het observeren van hun gedrag. b) het observeren van het gedrag van deze 
betrokkenen om hun goederen of diensten 
aan te bieden.

Or. en

Amendement 159
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een andere natuurlijke of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 

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

een identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een identificatiemiddel of 
een of meer specifieke elementen die 
kenmerkend zijn voor zijn fysieke, 
fysiologische, genetische, mentale, 
economische, culturele of sociale identiteit.

Or. fr

Motivering

Eerbiediging van het beginsel van technologieneutraliteit.

Amendement 160
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 161
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke dan wel 
door een andere natuurlijke of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd of eruit kan worden 
gehaald en anders kan worden behandeld, 
met name aan de hand van een 
identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

Or. en

Amendement 162
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een andere natuurlijke of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 
een identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een andere natuurlijke of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 
een identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, Internet Protocol-adressen, 
een online-identificatiemiddel of een of 
meer specifieke elementen die kenmerkend 
zijn voor zijn fysieke, fysiologische, 
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genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

Or. en

Amendement 163
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een andere natuurlijke of 
rechtspersoon in te zetten zijn, individueel
identificeerbaar is, met name aan de hand 
van een naam, identificatienummer, 
gegevens over de verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit. Als 
identificatie een onevenredige hoeveelheid 
tijd, inspanning of materiële middelen 
vergt, wordt de natuurlijke persoon niet-
identificeerbaar geacht.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van pseudonieme 
en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken stimuleren 
waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd wordt dat 
persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor aanvullende 
gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd en tegelijk een 
hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 164
Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan
wel door een andere natuurlijke of 
rechtspersoon aan wie de gegevens door 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
zijn verstrekt in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 
een identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of overige unieke 
identificatiemiddelen of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

Or. en

Motivering

Het is in de praktijk moeilijk voorstelbaar "een andere natuurlijke of rechtspersoon" niet in 
verband te brengen met de voor de verwerking verantwoordelijke omdat de voor de verwerking 
verantwoordelijke er dan nooit zeker van kan zijn dat de verwerkte gegevens persoonsgegevens 
zijn of niet.

Amendement 165
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "persoonsgegevens": iedere informatie 
betreffende een betrokkene;

(2) "persoonsgegevens": iedere informatie 
betreffende een betrokkene; gegevens die 
niet gerelateerd kunnen worden aan een 
betrokkene, zoals geanonimiseerde 
gegevens of sommige gepseudonimiseerde 
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gegevens, vallen niet onder deze 
verordening; zakelijke contactinformatie 
valt niet onder deze verordening;

Or. en

Motivering

Geanonimiseerde gegevens en sommige gepseudonimiseerde gegevens kunnen betrekking 
hebben op een betrokkene, maar kunnen om technische redenen niet herleid worden tot die 
betrokkene. Een diploma van een betrokkene, zonder zijn of haar naam, adres en sofinummer 
zou een voorbeeld kunnen zijn. Gegevens die niet meer herleid kunnen worden tot een 
betrokkene vallen niet onder deze verordening.

Amendement 166
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "Anonieme gegevens": alle 
gegevens die op zodanige wijze zijn 
verzameld, bewerkt of anderszins verwerkt 
dat die gegevens niet meer herleid kunnen 
worden tot een betrokkene of dat een 
dergelijke herleiding een onevenredige 
hoeveelheid tijd, financiële middelen en 
inspanning zou vergen; anonieme 
gegevens worden niet beschouwd als 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Het bedrijfsleven moet worden gestimuleerd gegevens te anonimiseren wat uiteindelijk zal leiden 
tot betere privacybescherming van de consument. De wijzigingen behelzen verduidelijking van 
de betekenis van anonieme gegevens, in overeenstemming met overweging 23, door dergelijke 
gegevens uitdrukkelijk uit te sluiten van de verordening. De definitie is afkomstig uit artikel 3, 
lid 6, van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming.

Amendement 167
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "Voldoende geanonimiseerde 
gegevens": gegevens met betrekking tot 
een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon die op zodanige wijze 
zijn gewijzigd dat het niet langer mogelijk 
is de betrokken persoon te identificeren;

Or. fr

Motivering

Verduidelijking in de artikelen van de tekst in overweging 23.

Amendement 168
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3 bis – letter a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "anonieme gegevens": gegevens die 
nooit verband hebben gehouden met een 
betrokkene, dan wel op zodanige wijze zijn 
verzameld, bewerkt of anderszins verwerkt 
dat ze niet tot een betrokkene kunnen 
worden herleid.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van pseudonieme 
en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken stimuleren 
waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd wordt dat 
persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor aanvullende 
gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd en tegelijk een 
hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 169
Christian Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "profilering": iedere automatische 
wijze waarop persoonsgegevens van een 
persoon worden verwerkt met de 
bedoeling om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren 
of te voorspellen;

Or. en

Amendemenet 170
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

(3 bis) "profilering": elke vorm van 
geautomatiseerde verwerking waarmee 
beoogd wordt bepaalde eigenschappen 
van een natuurlijk persoon te beoordelen, 
respectievelijk de arbeidsprestaties van die 
natuurlijke persoon, zijn financiële 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, gedrag enz. te 
analyseren of te voorspellen. 

Or. de

Amendement 171
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"pseudonieme gegevens": 
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persoonsgegevens die op zodanige wijze 
zijn verzameld, bewerkt of anderszins 
verwerkt dat ze niet tot een betrokkene 
kunnen worden herleid zonder gebruik te 
maken van aanvullende gegevens die 
onderhevig zijn aan aparte technische en 
organisatorische controlemaatregelen 
teneinde herleiding te voorkomen, of dat 
een dergelijke herleiding een 
onevenredige hoeveelheid tijd, financiële 
middelen en inspanning zou vergen;

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van pseudonieme 
en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken stimuleren 
waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd wordt dat 
persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor aanvullende 
gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd en tegelijk een 
hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 172
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "voor de verwerking 
verantwoordelijke": de natuurlijke of 
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander orgaan die, 
respectievelijk dat, alleen of tezamen met 
anderen, het doel van en de voorwaarden 
en middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt; wanneer het 
doel van en de voorwaarden en middelen 
voor de verwerking worden vastgesteld bij 
EU-wetgeving of de nationale wetgeving, 
kan in de EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving worden bepaald wie de voor de 
verwerking verantwoordelijke is of volgens 
welke criteria deze wordt aangewezen;

(5) "voor de verwerking 
verantwoordelijke": de natuurlijke of 
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander orgaan die, 
respectievelijk dat, alleen of tezamen met 
anderen, het doel van de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt; wanneer het 
doel van de verwerking wordt vastgesteld 
bij wetgeving van de EU of van de 
lidstaten, kan in de wetgeving van de EU 
of de lidstaat worden bepaald wie de voor 
de verwerking verantwoordelijke is of 
volgens welke criteria deze wordt 
aangewezen;

Or. en
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Motivering

Met de nieuwe technologieën en diensten zoals cloud computing wordt het lastig de traditionele 
scheiding van instanties die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens te 
handhaven, omdat de verwerker in dergelijke gevallen aanzienlijke invloed uitoefent op de wijze 
waarop de gegevens worden verwerkt. Om die reden lijkt het redelijk te bepalen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke de instantie is die besluit over het doel van de verwerking van de 
persoonlijke gegevens omdat de bepaling van het doel het belangrijkste besluit is waarbij de 
overige factoren dienen als middel om dit doel te bereiken.

Amendement 173
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) "toestemming van de betrokkene": elke 
vrije, specifieke en op informatie 
berustende wilsuiting waarmee de 
betrokkene aanvaardt dat hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt;

Or. en

Motivering

In de verordening moeten verschillende vormen van toestemming worden erkend, en dat 
uitdrukkelijke toestemming moet worden voorbehouden aan die categorieën gegevens en 
situaties die een aanzienlijk risico vormen voor de bescherming van de gegevens en de privacy 
van individuen. De verordening moet niet de vorm van de toestemming willen voorschrijven, 
omdat dit snel zal worden ondergraven door veranderende technologieën, diensten en 
consumentenattitudes, en wellicht niet leidt tot effectieve privacyervaringen van consumenten.

Amendement 174
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "toestemming van de betrokkene": elke (8) "toestemming van de betrokkene": elke 
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vrije, specifieke, op informatie berustende 
en uitdrukkelijke wilsuiting waarmee de 
betrokkene, door middel van hetzij een 
verklaring hetzij een ondubbelzinnige 
actieve handeling aanvaardt dat hem 
betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt;

vrije, specifieke, op informatie berustende 
wilsuiting waarmee de betrokkene, door 
middel van hetzij een verklaring hetzij een 
ondubbelzinnige actieve handeling 
aanvaardt dat hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt;

Or. en

Amendement 175
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) "toestemming van de betrokkene": elke 
vorm van verklaring of handeling van de 
betrokkene waarmee toestemming wordt 
verleend voor de voorgestelde verwerking. 
Stilzwijgen of inactiviteit duidt op zich 
niet op aanvaarding.

Or. en

Motivering

Het proces om toestemming te verkrijgen, d.w.z. het mechanisme om gegevens voor te leggen 
aan de betrokkene gevolgd door de reactie van de betrokkene, is het basismechanisme om tot een 
overeenkomst te komen, in dit geval over de verwerking van persoonsgegevens. Gebruik van de 
traditionele terminologie, zoals gehanteerd in het gemeenschappelijk Europees kooprecht, zou 
de tekst vereenvoudigen, zou zekerheid bieden door "toestemming" een solide en gevestigde 
basis te verschaffen en een onderscheid te vermijden dat in de praktijk zeer moeilijk toepasbaar 
zou blijken.

Amendement 176
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "profilering": automatische 
verwerking om bepaalde aspecten van de 
persoonlijkheid van deze betrokkene te 
evalueren of om met name zijn 
beroepsprestaties, economische situatie, 
verblijfplaats, gezondheid, persoonlijke 
voorkeuren, betrouwbaarheid of gedrag te 
analyseren of te voorspellen;

Or. en

Motivering

Aangezien "profilering" in artikel 20 wordt behandeld, moet de definitie ervan worden 
opgenomen in artikel 4.

Amendement 177
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": een inbreuk op de 
beveiliging met de vernietiging, het verlies, 
de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
per ongeluk hetzij onrechtmatig, tot 
gevolg; sterk geëncrypteerde gegevens 
vallen buiten deze wetgeving, indien 
aangetoond kan worden dat de 
encryptiesleutel niet vervalst is.

Or. en

Motivering

Door het verlies van sterk geëncrypteerde gegevens ontstaat geen risico dat het individu schade 
ondervindt, mits de encryptiesleutel niet zoek is. De gegevens kunnen eenvoudigweg niet worden 
gelezen. Wanneer gegevens niet gelezen kunnen worden, lijkt het niet redelijk ze te behandelen 
als bepaald in de artikelen 31 en 32. De kennisgeving leidt niet tot verbetering van de privacy 
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van burgers in deze situatie.

Amendement 178
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": een inbreuk op de 
beveiliging die resulteert in een accidentele 
of onwettige vernietiging, wijziging, niet-
geautoriseerde vrijgave van of toegang tot 
persoonsgegevens die zijn verstuurd, 
opgeslagen of anderszins verwerkt, die 
allicht negatieve gevolgen zal hebben voor 
de bescherming van de persoonsgegevens 
of de privacy van de betrokkene.

Or. en

Motivering

Dit amendement draagt er toe bij dat zowel nodeloze verplichtingen voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers worden vermeden als mogelijke "kennisgevingsvermoeidheid"
van de betrokkene. Een minimumdrempel voor de verplichting om een kennisgeving te sturen, 
gebaseerd op het risiconiveau voor de betrokkene, zal leiden tot verhoogde bescherming van de 
betrokkene zonder dat dit als omslachtig wordt ervaren. Deze wijziging is in overeenstemming 
met Richtlijn 2009/136/EG.

Amendement 179
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar de 
voornaamste besluiten over het doel van 
en de voorwaarden en de middelen voor 

(13) "belangrijkste vestiging": de 
vestigingsplaats die door de onderneming 
of de groep ondernemingen is 
aangewezen, ongeacht of het de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker betreft, op basis van, maar niet 
beperkt tot, de volgende facultatieve 
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de verwerking van persoonsgegevens 
worden genomen; wanneer in de Unie 
geen besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Met betrekking tot de 
verwerker is de "belangrijkste vestiging" 
de plaats waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt;

objectieve criteria:
(1) de vestigingsplaats van het Europese 
hoofdkwartier van een groep 
ondernemingen;
(2) de vestigingsplaats van de entiteit 
binnen een groep ondernemingen met 
gedelegeerde gegevens-
beschermingsverantwoordelijkheden;
(3) de vestigingsplaats van de meest 
aangewezen entiteit binnen de groep in 
termen van managementfuncties en 
administratieve verantwoordelijkheden 
om de bepalingen van deze verordening 
toe te passen en te handhaven; of
(4) de vestigingsplaats waar de 
daadwerkelijke en feitelijke 
managementactiviteiten worden 
uitgeoefend die bepalend zijn voor de 
gegevensverwerking door middel van 
zorgvuldige afspraken. 
De onderneming of de groep 
ondernemingen stelt de bevoegde 
autoriteit op de hoogte welke vestiging als 
belangrijkste vestiging is aangewezen.

Or. en

Motivering

Er moet één test komen om te bepalen wat de "belangrijkste vestiging" is van een organisatie, op 
basis van objectieve criteria, waaruit een bedrijf kan kiezen om die vestigingsplaats officieel aan 
te wijzen als "belangrijkste vestiging", met gevolgen voor alle verwerkingsactiviteiten van alle 
entiteiten van de groep. Een vergelijkbaar concept bestaat voor de bindende 
bedrijfsvoorschriften. Deze benadering zal zorgen voor rechtszekerheid terwijl het risico van 
forumshopping wordt voorkomen.

Amendement 180
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 

(13) "belangrijkste vestiging": de 
vestigingsplaats die door de onderneming 
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verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar de 
voornaamste besluiten over het doel van 
en de voorwaarden en de middelen voor 
de verwerking van persoonsgegevens 
worden genomen; wanneer in de Unie 
geen besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Met betrekking tot de 
verwerker is de "belangrijkste vestiging" 
de plaats waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt;

of de groep ondernemingen is 
aangewezen, ongeacht of het de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker betreft, behoudens de 
conformiteitstoetsing als bedoeld in 
artikel 57, op basis van, maar niet beperkt 
tot, de volgende facultatieve objectieve 
criteria:
(1) de vestigingsplaats van het Europese 
hoofdkwartier van een groep 
ondernemingen;
(2) de vestigingsplaats van de entiteit 
binnen een groep ondernemingen met 
gedelegeerde gegevens-
beschermingsverantwoordelijkheden;
(3) de vestigingsplaats van de meest 
aangewezen entiteit binnen de groep in 
termen van managementfuncties en 
administratieve verantwoordelijkheden 
om de bepalingen van deze verordening 
toe te passen en te handhaven; of
(4) de vestigingsplaats waar de 
daadwerkelijke en feitelijke 
managementactiviteiten worden 
uitgeoefend die bepalend zijn voor de 
gegevensverwerking door middel van 
zorgvuldige afspraken. 
De onderneming of de groep 
ondernemingen stelt de bevoegde 
autoriteit op de hoogte welke 
vestigingsplaats als hoofdvestiging is 
aangewezen.

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie van "belangrijkste vestiging" is te vaag en laat te veel ruimte voor 
uiteenlopende interpretaties. Er is één test nodig om te bepalen wat de "belangrijkste vestiging"
is van een organisatie, die kan worden toegepast op "ondernemingen/groepen van 
ondernemingen" als relevant referentiepunt en op basis van een reeks relevante objectieve 
criteria. Deze criteria worden gebruikt om de juiste gegevensbeschermingsautoriteit voor BCRs 
te bepalen en kunnen dus aantoonbaar worden gehanteerd.
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Amendement 181
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) "kind": iedere persoon die jonger is 
dan achttien jaar;

(18) "kind": iedere persoon die jonger is 
dan dertien jaar;

Or. en

Amendement 182
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) adequaat en ter zake dienend zijn en 
beperkt blijven tot datgene wat minimaal 
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt; zij worden alleen 
verwerkt wanneer en voor zolang als de 
doeleinden niet zouden kunnen worden 
verwezenlijkt door het verwerken van 
andere gegevens dan persoonsgegevens;

c) adequaat, ter zake dienend en niet 
bovenmatig zijn, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt 
zij worden alleen verwerkt wanneer en 
voor zolang als de doeleinden niet zouden 
kunnen worden verwezenlijkt door het 
verwerken van andere gegevens dan 
persoonsgegevens;

Or. en

Motivering

Deze wijziging, waardoor "niet bovenmatige" verwerking mogelijk wordt, is meer op zijn plaats. 
Het amendement gaat terug op de formulering van de oorspronkelijke richtlijn inzake 
gegevensbescherming 95/46/EG en beoogt vermijding van inconsistentie met andere EU-
regelgeving, zoals de richtlijn inzake het consumentenkrediet en het pakket kapitaalvereisten, 
waarin ook vereist wordt dat instellingen die geld lenen persoonsgegevens verwerken.

Amendement 183
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) adequaat en ter zake dienend zijn en 
beperkt blijven tot datgene wat minimaal 
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt; zij worden alleen 
verwerkt wanneer en voor zolang als de 
doeleinden niet zouden kunnen worden 
verwezenlijkt door het verwerken van 
andere gegevens dan persoonsgegevens;

c) adequaat, ter zake dienend en niet
excessief zijn voor de doeleinden waarvoor 
zij worden verwerkt;

Or. fr

Motivering

De regel die zegt dat de gegevens adequaat en ter zake dienend moeten zijn en beperkt moeten 
blijven tot datgene wat minimaal nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
biedt de betrokken personen een waterdichte garantie. Het is de tekst van Richtlijn 95/46. Het 
beginsel van "minimisering" van de verzamelde gegevens maakt het voor bedrijven uitermate 
moeilijk zich op gepersonaliseerde en gerichte wijze tot hun klanten te richten, zelfs ook in 
gevallen waarin de laatsten zich hier niet tegen verzetten.

Amendement 184
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
voor zover de gegevens uitsluitend voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van artikel 83 en mits 
periodiek wordt beoordeeld of de gegevens 
nog steeds opgeslagen moeten blijven;

e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
voor zover de gegevens uitsluitend voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van de artikelen 81 en 83 en 
mits periodiek wordt beoordeeld of de 
gegevens nog steeds opgeslagen moeten 
blijven;

Or. en
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Motivering

Het moet ook mogelijk zijn persoonsgegevens op te slaan voor langere perioden voor
gezondheidsdoeleinden (artikel 81), alsmede voor historische, statistische en wetenschappelijke 
doeleinden (artikel 83) waarnaar al wordt verwezen in het Commissievoorstel. Dit zal ervoor 
zorgen dat alle relevante gegevens beschikbaar zijn om de meest passende zorg aan de 
betrokkene te verlenen.

Amendement 185
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
De gegevens zullen niet tegen de 
betrokkene worden gebruikt in een 
tuchtprocedure, of om hem op een zwarte 
lijst te plaatsen of uit te sluiten van werk.

Or. en

Motivering

Er moet nader gespecificeerd worden dat de gegevens nooit tegen de betrokkene gebruikt zullen 
worden in het kader van een arbeidsverhouding.

Amendement 186
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan of een inbreuk te vermijden
op een wettelijke nationale of EU-
verplichting of -recht van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, inclusief de 
uitvoering van een taak om de 
kredietwaardigheid te beoordelen, fraude 
te voorkomen of voor 
opsporingsdoeleinden.
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Or. en

Amendement 187
Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of om zijn rechten uit te oefenen;

Or. en

Motivering

Het recht van de voor de verwerking verantwoordelijke om persoonsgegevens te verwerken bij 
de uitoefening van zijn of haar rechten die voortvloeien uit de verordening moet uitdrukkelijk 
worden vermeld.

Amendement 188
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de verwerking is noodzakelijk voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang of een taak die deel uitmaakt van de 
uitoefening van het openbaar gezag dat aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke is 
opgedragen;

e) de verwerking is noodzakelijk voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang of een taak die deel uitmaakt van de 
uitoefening van het openbaar gezag dat aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke is 
opgedragen of voor de vervulling van een 
taak die wordt uitgevoerd om de 
kredietwaardigheid te beoordelen, fraude 
te voorkomen of voor 
opsporingsdoeleinden;

Or. en

Amendement 189
Christian Engström
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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.

Schrappen

Or. en

Amendement 190
Emma McClarkin

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 voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke(n), 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

Er zijn veel omstandigheden waaronder de verwerking wordt uitgevoerd door meer dan een voor 
de verwerking verantwoordelijke. Deze situatie kan vaak voorkomen wanneer er een gedeelde 
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gegevensbank bestaat die gebruikt wordt om fraude te bestrijden, iemands identiteit te 
bevestigen en iemands kredietwaardigheid te bepalen. Dit amendement is noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat de bepaling van de gerechtvaardigde belangen wordt toegepast.

Amendement 191
Anna Hedh

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

This amendment seeks to regulate the situation when a third pary has a legitimate interest to 
process data, in line with the current Directive directive 95/46/EC which recognizes the 
legitimate interest of a third party. This is for example the case in some Member States where the 
social partners regulate wages and other work conditions through collective agreements. Trade 
unions negotiate with employers to ensure a common set of rights that apply to all employees at 
a workplace, regardless of whether or not they are union members. In order for this system to 
function the unions must have the possibility to monitor the observance of collective agreements.

Amendement 192
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f
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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 derden aan wie 
de gegevens worden doorgegeven, 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. fr

Motivering

De hier overgenomen formulering van Richtlijn 95/46/EG voorziet in de mogelijkheid om 
gegevens aan derden door te geven en het logische gevolg hiervan is het recht van de betrokken 
persoon zich hiertegen te verzetten, dat in artikel 19 van deze verordening wordt overgenomen 
en versterkt, dat ook van toepassing is op andere dan online-activiteiten. Door te voorzien in de 
doorgifte van gegevens aan derden worden de absoluut noodzakelijke mogelijkheden op 
klantenwerving voor bedrijven, verenigingen en ngo's gehandhaafd.

Amendement 193
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

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 

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of van derden aan wie 
de gegevens worden doorgegeven, 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 
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uitoefening van hun taken. toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor om de formulering uit Richtlijn 95/46/EG te handhaven. Er zij op 
gewezen dat de verordening niet alleen van toepassing is op digitale omgevingen maar ook op 
activiteiten die niet online plaatsvinden. Bepaalde sectoren, zoals uitgeverijen van kranten, 
hebben voor de financiering van hun activiteiten externe bronnen nodig om potentiële nieuwe 
abonnees te kunnen benaderen.

Amendement 194
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de gegevens worden verzameld uit 
openbare registers, lijsten of documenten 
die voor iedereen toegankelijk zijn;

Or. en

Amendement 195
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de verwerking van gegevens, o.a. 
informatie over leden van een organisatie, 
die verricht wordt door de organisatie in 
kwestie overeenkomstig haar statutaire 
bepalingen, is van uiterst belang voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke van 
organisaties die gebaseerd zijn op 
vrijwillig lidmaatschap.

Or. en
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Amendement 196
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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 
fraudepreventie en -opsporing 
overeenkomstig de toepasselijke financiële 
regelgeving of gedragscodes van de 
gevestigde industrie of 
beroepsorganisatie.

Or. en

Motivering

De praktijk heeft geleerd dat een "wettelijke verplichting" geen betrekking heeft op de eigen 
financiële regelgeving of gedragscode die van fundamenteel belang zijn voor fraudepreventie en 
-opsporing, van het allergrootste belang voor de voor de verwerking verantwoordlijken en om 
betrokkenen te beschermen.

Amendement 197
Morten Løkkegaard

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f ter) de verwerking is noodzakelijk om 
een belang te beschermen, 
bewijsmateriaal te verzamelen als 
juridisch bewijs of een aanklacht in te 
dienen.

Or. en

Amendement 198
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

(f ter) uitsluitend pseudonieme gegevens 
worden verwerkt.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van pseudonieme 
en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken stimuleren 
waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd wordt dat 
persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor aanvullende 
gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd en tegelijk een 
hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 199
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht van de lidstaat moet 
beantwoorden aan een doelstelling van 
algemeen belang of noodzakelijk zijn om 
de rechten en vrijheden van anderen te 
beschermen, de wezenlijke inhoud van het 
recht op de bescherming van 
persoonsgegevens eerbiedigen en
evenredig zijn aan het nagestreefde 
rechtmatige doel.

Het recht van de lidstaat moet 
beantwoorden aan een doelstelling van 
algemeen belang of noodzakelijk zijn om 
de rechten en vrijheden van anderen te 
beschermen. Het recht van de lidstaat 
moet deze verordening en de 
internationale verdragen waar de lidstaat 
heeft besloten zich bij aan te sluiten, ook 
respecteren. Ten slotte moet de lidstaat 
evalueren en besluiten of de nationale 
wetgeving evenredig is aan het 
nagestreefde rechtmatige doel of dat het 
rechtmatige doel kan worden bereikt door 
gebruik te maken van de privacy minder 
aantastende oplossingen.

Or. en

Motivering

In artikel 6, lid 1, onder e), wordt gesteld dat verwerking rechtmatig is indien: "de verwerking 
noodzakelijk [is] voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel 
uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking 
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verantwoordelijke is opgedragen". In combinatie met lid 3 biedt dit de lidstaten een zeer ruime 
marge om de bescherming van gegevens van burgers die in deze verordening worden genoemd 
te ondermijnen door gebruik te maken van nationale wetgeving. De harmonisering tussen 
lidstaten zal onder druk komen te staan omdat nationale belangen zullen leiden tot veel 
verschillende voorbeelden van wetgeving. De gegevens van burgers zullen in de verschillende 
landen op verschillende manieren worden verwerkt.

Amendement 200
Matteo Salvini

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 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

Toestemming inbouwen in het verband en zorgen voor effectieve privacy-ervaringen is in 
overeenstemming met de doelstellingen die genoemd worden in overweging 25.

Amendement 201
Bernadette Vergnaud

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 

Schrappen
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gegevensverwerking, onder meer ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens met betrekking tot 
kinderen.

Or. fr

Motivering

De tekstgedeelten die het rechtmatige belang definiëren, zijn helder en de desbetreffende 
jurisprudentie heeft een constant karakter. Er hoeft derhalve niet op gedelegeerde handelingen 
te worden teruggegrepen om de in lid 1, onder f), bedoelde voorwaarden te definiëren. De 
kwestie van de toestemming door kinderen wordt geregeld in artikel 8 van deze verordening.

Amendement 202
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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. fr

Motivering

Het voorstel voor een verordening bevat een groot aantal gedelegeerde handelingen, wat niet te 
rechtvaardigen valt. Er bestaat namelijk jurisprudentie op dit gebied, en de kwestie van 
toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot kinderen valt onder 
artikel 8.

Amendement 203
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke moet kunnen aantonen 
dat de betrokkene toestemming heeft 
gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor welbepaalde 
doeleinden.

1. Indien toestemming is vereist, is de 
vorm van de voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van een betrokkene 
verkregen toestemming aangepast aan de 
aard van de gegevens, het doel van de 
verwerking en de ingeschatte risico's, 
zoals vastgesteld middels een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

Or. en

Amendement 204
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de betrokkene zijn 
toestemming moet geven in het kader van 
een schriftelijke verklaring die ook op een 
andere aangelegenheid betrekking heeft, 
moet het vereiste van toestemming 
duidelijk afzonderlijk van deze andere 
aangelegenheid worden weergegeven.

Schrappen

Or. en

Amendement 205
Morten Løkkegaard

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 in te trekken. De intrekking 
van de toestemming laat de rechtmatigheid 
van de verwerking op basis van de 
toestemming vóór de intrekking daarvan, 
onverlet, of in gevallen waarin een 
minimale verplichte opslagperiode is 



PE500.411v01-00 88/221 AM\917991NL.doc

NL

bepaald door Europese of nationale 
wetgeving, of gegevens worden verwerkt 
in overeenstemming met Europese en 
nationale regelgevingsbepalingen, of voor 
anti-fraude of wettelijke doeleinden. De 
betrokkene moet zijn voornemen om zijn 
of haar toestemming in te trekken 
kenbaar maken aan de verwerker. De 
intrekking van de toestemming treedt 30 
dagen na ontvangst van de verklaring in 
werking.

Or. en

Amendement 206
Mitro Repo

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, of in gevallen waarin de 
gegevens moeten worden verwerkt voor 
anti-fraudedoeleinden of op grond van 
wet- of regelgeving. In gevallen waarin 
nog toestemming vereist is om een 
overeenkomst te kunnen uitvoeren, 
betekent de intrekking van die 
toestemming dat de betrokkene de 
overeenkomst wil opzeggen.

Or. en

Motivering

Verleners van financiële diensten moeten gegevens bewaren om te voldoen aan verplichtingen 
uit hoofde van wet- en regelgeving. Derhalve moet bij het recht om toestemming in te trekken 
ook rekening worden gehouden met situaties waarin gegevens moeten worden verwerkt voor 
anti-fraudedoeleinden of op grond van wet- of regelgeving.
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Amendement 207
Malcolm Harbour

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. Indien de verwerking 
van persoonsgegevens een essentieel 
onderdeel is van het vermogen van de 
voor de verwerking verantwoordelijke om 
adequate veiligheid te bieden bij de 
verlening van een dienst aan de 
betrokkene, kan intrekking van die 
toestemming leiden tot beëindiging van de 
dienst.

Or. en

Motivering

Wanneer intrekking van de toestemming afbreuk doet aan het vermogen van een dienstverlener 
om de persoonsgegevens van de betrokkene op adequate wijze te beschermen, mag de 
dienstverlener er niet toe worden verplicht de bedoelde dienst te verlenen. Zo mag bijvoorbeeld 
een bank er niet toe worden verplicht een kredietkaart van een cliënt aan te houden als de 
betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken om zijn persoonsgegevens te verwerken teneinde 
fraudepaktijken te voorkomen.

Amendement 208
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor de verwerking van de speciale 
categorieën persoonsgegevens die 
genoemd worden in artikel 9, moet 
toestemming worden verkregen door een 
op informatie berustende en 
uitdrukkelijke verklaring uit vrije wil of 
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een andere ondubbelzinnige, actieve 
handeling, waarmee de betrokkene 
verwerking aanvaardt. 

Or. en

Amendement 209
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Toestemming die verkregen is vóór 
de inwerkingtreding van deze verordening 
blijft geldig na de inwerkingtreding ervan.

Or. en

Amendement 210
Malcolm Harbour

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

Terminologie als "aanzienlijke onevenwichtigheid" werkt rechtsonzekerheid in de hand. Verder 
is de bepaling overbodig omdat contractwetgeving, inclusief wetgeving inzake 
consumentenbescherming, voldoende waarborgen biedt tegen fraude, bedreiging, oneerlijke 
exploitatie enz. en die moeten ook van toepassing zijn op afspraken om persoonsgegevens te 
verwerken.
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Amendement 211
Morten Løkkegaard

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; op de arbeidsmarkt 
wordt er geen aanzienlijke 
onevenwichtigheid geacht te bestaan 
tussen werkgevers en werknemers.

Or. en

Motivering

In het algemeen is het van belang dat een werkgever gegevens over zijn werknemer kan 
verwerken – bijvoorbeeld over zijn loon, vakantiedagen, toeslagen, verjaardag, scholing, 
gezondheid, veroordelingen, enz. Tegenwoordig kan de werknemer aan zijn werkgever 
toestemming verlenen voor verwerking van deze gegevens. De formulering in de verordening kan 
echter geïnterpreteerd worden alsof er in de toekomst een onevenwichtigheid ontstaat tussen de 
werkgever en de werknemer.

Amendement 212
Morten Løkkegaard

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 toestemming van de betrokkene 
wettelijk vereist is.

Or. en

Amendement 213
Christian Engström
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De uitvoering van een contract of de 
verlening van een dienst mag niet 
afhankelijk worden gesteld van de 
toestemming voor de verwerking of het 
gebruik van gegevens die niet 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
het contract of de verlening van de dienst 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b).

Or. en

Amendement 214
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Toegang tot een verleende 
toestemming in verband met artikel 6, 
lid 1, onder a), alsmede artikel 9, lid 2, 
onder a), kan worden beperkt in gevallen 
waarin interne regelingen van 
organisaties inzake fraude ten uitvoer 
worden gebracht en om redenen van 
misdaadpreventie, overeenkomstig de 
wetgeving van de betreffende lidstaat.

Or. en

Amendement 215
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien een persoon juridisch niet 
handelingsbekwaam is, is de wet van de 
lidstaat waar deze persoon woont van 
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toepassing om vast te stellen onder welke 
voorwaarden de betreffende persoon zijn 
toestemming heeft gegeven of machtiging 
tot toestemming heeft verleend.

Or. fr

Amendement 216
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Deze bepaling is niet van toepassing 
op het recht van de werkgever om op basis 
van de toestemming van de werknemer 
gegevens te verwerken noch op het recht 
van overheidsautoriteiten om gegevens te 
verwerken op basis van de toestemming 
van de burger.

Or. en

Amendement 217
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 13 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 18 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
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verkrijgen. verkrijgen zonder nodeloze verwerking 
van gegevens die buiten het terrein van de 
toestemming vallen.

Or. en

Amendemenet 218
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 13 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen.

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten aan kinderen is de verwerking 
van persoonsgegevens van een kind jonger 
dan 13 jaar in het kader van deze 
verordening slechts rechtmatig wanneer en 
voor zover de ouder of voogd van het kind 
daartoe toestemming heeft gegeven of 
machtiging tot toestemming heeft verleend. 
Met inachtneming van de beschikbare 
technologie doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze 
van hem kan worden verwacht om 
verifieerbare toestemming te verkrijgen.

Or. de

Amendement 219
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 13 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van goederen of diensten aan kinderen is 
de verwerking van persoonsgegevens van 
een kind jonger dan 13 jaar in het kader 
van deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of 
wettelijk vertegenwoordiger van het kind 
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van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen.

daartoe toestemming heeft gegeven of 
machtiging tot toestemming heeft verleend. 
Met inachtneming van de beschikbare 
technologie doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze 
van hem kan worden verwacht om 
verifieerbare toestemming te verkrijgen.

Or. fr

Motivering

Om de bescherming van persoonsgegevens van kinderen verder te verbeteren, dient het 
toepassingsgebied van artikel 8 te worden uitgebreid, zodat dit niet uitsluitend van toepassing is 
op diensten van de informatiemaatschappij.

Amendement 220
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De informatie die wordt verstrekt 
om toestemming te verlenen moet worden 
verschaft in duidelijke en op de leeftijd 
afgestemde taal, op een wijze die 
gemakkelijk te begrijpen valt voor 
kinderen ouder dan 13 jaar;

Or. en

Amendement 221
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – 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 methoden ter verkrijging 

Schrappen



PE500.411v01-00 96/221 AM\917991NL.doc

NL

van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de 
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Or. en

Motivering

Adopting a regulation with a direct application should result in creating precise and predictable 
legal frames, which content and potential effects are known at the time of passing the law. This 
legislation carries enormous consequences for the business environment and if not passed in 
enough detail will force companies to operate in a highly uncertain environment until all 
delegated acts are adopted and made public. Moreover each and every time entities involved in 
processing personal data would have to adapt to newly adopted conditions which could prove 
burdensome and costly. It shall be enough to mention that as currently foreseen by the Proposal 
some heavy administrative sanctions are predicted for the infringement on rights that are yet to 
be specified by the Commission (Article 79(4a) in conjunction with Article 12). More precision 
will definitely serve also the consumer. If left in the Regulation, delegated acts should be adopted 
within a short and specified time frame.

Amendemenet 222
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

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 methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de 
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

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 methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming.

Or. de

Amendement 223
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van 
toepassing indien de verwerking van 
persoonsgegevens van een kind 
betrekking heeft op gezondheidsgegevens 
en indien in de wetgeving van de lidstaat 
op het gebied van gezondheid en 
maatschappelijke zorg de bevoegdheid 
van een individu prevaleert boven leeftijd.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot gezondheid en maatschappelijke zorg is toestemming van een ouder van een 
kind of voogd niet noodzakelijk indien het kind de bevoegdheid heeft een besluit te nemen voor 
zichzelf. In kinderbeschermingszaken is het niet altijd in het belang van de betrokkene dat hun 
ouder of voogd toegang heeft tot hun gegevens en dit moet in de wetgeving worden weerspiegeld.

Amendement 224
Morten Løkkegaard

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 van een vakvereniging, 
aanzienlijke maatschappelijke problemen 
of privé-informatie blijkt, en de 
verwerking van genetische gegevens of 
gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen, zijn verboden.

Or. en

Motivering

In Denemarken zijn de bijzondere categorieën die het meest beschermd moeten worden 



PE500.411v01-00 98/221 AM\917991NL.doc

NL

uitgebreider dan in de verordening wordt voorgesteld. Gevolg is dat de Deense burgers door de 
verordening slechter af zijn dan onder de huidige wetgeving. Om die reden wordt voorgesteld 
dat de bijzondere categorieën worden uitgebreid met "aanzienlijke maatschappelijke problemen
en privé-informatie".

Amendement 225
Catherine Stihler

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 van een vakvereniging en 
vakbondsactiviteiten blijkt, en de 
verwerking van genetische gegevens of 
gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen, zijn verboden.

Or. en

Motivering

Benadrukt moet worden dat de toegang tot de persoonsgegevens van werknemers moet worden 
verboden als het gaat om zijn lidmaatschap van een vakvereniging maar ook waar het de 
vakbondsactiviteiten betreft waar hij aan deelneemt. Zo moet er bijvoorbeeld in deze 
verordening voor worden gezorgd dat niemand op illegale wijze toegang verkrijgt tot de 
persoonsgegevens die betrekking hebben op vakbondvertegenwoordigers die toezien op de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemers en vervolgens tegen hen worden gebruikt (om ze 
te intimideren, uit te sluiten van werk enz.) wat gevaarlijke gevolgen kan hebben voor het vitale 
belang van hun werkzaamheden.

Amendement 226
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokkene toestemming heeft 
gegeven voor de verwerking van die 

a) de betrokkene toestemming heeft 
gegeven voor de verwerking van die 
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persoonsgegevens, mits aan de 
voorwaarden van de artikelen 7 en 8 is 
voldaan en de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving niet bepaalt dat het in 
lid 1 genoemde verbod niet door de 
betrokkene kan worden opgeheven; of

persoonsgegevens, mits aan de 
voorwaarden van de artikelen 7 en 8 is 
voldaan en de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving niet bepaalt dat het in 
lid 1 genoemde verbod niet door de 
betrokkene kan worden opgeheven. 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. of

Or. en

Amendement 227
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving en deze adequate garanties 
biedt; of

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving, de nationale wetgeving
of collectieve arbeidsovereenkomsten en 
deze adequate garanties biedt; of

Or. en

Amendement 228
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op 

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging, organisatie of 
een andere instantie zonder winstoogmerk 
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politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig 
of vakbondsgebied werkzaam is, in het 
kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 
mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen buiten die instantie worden 
verstrekt; of

die op politiek, levensbeschouwelijk, 
godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam 
is, in het kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 
mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen buiten die instantie worden 
verstrekt; of

Or. en

Amendement 229
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de verwerking betrekking heeft op 
persoonsgegevens die duidelijk door de 
betrokkene openbaar zijn gemaakt; of

e) de verwerking betrekking heeft op 
persoonsgegevens die duidelijk door de 
betrokkene openbaar zijn gemaakt of die 
uit vrije wil zijn doorgestuurd aan de voor 
de verwerking verantwoordelijke op het 
initiatief van de betrokkene en die worden 
verwerkt voor een specifiek doel dat is 
bepaald door de betrokkene en in zijn 
belang; of

Or. en

Amendement 230
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de verwerking van gegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen 

j) de verwerking van gegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen 
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wordt uitgevoerd onder toezicht van de 
overheid of wanneer de verwerking 
noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting van de voor de verwerking 
verantwoordelijke na te komen of voor de 
vervulling van een taak om gewichtige 
redenen van algemeen belang, en voor 
zover zulks is toegestaan bij EU-wetgeving 
of de nationale wetgeving en deze 
wetgeving passende garanties biedt. Een 
volledig register van strafrechtelijke 
veroordelingen mag alleen worden 
bijgehouden onder toezicht van de 
overheid.

wordt uitgevoerd onder toezicht van de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit of 
wanneer de verwerking noodzakelijk is om 
een wettelijke verplichting van de voor de 
verwerking verantwoordelijke na te komen 
of om een inbreuk op een wettelijke 
verplichting uit hoofde van het EU-recht 
of het nationaal recht of een collectieve 
arbeidsovereenkomst te vermijden of voor 
de vervulling van een taak om gewichtige 
redenen van algemeen belang, en voor 
zover zulks is toegestaan bij EU-wetgeving 
of de nationale wetgeving en deze 
wetgeving passende garanties biedt. Een 
volledig register van strafrechtelijke 
veroordelingen mag alleen worden 
bijgehouden onder toezicht van de 
overheid.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat werkgevers- en werknemersorganisaties (vakbonden) in de toekomst met 
elkaar kunnen blijven onderhandelen en collectieve overeenkomsten kunnen sluiten die 
overeenkomen met de nationale cultuur, traditie, de concurrentiepositie en de economische 
situatie.

Amendement 231
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) de verwerking van 
persoonsgegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen wordt uitgevoerd 
in de context van gegevensbestanden die 
gegevens bevatten over fraude begaan 
tegen kredietinstellingen of leden van 
overige financiële groepen die 
gereguleerd worden door EU- of 
nationale wetgeving en die door de 
financiële instellingen zijn aangelegd om 
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fraude te voorkomen; De beperkingen 
inzake de verwerking van gegevens 
betreffende strafrechtelijke 
veroordelingen zijn niet van toepassing op 
gegevens betreffende strafbare feiten. 

Or. en

Amendement 232
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – 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, de 
voorwaarden en de passende garanties 
voor de verwerking van de in lid 1 
genoemde bijzondere categorieën 
persoonsgegevens en de in lid 2 
vastgestelde uitzonderingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 233
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel -11 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -11
Algemene beginselen betreffende de 

rechten van de betrokkene
1. De bescherming van gegevens is 
gebaseerd op volkomen duidelijke rechten 
voor de betrokkene ten opzichte van de 
voor de verwerking verantwoordelijke. De 
bepalingen van deze verordening zijn erop 
gericht deze rechten te versterken, 
verduidelijken, waarborgen en waar 
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nodig, te codificeren.
2. Deze rechten hebben onder andere 
betrekking op het verstrekken van 
duidelijke, gemakkelijk te begrijpen 
informatie over het beleid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke ten aanzien 
van de toegang van de betrokkene tot zijn 
gegevens, het rectificeren en wissen van 
zijn gegevens, het recht op portabiliteit 
van zijn gegevens en het recht om 
bezwaar te maken tegen profilering; dat 
dergelijke rechten in het algemeen 
kosteloos moeten kunnen worden 
uitgeoefend en dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke verzoeken van de 
betrokkene binnen een redelijke termijn 
behandelt.

Or. en

Amendement 234
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verschaft de betrokkene 
in begrijpelijke vorm alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens, waarbij duidelijke en 
eenvoudige, aan de betrokkene 
aangepaste taal wordt gebruikt, met name 
in geval van informatie die specifiek voor 
kinderen is bedoeld.

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verschaft de betrokkene 
in begrijpelijke vorm alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens, waarbij duidelijke en 
eenvoudige taal wordt gebruikt, met name 
in geval van informatie die specifiek voor 
kinderen is bedoeld.

Or. fr

Motivering

De informatie en communicatie over de verwerking van persoonsgegevens moeten duidelijk en 
eenvoudig zijn. De zinsnede "aan de betrokkene aangepaste" kan rechtsonzekerheid creëren. Het 
lijkt evenredig om uitsluitend een specifieke bepaling met betrekking tot kinderen op te nemen, 
die een bijzondere categorie vormen.
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Amendement 235
Christian Engström

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De informatie voor de betrokkene 
wordt verstrekt in een formaat dat de 
betrokkene de informatie biedt die nodig 
is om zijn positie te begrijpen en een 
weloverwogen besluit te nemen. Op 
verzoek is de volledige informatie 
beschikbaar. Daartoe betracht de voor de 
verwerking verantwoordelijke 
transparantie in de 
informatieverstrekking en communicatie 
over zijn beleid inzake 
gegevensbescherming, door middel van 
een gemakkelijk te begrijpen, op 
pictogrammen gebaseerde beschrijving 
van de verschillende stappen van de 
gegevensverwerking.

Or. en

Amendement 236
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie kan technische 
normen vaststellen om de in lid 3 
genoemde wijze van beschrijving nader te 
bepalen, o.a. ten aanzien van de 
verwerking, opslagduur, het doorgeven of 
wissen van gegevens, door pictogrammen 
of andere instrumenten vast te stellen om 
de informatie op een gestandaardiseerde 
wijze te verstrekken. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
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Or. en

Amendement 237
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt procedures vast 
voor het verstrekken van de in artikel 14 
bedoelde informatie en voor de uitoefening 
van de in artikel 13 en de artikelen 15 tot 
en met 19 genoemde rechten van de 
betrokkene. De voor de verwerking 
verantwoordelijke zorgt met name voor 
mechanismen die het verzoek om de in de
artikel 13 en de artikelen 15 tot en met 19 
bedoelde acties vereenvoudigen. Wanneer 
persoonsgegevens geautomatiseerd worden 
verwerkt, zorgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke ook voor middelen om 
verzoeken elektronisch in te dienen.

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt procedures vast 
voor het verstrekken van de in artikel 14 
bedoelde informatie en voor de uitoefening 
van de in artikel 13 en de artikelen 15 tot 
en met 19 genoemde rechten van de 
betrokkene. De voor de verwerking 
verantwoordelijke zorgt met name voor 
mechanismen die het verzoek om de in 
artikel 13 en de artikelen 15 tot en met 19 
bedoelde acties vereenvoudigen. Wanneer 
persoonsgegevens geautomatiseerd worden 
verwerkt, zorgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke ook voor middelen om 
verzoeken elektronisch in te dienen. De in 
dit artikel bedoelde procedures kunnen 
procedures zijn die reeds zijn vastgesteld 
door de overheidsautoriteiten in de 
lidstaten, mits de procedures voldoen aan 
de bepalingen van de verordening.

Or. en

Amendement 238
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen 
een maand na ontvangst van het verzoek, 
of er al dan niet actie is ondernomen 
overeenkomstig artikel 13 en de 

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen 
een maand na ontvangst van het verzoek, 
of er al dan niet actie is ondernomen 
overeenkomstig artikel 13 en de 
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artikelen 15 tot en met 19, en verstrekt de 
gevraagde informatie. Deze termijn kan 
met één maand worden verlengd wanneer 
verschillende betrokkenen hun rechten 
uitoefenen en hun samenwerking binnen 
redelijke grenzen noodzakelijk is om een 
onnodige en onevenredige inspanning van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
te vermijden. De informatie wordt 
schriftelijk verstrekt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt.

artikelen 15 tot en met 19, en verstrekt de 
gevraagde informatie. Deze termijn kan 
met één maand worden verlengd wanneer 
verschillende betrokkenen hun rechten 
uitoefenen en hun samenwerking binnen 
redelijke grenzen noodzakelijk is om een 
onnodige en onevenredige inspanning van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
te vermijden. De informatie wordt 
schriftelijk verstrekt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt of tenzij de voor de 
verwerking verantwoordelijke reden heeft 
om aan te nemen dat het elektronisch 
verstrekken van informatie een 
aanzienlijk risico van fraude zou 
opleveren.

Or. en

Motivering

Het vrijgeven van bepaalde gegevens in elektronische vorm, zoals kredietbestanden, zou kunnen 
leiden tot manipulatie of identiteitsdiefstal wanneer ze aan consumenten worden verstrekt. 
Vrijgave van gegevens van kredietinformatiebureaus moet afhankelijk worden gesteld van 
authentificatiecontroles die voldoen aan criteria die zijn vastgesteld door het bureau dat de 
gegevens bezit om onderschepping, misbruik, frauduleus gebruik of manipulatie ervan te 
voorkomen.

Amendement 239
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken vexatoir of duidelijk 
buitensporig zijn, met name vanwege hun 
repetitieve karakter, kan de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
vergoeding voor het verstrekken van de 
informatie of het verrichten van de 
gevraagde actie in rekening brengen, dan 
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actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

wel de gevraagde actie achterwege laten. In 
dat geval rust de bewijslast met betrekking 
tot het duidelijk buitensporige karakter van 
het verzoek op de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 240
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een redelijke vergoeding 
voor het verstrekken van de informatie of 
het verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 241
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 
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verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke. 
De voor de verwerking verantwoordelijke 
mag een nominale vergoeding in rekening 
brengen, die wordt vastgesteld in de 
wetgeving van de lidstaat waarvan de voor 
de verwerking verantwoordelijke 
onderdaan is, voor het verstrekken van de 
informatie of het verrichten van de 
gevraagde actie als de voor de verwerking 
verantwoordelijke een 
kredietinformatiebureau is en reageert op 
een verzoek van een consument om 
toegang tot zijn kredietdossier.

Or. en

Motivering

Bestaande wettelijke vereisten bepalen in veel lidstaten de wijze waarop consumenten toegang 
hebben tot kredietdossiers. De mogelijkheid voor kredietinformatiebureaus om een nominale 
vergoeding in rekening te brengen stelt hen in staat de kosten te dragen die worden gemaakt bij 
het behandelen van de verzoeken van consumenten, en het is een gangbare methode om de 
identiteit van de aanvrager te bevestigen om fraude te voorkomen.

Amendement 242
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun grote volume, 
complexe en repetitieve karakter, kan de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
passende, niet op winst gerichte
vergoeding voor het verstrekken van de 
informatie of het verrichten van de 
gevraagde actie in rekening brengen, dan 
wel de gevraagde actie weigeren. In dat 
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buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

geval rust de bewijslast met betrekking tot 
het duidelijk buitensporige karakter van het 
verzoek op de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Motivering

Aan het verstrekken van gegevens zijn kosten verbonden. Het verzoeken om een passende, niet 
op winst gerichte bijdrage van de betrokkenen voor de toegang tot hun gegevens zou helpen om 
lichtzinnige verzoeken te beperken en het schrikt fraudeurs af om hoge volumes kredietgegevens 
van consumenten te verkrijgen die voor frauduleuze doeleinden gebruikt zouden kunnen worden.

Amendement 243
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – 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 criteria en de 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan wil er sprake zijn van duidelijk 
buitensporige verzoeken en voor de in 
lid 4 bedoelde vergoedingen.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om deze bepaling nader in te vullen door een gedelegeerde handeling. De 
toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten zijn beter toegerust om eventuele problemen op te 
lossen.

Amendement 244
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
standaardformulieren en 
standaardprocedures vaststellen voor de 
in lid 2 bedoelde mededeling, ook met 
betrekking het elektronische model 
daarvan. Daarbij neemt de Commissie de 
nodige maatregelen voor micro- en kleine 
en middelgrote ondernemingen. De 
betrokken uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. fr

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten zijn beter toegerust om eventuele problemen 
op te lossen.

Amendemenet 245
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – enige alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

De voor de verwerking verantwoordelijke 
stelt iedere ontvanger aan wie gegevens 
zijn verstrekt op de hoogte van elke 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17 
uitgevoerde rectificatie of elk wissen van 
gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning vergt.

De voor de verwerking verantwoordelijke 
stelt iedere ontvanger aan wie gegevens 
zijn verstrekt op de hoogte van elke 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17 
uitgevoerde rectificatie of elk wissen van 
gegevens.

Or. el

Amendement 246
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
De voor de verwerking verantwoordelijke 
moet ervoor zorgen dat er voldoende 
documentatie is ontvangen betreffende de 
identiteit van een betrokkene, wanneer de 
betrokkene de in de artikelen 14 tot 
en met 19 van deze verordening bedoelde 
rechten afdwingt.

Or. en

Motivering

In deze verordening worden nieuwe rechten ingevoerd voor burgers. Er wordt echter nergens 
vermeld hoe de burgers hun identiteit moeten aantonen om hun rechten af te dwingen. Het is van 
belang dat de identiteit van burgers wordt aangetoond en mogelijk wordt getoetst door de voor 
de verwerking verantwoordelijke om ervoor te zorgen dat er geen identiteitsdiefstal kan 
plaatsvinden.

Amendement 247
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene ten 
minste de volgende informatie:

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene de 
volgende informatie:

Or. en

Amendement 248
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de periode gedurende welke de c) de criteria en/of wettelijke 
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persoonsgegevens worden opgeslagen; verplichtingen op grond waarvan de 
periode wordt bepaald gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

Or. fr

Motivering

Het is niet mogelijk vantevoren te weten hoe lang de persoonsgegevens zullen worden bewaard, 
ook al niet omdat hiervoor specifieke wettelijke verplichtingen kunnen gelden.

Amendement 249
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

c) de criteria op grond waarvan voor elk 
doeleinde de periode wordt bepaald
gedurende welke de persoonsgegevens 
worden opgeslagen;

Or. fr

Motivering

Het is niet altijd mogelijk de exacte bewaringstermijn van persoonsgegevens te bepalen, met 
name als het gaat om bewaring voor verschillende doeleinden.

Amendement 250
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) in voorkomend geval het voornemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie en het door 
dat derde land of die internationale 
organisatie geboden beschermingsniveau 
onder verwijzing naar een besluit van de 

g) in voorkomend geval het voornemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie, en het al 
dan niet bestaan van een besluit van de 
Commissie waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
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Commissie waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard;

verklaard;

Or. fr

Motivering

De informatie over het al dan niet bestaan van een besluit van de Commissie zorgt ervoor dat de 
betrokkene voldoende informatie krijgt en verduidelijkt de verplichtingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Amendement 251
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) alle verdere informatie die, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld, nodig is om tegenover 
de betrokkene een eerlijke verwerking te 
waarborgen.

h) alle verdere informatie die, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld, nodig wordt geacht 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke om tegenover de 
betrokkene een eerlijke verwerking te 
waarborgen.

Or. fr

Motivering

De strekking van deze bepaling moet verduidelijkt worden, en er moet nader toegelicht worden 
dat de voor de verwerking verantwoordelijken meer transparantie kunnen waarborgen.

Amendement 252
Catherine Stihler

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 

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

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

Motivering

Betrokkenen hebben het recht onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld wanneer vastgesteld 
is dat iemand zich op illegale wijze toegang heeft verschaft tot hun gegevens om deze tegen hen 
te gebruiken (bijvoorbeeld om vakbondsactivisten op een zwarte lijst te plaatsen en hen uit te 
sluiten van werk).

Amendement 253
Catherine Stihler

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

Or. en

Motivering

Betrokkenen hebben het recht onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld wanneer vastgesteld 
is dat iemand zich op illegale wijze toegang heeft verschaft tot hun gegevens om deze tegen hen 
te gebruiken (bijvoorbeeld om vakbondsactivisten op een zwarte lijst te plaatsen en hen uit te 
sluiten van werk, omdat er veelvuldig bewijs bestaat van dit soort illegale prakrijken (Ref: ICO 
UK 2009 Consultancy Association Case on blacklisting).

Amendemenet 254
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

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

Or. el

Amendement 255
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

b) de gegevens niet worden verzameld bij 
de betrokkene en de verstrekking van deze 
informatie onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning zou vergen en 
een bovenmatige administratieve 
rompslomp met zich mee zou brengen, 
met name wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd door een kmo als gedefinieerd 
in EU-aanbeveling 2003/361; of

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat kmo's niet worden opgezadeld met nodeloze 
administratieve rompslomp door de verordening.

Amendement 256
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokkene heeft het recht om te 
allen tijde op verzoek uitsluitsel van de 
voor de verwerking verantwoordelijke te 

1. De betrokkene heeft het recht om te 
allen tijde op verzoek en tegen betaling 
van de kosten van het opvragen van de 
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verkrijgen omtrent het al dan niet 
plaatsvinden van verwerkingen van hem 
betreffende gegevens. Wanneer 
verwerkingen van deze persoonsgegevens 
plaatsvinden, verstrekt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de volgende 
informatie:

informatie uitsluitsel van de voor de
verwerking verantwoordelijke te verkrijgen 
omtrent het al dan niet plaatsvinden van 
verwerkingen van hem betreffende 
gegevens om op de hoogte te zijn en de 
rechtmatigheid van de verwerking te 
toetsen. Wanneer verwerkingen van deze 
persoonsgegevens plaatsvinden, verstrekt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
de volgende informatie:

Or. en

Amendement 257
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

d) de regels volgens welke de periode 
gedurende welke de gegevens worden 
opgeslagen wordt vastgesteld;

Or. en

Amendement 258
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) in voorkomend geval, waar 
gegevens worden verzameld en verwerkt 
in ruil voor de verlening van gratis 
diensten, de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke geschatte waarde van 
de verwerkte gegevens van de betrokkene. 

Or. en

Motivering

Persoonsgegevens zijn handelswaar en de betrokkenen zijn zich amper bewust van de waarde 
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van hun gegevens voor de verwerking verantwoordelijken en voor de verwerkers. Door de 
betrokkene op verzoek de geschatte waarde te geven van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, wordt de betrokkene in staat gesteld een op informatie berustend besluit te 
nemen over het gebruik van zijn gegevens, en wordt ook tegengegaan dat er een eenzijdige markt 
ontstaat door de positie van consumenten te versterken.

Amendement 259
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt.

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, indien beschikbaar 
in een gestructureerd en gangbaar 
formaat, tenzij de betrokkene anderszins 
verzoekt. Dit laat het recht van de voor de 
verwerking verantwoordelijke onverlet om 
verzoeken om informatie als bepaald in 
lid 1, op een andere wijze af te handelen, 
als dit gerechtvaardigd is door de 
noodzaak om de identiteit van de 
betrokkene die om dergelijke informatie 
verzoekt te controleren.

Or. en

Amendement 260
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking en profilering plaatsvindt. 
Wanneer de betrokkene zijn verzoek in 



PE500.411v01-00 118/221 AM\917991NL.doc

NL

vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt.

elektronische vorm indient, wordt de 
informatie elektronisch verstrekt, tenzij de 
betrokkene anderszins verzoekt.

Or. en

Amendement 261
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt.

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt. De voor de 
verwerking verantwoordelijke neemt alle 
redelijke maatregelen om de identiteit te 
controleren van een betrokkene die om 
toegang tot de gegevens verzoekt.

Or. fr

Motivering

Met name indien het verzoek in elektronische vorm wordt ingediend, dient ervoor gezorgd te 
worden dat het recht op toegang niet tot misbruik leidt. De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient derhalve de identiteit te controleren van een betrokkene die om toegang 
tot de gegevens verzoekt en te kunnen aantonen dat hij daartoe al het mogelijke heeft gedaan.

Amendement 262
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Mits de nodige wettelijke garanties 
worden geboden, met name dat de 
gegevens niet zullen worden gebruikt om 
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maatregelen of besluiten te treffen ten 
aanzien van een individuele betrokkene, 
mogen de lidstaten ingeval er duidelijk 
geen gevaar bestaat dat inbreuk wordt 
gepleegd op de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkene, de in artikel 15 
bedoelde rechten beperken wanneer de 
gegevens uitsluitend met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek worden 
verwerkt overeenkomstig artikel 83 van 
deze verordening of slechts gedurende de 
periode die nodig is voor het opstellen van 
statistieken in de vorm van persoonlijke 
gegevens worden bewaard.

Or. en

Motivering

Zie artikel 13, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG, PB L 281 van 23.11.1995.

Amendement 263
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1 is niet van toepassing op 
pseudonieme gegevens.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van pseudonieme 
en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken stimuleren 
waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd wordt dat 
persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor aanvullende 
gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd en tegelijk een 
hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 264
Malcolm Harbour, Adam Bielan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Recht om te worden vergeten en om
gegevens te laten wissen

Recht om gegevens te laten wissen

Or. en

Motivering

Het recht om te worden vergeten is een begrip dat in grote mate onverenigbaar is met de wijze 
waarop informatie over betrokkenen circuleert in de online-omgeving. Erkenning van het recht 
om te worden vergeten zou een buitensporig niveau van bureaucratische uitgaven vergen en 
allicht niet kunnen worden uitgevoerd/gegarandeerd. Desalniettemin kan het recht om gegevens 
te laten wissen, in een aantal omstandigheden, wel worden gehandhaafd.

Amendement 265
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
In overeenstemming 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 overheidsautoriteiten 
om gegevens op te slaan om 
documentatiemateriaal te kunnen 
bewaren in een specifieke zaak.

Or. en

Amendement 266
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het recht om gegevens te laten 
wissen is niet van toepassing indien het 
bewaren van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
contract tussen een organisatie en de 
betrokkene, of indien er op grond van 
regelgeving een vereiste bestaat om deze 
gegevens te bewaren, of voor 
fraudepreventiedoeleinden.

Or. en

Motivering

In dit nieuwe voorstel worden passende omstandigheden aangeduid waaronder het recht van de
betrokkene om zijn gegevens te laten wissen wordt beperkt aan de hand van hetgeen 
noodzakelijk is voor zakelijke doeleinden en op grond van regelgeving.

Amendement 267
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de gegevens zijn niet langer nodig in 
verband met de doeleinden waarvoor zij 
werden verzameld of anderszins verwerkt;

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is lastig om te bepalen wanneer persoonsgegevens echt niet langer nodig zijn voor zakelijke 
doeleinden. Stelselmatig wissen van gegevens indien er geen onmiddellijk gebruik van gemaakt 
wordt, zou buitensporige kosten met zich meebrengen.

Amendement 268
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de gegevens zijn niet langer nodig in 
verband met de doeleinden waarvoor zij 
werden verzameld of anderszins verwerkt;

a) de gegevens zijn niet langer nodig in 
verband met de doeleinden waarvoor zij 
werden verzameld of anderszins verwerkt 
en de wettelijk verplichte termijn van 
bewaring is verstreken;

Or. en

Amendement 269
Mitro Repo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de gegevens zijn niet langer nodig in 
verband met de doeleinden waarvoor zij 
werden verzameld of anderszins verwerkt;

a) de gegevens zijn niet langer nodig in 
verband met de doeleinden waarvoor zij 
werden verzameld of anderszins verwerkt 
en de voor de verwerking 
verantwoordelijke hoeft de gegevens op 
grond van wet- of regelgeving niet te 
bewaren;

Or. en

Amendement 270
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de betrokkene trekt de toestemming 
waarop de verwerking overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, onder a), is gebaseerd, in of 
de toegestane termijn voor opslag is 
verstreken terwijl een andere grond voor 
de verwerking van de gegevens ontbreekt;

b) de betrokkene trekt de toestemming 
waarop de verwerking overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, onder a), is gebaseerd, in of 
de toegestane termijn voor opslag is 
verstreken;

Or. en
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Motivering

Deze vereiste is te ruim geformuleerd en zou te hoge kosten met zich meebrengen aangezien 
gegevens stelselmatig gewist moeten worden als er geen wettelijke rechtvaardiging bestaat om 
de gegevens te bewaren.

Amendement 271
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de betrokkene maakt bezwaar tegen de 
verwerking van de persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel 19;

c) de betrokkene maakt bezwaar tegen de 
verwerking van de persoonsgegevens 
overeenkomstig artikel 19, en het bezwaar 
wordt toegewezen;

Or. en

Motivering

Dit amendement is opgesteld om ervoor te zorgen dat een betrokkene niet eenvoudigweg 
krachtens artikel 19 bezwaar kan maken, en op grond daarvan een beroep kan doen op het 
beginsel van het recht om te worden vergeten, als het bezwaar niet wordt toegewezen.

Amendement 272
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking van de gegevens voldoet 
op andere gronden niet aan deze 
verordening.

Schrappen

Or. en

Motivering

De mogelijke implicaties van deze bepaling zijn onduidelijk en moeten worden toegelicht.

Amendement 273
Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
persoonsgegevens openbaar heeft 
gemaakt, neemt hij alle redelijke 
maatregelen, waaronder technische 
maatregelen, ten aanzien van de gegevens 
die onder zijn verantwoordelijkheid 
openbaar zijn gemaakt, teneinde derden 
die deze gegevens verwerken ervan op de 
hoogte te stellen dat een betrokkene hun 
verzoekt ieder koppeling naar, of kopie of 
reproductie van die persoonsgegevens te 
wissen. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke toestemming heeft 
gegeven voor openbaarmaking van 
persoonsgegevens door een derde, wordt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
voor die openbaarmaking 
verantwoordelijk geacht.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichting om ontvangers op de hoogte te stellen van het feit dat de betrokkene het recht om 
zijn gegevens te laten wissen heeft uitgeoefend is al opgenomen in artikel 13.

Amendement 274
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, 
neemt hij alle redelijke maatregelen, 
waaronder technische maatregelen, ten 
aanzien van de gegevens die onder zijn 
verantwoordelijkheid openbaar zijn 

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, 
neemt hij alle redelijke maatregelen, 
waaronder technische maatregelen, ten 
aanzien van de gegevens die onder zijn 
verantwoordelijkheid openbaar zijn 
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gemaakt, teneinde derden die deze 
gegevens verwerken ervan op de hoogte te 
stellen dat een betrokkene hun verzoekt 
ieder koppeling naar, of kopie of 
reproductie van die persoonsgegevens te 
wissen. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke toestemming heeft 
gegeven voor openbaarmaking van 
persoonsgegevens door een derde, wordt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
voor die openbaarmaking verantwoordelijk 
geacht.

gemaakt, teneinde die derden die deze 
gegevens contractueel namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke verwerken 
ervan op de hoogte te stellen dat een 
betrokkene hun verzoekt ieder koppeling 
naar, of kopie of reproductie van die 
persoonsgegevens te wissen. Wanneer de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
toestemming heeft gegeven voor 
openbaarmaking van persoonsgegevens 
door een derde, wordt de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor die 
openbaarmaking verantwoordelijk geacht. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor 
geanonimiseerde gegevens, sommige 
gepseudonimiseerde gegevens en niet 
openbaar beschikbare of onleesbare 
gegevens.

Or. en

Amendement 275
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, 
neemt hij alle redelijke maatregelen, 
waaronder technische maatregelen, ten 
aanzien van de gegevens die onder zijn 
verantwoordelijkheid openbaar zijn 
gemaakt, teneinde derden die deze 
gegevens verwerken ervan op de hoogte te 
stellen dat een betrokkene hun verzoekt 
ieder koppeling naar, of kopie of 
reproductie van die persoonsgegevens te 
wissen. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke toestemming heeft 
gegeven voor openbaarmaking van 
persoonsgegevens door een derde, wordt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
voor die openbaarmaking verantwoordelijk 

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
persoonsgegevens zonder toestemming 
van de betrokkene openbaar heeft 
gemaakt, neemt hij alle redelijke 
maatregelen, waaronder technische 
maatregelen, ten aanzien van de gegevens 
die onder zijn verantwoordelijkheid 
openbaar zijn gemaakt, teneinde derden die 
deze gegevens verwerken ervan op de 
hoogte te stellen dat een betrokkene hun 
verzoekt ieder koppeling naar, of kopie of 
reproductie van die persoonsgegevens te 
wissen. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke toestemming heeft 
gegeven voor openbaarmaking van 
persoonsgegevens door een derde, wordt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
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geacht. voor die openbaarmaking verantwoordelijk 
geacht.

Or. en

Amendement 276
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De voor de verwerking 
verantwoordelijke, zoals bedoeld in lid 1, 
informeert de betrokkene over de stappen 
die naar aanleiding van zijn verzoek door 
de derden waarvan sprake in lid 2 
genomen worden.

Or. fr

Motivering

De rechten van de betrokkenen moeten versterkt worden. In artikel 17, lid 2 wordt de voor de 
verwerking verantwoordelijke verplicht om maatregelen te nemen. Deze verplichting dient 
minimaal te bestaan uit een informatieplicht over de stappen die door derden die de betreffende 
persoonsgegevens verwerken, genomen worden.

Amendement 277
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) voor het voorkomen en opsporen 
van fraude, het bevestigen van de 
identiteit en/of het bepalen van de
kredietwaardigheid of solvabiliteit.

Or. en

Motivering

Het mag niet zo zijn dat personen gegevens over zichzelf kunnen wissen die op legitieme gronden 
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en overeenkomstig de vigerende wetgeving worden bewaard.

Amendement 278
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking ervan onrechtmatig is en 
de betrokkene zich tegen het wissen ervan 
verzet en in de plaats daarvan om 
beperking van het gebruik ervan verzoekt;

Schrappen

Or. en

Amendement 279
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de betrokkene verzoekt om doorgifte 
van de persoonsgegevens naar een ander 
geautomatiseerd verwerkingssysteem 
overeenkomstig artikel 18, lid 2.

Schrappen

Or. en

Amendement 280
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 Schrappen
Recht van gegevensoverdraagbaarheid

1. Wanneer persoonsgegevens 
elektronisch en in een gestructureerd en 
algemeen gebruikt formaat worden 
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verwerkt, heeft de betrokkene het recht 
om van de voor de verwerking 
verantwoordelijke een kopie te krijgen van 
de gegevens die worden verwerkt in een 
elektronisch en gestructureerd formaat 
dat algemeen wordt gebruikt en verder 
door de betrokkene kan worden gebruikt.
2. Wanneer de betrokkene 
persoonsgegevens heeft verstrekt en de 
verwerking daarvan plaatsvindt op basis 
van toestemming of een overeenkomst, 
heeft de betrokkene het recht om deze 
persoonsgegevens en alle andere 
informatie die hij heeft verstrekt en die 
door middel van een geautomatiseerd 
verwerkingssysteem wordt bewaard, in 
een algemeen gebruikt elektronisch 
formaat over te dragen naar een ander 
geautomatiseerd verwerkingssysteem, 
zonder daarbij door de voor de verwerking 
verantwoordelijke bij wie de 
persoonsgegevens zijn weggehaald, te 
worden belemmerd.
3. De Commissie kan het in lid 1 bedoelde 
elektronische formaat en de technische 
normen, de modaliteiten en de procedures 
voor het overeenkomstig lid 2 overdragen 
van persoonsgegevens, nader bepalen. De 
betrokken uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. fr

Motivering

Betrokkenen hebben recht van toegang, zoals vastgelegd in artikel 15. Het toegangsrecht geeft 
iedere betrokkene het recht op informatie over de persoonsgegevens die verwerkt worden. In 
artikel 18 wordt bepaald dat betrokkenen het recht hebben om ook een kopie van hun gegevens 
te ontvangen, maar dit artikel biedt geen enkele meerwaarde op het gebied van de bescherming 
van persoonsgegevens en creëert verwarring over de exacte reikwijdte van het recht op toegang, 
dat een grondrecht is.

Amendement 281
Morten Løkkegaard
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Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer persoonsgegevens elektronisch 
en in een gestructureerd en algemeen 
gebruikt formaat worden verwerkt, heeft de 
betrokkene het recht om van de voor de 
verwerking verantwoordelijke een kopie te 
krijgen van de gegevens die worden 
verwerkt in een elektronisch en 
gestructureerd formaat dat algemeen 
wordt gebruikt en verder door de 
betrokkene kan worden gebruikt.

1. Wanneer persoonsgegevens elektronisch 
en in een gestructureerd en algemeen 
gebruikt formaat worden verwerkt, heeft de 
betrokkene het recht om van de voor de 
verwerking verantwoordelijke een kopie te 
krijgen van de gegevens die worden 
verwerkt.

Or. en

Amendemenet 282
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

1. Wanneer persoonsgegevens elektronisch 
en in een gestructureerd en algemeen 
gebruikt formaat worden verwerkt, heeft 
de betrokkene het recht om van de voor de 
verwerking verantwoordelijke een kopie te 
krijgen van de gegevens die worden 
verwerkt in een elektronisch en 
gestructureerd formaat dat algemeen wordt 
gebruikt en verder door de betrokkene kan 
worden gebruikt.

1. Wanneer persoonsgegevens elektronisch 
worden verwerkt, heeft de betrokkene het 
recht om van de voor de verwerking 
verantwoordelijke een kopie te krijgen van 
de gegevens die worden verwerkt in een 
elektronisch en gestructureerd formaat dat 
algemeen wordt gebruikt en verder door de 
betrokkene kan worden gebruikt.

Or. de

Amendement 283
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de betrokkene 
persoonsgegevens heeft verstrekt en de 
verwerking daarvan plaatsvindt op basis 
van toestemming of een overeenkomst, 
heeft de betrokkene het recht om deze 
persoonsgegevens en alle andere 
informatie die hij heeft verstrekt en die 
door middel van een geautomatiseerd 
verwerkingssysteem wordt bewaard, in 
een algemeen gebruikt elektronisch 
formaat over te dragen naar een ander 
geautomatiseerd verwerkingssysteem, 
zonder daarbij door de voor de verwerking 
verantwoordelijke bij wie de 
persoonsgegevens zijn weggehaald, te 
worden belemmerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 284
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan het in lid 1 bedoelde 
elektronische formaat en de technische 
normen, de modaliteiten en de procedures 
voor het overeenkomstig lid 2 overdragen 
van persoonsgegevens, nader bepalen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

3. Het in lid 1 bedoelde elektronische 
formaat en de technische normen, de 
modaliteiten en de procedures voor het 
overeenkomstig lid 2 overdragen van 
persoonsgegevens worden bepaald door de 
voor de verwerking verantwoordelijke, die 
daarbij gebruik maakt van 
geharmoniseerde branchenormen, of
worden, indien deze nog niet zijn 
vastgesteld, ontwikkeld door 
belanghebbenden uit de branche met 
medewerking van normalisatie-
instellingen.

Or. en
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Motivering

De bevoegdheid om besluiten te nemen over de vaststelling van een geharmoniseerd formaat 
voor gegevensoverdracht moet niet bij de Commissie liggen. De in dit amendement voorgestelde 
benadering is bovendien technologisch neutraler en geschikter, gelet op de verscheidenheid aan 
sectoren die onder deze verordening vallen.

Amendemenet 285
Kyriacos Triantaphyllides

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

1. De betrokkene heeft het recht te allen 
tijde op gronden die verband houden met 
zijn bijzondere situatie bezwaar te maken 
tegen de verwerking op basis van artikel 6, 
lid 1, onder d), e) en f), van 
persoonsgegevens, tenzij de voor de 
verwerking verantwoordelijke dwingende 
legitieme gronden voor de verwerking 
aantoont die zwaarder wegen dan de 
belangen of de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkene.

1. De betrokkene heeft het recht te allen 
tijde op gronden die verband houden met 
zijn bijzondere situatie bezwaar te maken 
tegen de verwerking op basis van artikel 6, 
lid 1, onder d), e) en f), van 
persoonsgegevens.

Or. el

Amendement 286
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokkene heeft het recht te allen 
tijde op gronden die verband houden met 
zijn bijzondere situatie bezwaar te maken 
tegen de verwerking op basis van artikel 6, 
lid 1, onder d), e) en f), van 
persoonsgegevens, tenzij de voor de 
verwerking verantwoordelijke dwingende
legitieme gronden voor de verwerking 
aantoont die zwaarder wegen dan de 
belangen of de grondrechten en 

1. De betrokkene heeft het recht te allen 
tijde op gronden die verband houden met 
zijn bijzondere situatie bezwaar te maken 
tegen de verwerking op basis van artikel 6, 
lid 1, onder d), e) en f), van 
persoonsgegevens, tenzij de voor de 
verwerking verantwoordelijke legitieme 
gronden voor de verwerking aantoont die 
zwaarder wegen dan de belangen of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
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fundamentele vrijheden van de betrokkene. van de betrokkene.

Or. en

Motivering

Met dit amendement moet duidelijk worden gemaakt dat legitieme gronden een toereikende basis 
voor verwerking vormen, als bedoeld in artikel 6.

Amendemenet 287
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve 
van direct marketing worden verwerkt, 
heeft de betrokkene het recht om kosteloos 
bezwaar te maken tegen de verwerking van 
zijn persoonsgegevens voor deze 
marketing. Dit recht wordt de betrokkene 
uitdrukkelijk en op begrijpelijke wijze 
geboden en moet duidelijk van overige 
informatie kunnen worden onderscheiden.

2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve 
van direct marketing worden verwerkt, 
heeft de betrokkene het recht om kosteloos 
bezwaar te maken tegen de verwerking van 
zijn persoonsgegevens voor deze 
marketing. Dit recht wordt de betrokkene 
uitdrukkelijk en op voor hem begrijpelijke 
wijze geboden en moet duidelijk van 
overige informatie kunnen worden 
onderscheiden.

Or. de

Amendement 288
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een bezwaar op grond van de 
leden 1 en 2 gegrond wordt verklaard, 
worden de betrokken persoonsgegevens 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet langer gebruikt of 
anderszins verwerkt.

3. Wanneer een bezwaar op grond van de 
leden 1 en 2 gegrond wordt verklaard, 
worden de betrokken persoonsgegevens 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet langer voor de in 
het bezwaar omschreven doeleinden 
gebruikt of anderszins verwerkt.

Or. en
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Amendement 289
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer pseudonieme gegevens uit 
hoofde van artikel 6, lid 1, onder g), 
worden verwerkt, heeft de betrokkene het 
recht om kosteloos bezwaar te maken 
tegen deze verwerking. Dit recht wordt de 
betrokkene uitdrukkelijk en op 
begrijpelijke wijze geboden en moet 
duidelijk van overige informatie kunnen 
worden onderscheiden.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van pseudonieme 
en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken stimuleren 
waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd wordt dat 
persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor aanvullende 
gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd en tegelijk een 
hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 290
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen op basis van profilering Maatregelen op basis van 
geautomatiseerde verwerking 

Or. en

Motivering

Artikel 20 gaat niet zozeer over profilering als wel over geautomatiseerde verwerking. De titel 
van dit artikel moet daarom worden aangepast.
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Amendement 291
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke persoon heeft het recht 
niet te worden onderworpen aan een 
maatregel waaraan voor hem 
rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem 
in aanmerkelijke mate treft en die louter 
wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, betrouwbaarheid 
of gedrag te analyseren of te voorspellen.

1. Iedere natuurlijke persoon heeft het recht 
niet te worden onderworpen aan een 
maatregel waaraan voor hem 
rechtsgevolgen zijn verbonden en die 
louter wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, betrouwbaarheid 
of gedrag te analyseren of te voorspellen.

Or. en

Amendement 292
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke persoon heeft het recht 
niet te worden onderworpen aan een 
maatregel waaraan voor hem 
rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem 
in aanmerkelijke mate treft en die louter 
wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, betrouwbaarheid 
of gedrag te analyseren of te voorspellen.

1. Iedere natuurlijke persoon heeft zowel 
offline als online het recht niet te worden 
onderworpen aan een maatregel waaraan 
voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of 
die hem in aanmerkelijke mate treft en die 
louter wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, betrouwbaarheid 
of gedrag te analyseren of te voorspellen.
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Or. en

Amendement 293
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke persoon heeft het recht 
niet te worden onderworpen aan een 
maatregel waaraan voor hem 
rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem 
in aanmerkelijke mate treft en die louter 
wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, betrouwbaarheid 
of gedrag te analyseren of te voorspellen.

1. Iedere natuurlijke persoon heeft zowel 
offline als online het recht niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die hem in 
aanmerkelijke mate treft en die louter 
wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, betrouwbaarheid 
of gedrag te analyseren of te voorspellen. 
Kinderen kunnen niet worden 
onderworpen aan een maatregel als 
bedoeld in dit artikel.

Or. en

Amendement 294
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke persoon heeft het 
recht niet te worden onderworpen aan een
maatregel waaraan voor hem 
rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem 
in aanmerkelijke mate treft en die louter 
wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 

1. Een betrokkene mag niet worden 
onderworpen aan een beslissing die 
oneerlijk of discriminerend is en die louter 
wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren.
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persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren 
of te voorspellen.

Or. en

Motivering

In artikel 20 in zijn huidige vorm worden de positieve toepassingen van profilering niet erkend 
en wordt evenmin rekening gehouden met de uiteenlopende risiconiveaus of effecten op de 
persoonlijke levenssfeer van personen die met profilering te maken krijgen. Door de nadruk te 
leggen op technieken die "oneerlijk" of "discriminerend" zijn, zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2005/29/EG, is de benadering in dit voorstel technologisch neutraler en gaat de aandacht vooral 
uit naar de negatieve toepassingen van profileringstechnieken en niet zozeer naar de technologie 
zelf.

Amendement 295
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze verordening 
mag een persoon alleen aan een 
maatregel als bedoeld in lid 1 worden 
onderworpen, wanneer de verwerking:

Schrappen

(a) wordt uitgevoerd in het kader van het 
sluiten of het uitvoeren van een 
overeenkomst en aan het door de 
betrokkene ingediende verzoek tot het 
sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst is voldaan of passende 
maatregelen zijn aangeboden ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, zoals het 
recht op menselijke tussenkomst; of
(b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond 
van EU-wetgeving of nationale wetgeving 
en in die wetgeving ook passende 
maatregelen zijn opgenomen ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene; of
(c) plaatsvindt op grond van de 
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toestemming van de betrokkene, mits aan 
de voorwaarden van artikel 7 wordt 
voldaan en passende waarborgen worden 
geboden.

Or. en

Motivering

De schrapping is een gevolg van de voorgestelde wijziging in lid 1.

Amendement 296
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze verordening 
mag een persoon alleen aan een maatregel 
als bedoeld in lid 1 worden onderworpen, 
wanneer de verwerking:

2. Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze verordening 
mag een persoon aan een maatregel als 
bedoeld in lid 1 worden onderworpen, 
wanneer de verwerking:

Or. en

Amendement 297
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze verordening 
mag een persoon alleen aan een maatregel 
als bedoeld in lid 1 worden onderworpen, 
wanneer de verwerking:

2. Onverminderd de overige bepalingen
van deze verordening, met inbegrip van de 
leden 3 en 4, mag een persoon alleen aan 
een maatregel als bedoeld in lid 1 worden 
onderworpen, wanneer de verwerking:

Or. en

Amendement 298
Anna Maria Corazza Bildt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In geen geval mogen kinderen 
worden onderworpen aan 
profileringsmaatregelen als bedoeld in 
lid 1.

Or. en

Amendement 299
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wordt uitgevoerd in het kader van het 
sluiten of het uitvoeren van een 
overeenkomst en aan het door de 
betrokkene ingediende verzoek tot het 
sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst is voldaan of passende 
maatregelen zijn aangeboden ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, zoals het recht 
op menselijke tussenkomst; of

a) noodzakelijk is voor het sluiten of het 
uitvoeren van een overeenkomst en aan het 
door de betrokkene ingediende verzoek tot 
het sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst is voldaan of passende 
maatregelen zijn aangeboden ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, waaronder 
het recht op betekenisvolle informatie 
over de aan de profilering ten grondslag 
liggende logica en het recht op menselijke 
tussenkomst, met inbegrip van een 
toelichting op de na die tussenkomst 
genomen beslissing; of

Or. en

Amendemenet 300
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

a) wordt uitgevoerd in het kader van het 
sluiten of het uitvoeren van een 

a) wordt uitgevoerd in het kader van het 
sluiten of het uitvoeren van een 
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overeenkomst en aan het door de 
betrokkene ingediende verzoek tot het 
sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst is voldaan of passende 
maatregelen zijn aangeboden ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, zoals het recht 
op menselijke tussenkomst; of

overeenkomst en aan het door de 
betrokkene ingediende verzoek tot het 
sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst is voldaan of passende 
maatregelen zijn aangeboden ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, zoals het recht 
op menselijke tussenkomst, en het recht op 
informatie over de structuur en de opzet 
van het gebruikte systeem en over de 
gevolgen van profilering; of

Or. de

Amendement 301
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond
van EU-wetgeving of nationale wetgeving 
en in die wetgeving ook passende 
maatregelen zijn opgenomen ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene; of

b) noodzakelijk is voor de naleving van 
EU-wetgeving of nationale wetgeving en in 
die wetgeving ook passende maatregelen 
zijn opgenomen ter bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene; of

Or. en

Amendement 302
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond van 
EU-wetgeving of nationale wetgeving en in 
die wetgeving ook passende maatregelen 
zijn opgenomen ter bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene; of

b) is toegestaan op grond van EU-
wetgeving of nationale wetgeving en in die 
wetgeving ook passende maatregelen zijn 
opgenomen ter bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene; of

Or. en
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Amendement 303
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond van 
EU-wetgeving of nationale wetgeving en in 
die wetgeving ook passende maatregelen 
zijn opgenomen ter bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene; of

b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond van 
EU-wetgeving of nationale wetgeving en in 
die wetgeving ook passende maatregelen 
zijn opgenomen ter bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene en ter bescherming van de 
betrokkene tegen mogelijke discriminatie 
als gevolg van een in lid 1 omschreven 
maatregel; of

Or. en

Amendement 304
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) plaatsvindt op grond van de 
toestemming van de betrokkene, mits aan 
de voorwaarden van artikel 7 wordt 
voldaan en passende waarborgen worden 
geboden.

c) plaatsvindt op grond van de 
toestemming van de betrokkene, mits aan 
de voorwaarden van artikel 7 wordt 
voldaan en passende waarborgen worden 
geboden, met inbegrip van doeltreffende 
bescherming tegen mogelijke 
discriminatie als gevolg van een in lid 1 
omschreven maatregel.

Or. en

Amendement 305
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) wordt uitgevoerd met het oog op 
het toezicht op en de preventie van fraude.

Or. en

Amendement 306
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) wordt uitgevoerd om fraude te 
voorkomen of op te sporen, de identiteit te 
bevestigen en/of de kredietwaardigheid of 
solvabiliteit te bepalen, waarbij passende 
maatregelen moeten worden aangeboden 
ter bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, zoals het 
recht op menselijke tussenkomst.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet garanderen dat profilering kan worden gebruikt om door middel van een 
kredietwaardigheidsbeoordeling fraude en identiteitsdiefstal te voorkomen.

Amendement 307
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) wordt uitgevoerd naar aanleiding 
van een gegronde verdenking betreffende 
een misdrijf ten nadele van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, met name 
banken, financiële en kredietinstellingen 
en hun klanten. 
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Or. en

Amendement 308
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) wordt uitgevoerd om de 
kredietwaardigheid te beoordelen en de 
veiligheid en betrouwbaarheid te 
verzekeren van de diensten die worden 
verleend door de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 309
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geautomatiseerde 
gegevensverwerking die bestemd is om 
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid 
van een natuurlijke persoon te 
beoordelen, wordt niet uitsluitend 
gebaseerd op de in artikel 9 bedoelde 
bijzondere categorieën persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping is een gevolg van de voorgestelde wijziging in lid 1.

Amendement 310
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De geautomatiseerde 
gegevensverwerking die bestemd is om 
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid 
van een natuurlijke persoon te beoordelen, 
wordt niet uitsluitend gebaseerd op de in 
artikel 9 bedoelde bijzondere categorieën 
persoonsgegevens.

3. De geautomatiseerde 
gegevensverwerking die bestemd is om 
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid 
van een natuurlijke persoon te beoordelen, 
bevat of genereert geen gegevens die 
vallen onder de in artikel 9 bedoelde 
bijzondere categorieën persoonsgegevens, 
behalve wanneer zij onder de in artikel 9, 
lid 2, vermelde uitzonderingen vallen.

Or. en

Amendement 311
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendemenet 312
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

3 bis. Zowel opzettelijke, als niet-
opzettelijke profilering is verboden indien 
de verzamelde gegevens tot discriminatie 
van individuen zouden kunnen leiden en 
betrekking hebben op gevoelige 
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persoonlijke aspecten, zoals geslacht, 
herkomst, politieke en godsdienstige 
overtuiging, het lidmaatschap van partijen 
en/of verenigingen, en bijvoorbeeld 
seksuele geaardheid.

Or. de

Amendement 313
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens die bestemd is om 
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid 
van een natuurlijke persoon te 
beoordelen, mag niet worden gebruikt om 
kinderen te identificeren of individueel 
aan te wijzen.

Or. en

Amendement 314
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de in lid 2 bedoelde gevallen omvat 
de informatie die op grond van artikel 14 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke moet worden verstrekt, 
informatie over de eventuele verwerking 
voor een maatregel in de zin van lid 1 en 
de met deze verwerking beoogde gevolgen 
voor de betrokkene.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De schrapping is een gevolg van de voorgestelde wijziging in lid 1.

Amendement 315
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de in lid 2 bedoelde gevallen omvat 
de informatie die op grond van artikel 14 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke moet worden verstrekt, 
informatie over de eventuele verwerking 
voor een maatregel in de zin van lid 1 en 
de met deze verwerking beoogde gevolgen 
voor de betrokkene.

4. In de in lid 2 bedoelde gevallen omvat 
de informatie die op grond van de 
artikelen 14 en 15 door de voor de 
verwerking verantwoordelijke moet 
worden verstrekt, informatie over de 
eventuele verwerking voor een maatregel 
in de zin van lid 1 en de met deze 
verwerking beoogde gevolgen voor de 
betrokkene, en biedt inzicht in de logica 
die ten grondslag ligt aan de gegevens die 
worden verwerkt.

Or. en

Amendement 316
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – 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 criteria en de 
voorwaarden voor passende maatregelen 
ter bescherming van de in lid 2 bedoelde 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

Schrappen

Or. en
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Amendement 317
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – 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 criteria en de 
voorwaarden voor passende maatregelen 
ter bescherming van de in lid 2 bedoelde 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping is een gevolg van de voorgestelde wijziging in lid 1.

Amendement 318
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – 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 criteria en de 
voorwaarden voor passende maatregelen 
ter bescherming van de in lid 2 bedoelde 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

5. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast 
met het oog op de nadere invulling van de 
criteria en de voorwaarden voor passende 
maatregelen ter bescherming van de in 
lid 2 bedoelde gerechtvaardigde belangen 
van de betrokkene. De Commissie 
raadpleegt vertegenwoordigers van de 
betrokkenen en het Comité voor 
gegevensbescherming over haar 
voorstellen, alvorens deze te publiceren.

Or. en
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Amendemenet 319
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor passende maatregelen 
ter bescherming van de in lid 2 bedoelde 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene.

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor passende maatregelen 
ter bescherming van de in lid 2 bedoelde 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene. Daarbij werkt de Commissie 
met name nauw samen met 
vertegenwoordigers van organisaties voor 
gegevensbescherming.

Or. de

Amendement 320
Andreas Schwab, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde wettelijke 
maatregelen bevatten met name specifieke 
bepalingen met betrekking tot ten minste 
de doelstellingen die met de verwerking 
moeten worden nagestreefd en de 
vaststelling van de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

2. De in lid 1 bedoelde wettelijke 
maatregelen bevatten met name specifieke 
bepalingen met betrekking tot ten minste 
de doelstellingen die met de verwerking 
moeten worden nagestreefd, de doeleinden 
die met de verwerking moeten worden 
beoogd en de vaststelling van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Or. fr

Motivering

Voor een betere bescherming is het van belang dat in de wetgeving ook de doelstellingen worden 
genoemd die met de verwerking van de persoonsgegevens worden nagestreefd.
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Amendement 321
Andreas Schwab, Lara Comi, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de voor de 
verwerking verantwoordelijke

Algemeen verantwoordingsbeginsel van 
de voor verwerking verantwoordelijke

Or. fr

Motivering

Het algemene verantwoordingsbeginsel dat impliciet wordt ingevoerd in hoofdstuk IV van het 
voorstel voor een verordening dient expliciet te worden gemaakt om betere bescherming te 
kunnen waarborgen.

Amendement 322
Rafał Trzaskowski

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 
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 323
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met inachtneming van de stand van de 
techniek en de uitvoeringskosten legt de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
zowel bij de vaststelling van de middelen 
voor de verwerking als bij de verwerking 
zelf, zodanig passende technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures ten uitvoer dat de verwerking 
aan de voorwaarden van deze verordening 
voldoet en de bescherming van de rechten 
van de betrokkene gewaarborgd is.

1. Met inachtneming van de stand van de 
techniek legt de voor de verwerking 
verantwoordelijke, zowel bij de vaststelling 
van de middelen voor de verwerking als bij 
de verwerking zelf, zodanig passende 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures ten uitvoer dat de 
verwerking aan de voorwaarden van deze 
verordening voldoet en de bescherming 
van de rechten van de betrokkene 
gewaarborgd is.

Or. en

Amendement 324
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met inachtneming van de stand van de 
techniek en de uitvoeringskosten legt de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
zowel bij de vaststelling van de middelen 
voor de verwerking als bij de verwerking 
zelf, zodanig passende technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures ten uitvoer dat de verwerking 
aan de voorwaarden van deze verordening
voldoet en de bescherming van de rechten 
van de betrokkene gewaarborgd is.

1. Waar nodig, kunnen bindende 
maatregelen worden genomen om ervoor 
te zorgen dat categorieën goederen en 
diensten zo worden ontworpen en van 
standaardinstellingen worden voorzien 
dat zij voldoen aan de voorwaarden van 
deze verordening inzake de bescherming 
van personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens. De 
basis voor die maatregelen wordt gevormd 
door normalisatie overeenkomstig 
[Verordening …/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
Europese normalisatie, tot wijziging van 
de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG 
van de Raad alsmede de Richtlijnen 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG en 2009/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Beschikking 87/95/EEG 
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en Besluit nr. 1673/2006/EG]. 

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen waaruit het inzicht spreekt dat 
gegevensbescherming "by design" en "by default" als concept weliswaar lof verdient, maar dat 
de Commissie met haar voorstel onvoldoende zekerheid biedt, terwijl wel het gevaar van 
mogelijke beperkingen van het vrije verkeer op de loer ligt. Daarom moet gebruik worden 
gemaakt van het beproefde instrument van normalisatie, zoals beschreven in het 
"normalisatiepakket", met het oog op het harmoniseren van de toepasselijke voorschriften en het 
faciliteren van vrij verkeer.

Amendement 325
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Persoonsgegevens dienen door de 
voor de verwerking verantwoordelijke te 
worden geanonimiseerd of 
gepseudonimiseerd wanneer dat gezien 
het doel van de verwerking haalbaar en 
evenredig is.

Or. en

Amendement 326
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen 
de persoonsgegevens worden verwerkt die 
voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking nodig zijn en met name het 
verzamelen of het bewaren van die 
gegevens zich, zowel wat betreft de 

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens 
in beginsel uitsluitend voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden verzameld 
worden en dat alleen de persoonsgegevens 
verwerkt worden die voor elk specifiek 



AM\917991NL.doc 151/221 PE500.411v01-00

NL

hoeveelheid gegevens als de periode van 
opslag daarvan, beperkt tot dat wat voor 
die doeleinden strikt noodzakelijk is. Deze 
mechanismen zorgen met name ervoor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet voor een 
onbeperkt aantal natuurlijke personen 
toegankelijk worden gemaakt.

doeleinde van de verwerking nodig zijn en 
met name dat het verzamelen of het 
bewaren van die gegevens zich, zowel wat 
betreft de hoeveelheid gegevens als de 
periode van opslag daarvan, beperkt tot dat 
wat voor die doeleinden strikt noodzakelijk 
is. Deze mechanismen zorgen met name 
ervoor dat persoonsgegevens in beginsel 
niet voor een onbeperkt aantal natuurlijke 
personen toegankelijk worden gemaakt.

Or. fr

Motivering

Het "in beginsel" beschermen van gegevens is een nieuw uitgangspunt, dat met dit voorstel voor 
een verordening wordt ingevoerd. De strekking daarvan is niet duidelijk. Daarom moet dit 
uitgangspunt beter worden afgestemd op de algemene beginselen inzake de verwerking van 
persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 5 van het voorstel voor een verordening, om 
rechtsonzekerheid te voorkomen en een betere bescherming te waarborgen.

Amendement 327
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen 
de persoonsgegevens worden verwerkt die 
voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking nodig zijn en met name het 
verzamelen of het bewaren van die 
gegevens zich, zowel wat betreft de 
hoeveelheid gegevens als de periode van 
opslag daarvan, beperkt tot dat wat voor 
die doeleinden strikt noodzakelijk is. Deze 
mechanismen zorgen met name ervoor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet voor een 
onbeperkt aantal natuurlijke personen 
toegankelijk worden gemaakt.

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen 
de persoonsgegevens worden verwerkt die 
voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking nodig zijn, dat de instellingen 
automatisch voldoen aan de in deze 
verordening opgenomen algemene 
beginselen van gegevensbescherming en 
dat met name het verzamelen of het 
bewaren van die gegevens zich, zowel wat 
betreft de hoeveelheid gegevens als de 
periode van opslag daarvan, beperkt tot dat 
wat voor die doeleinden strikt noodzakelijk 
is. Deze mechanismen zorgen met name 
ervoor dat persoonsgegevens in beginsel 
niet voor een onbeperkt aantal natuurlijke 
personen toegankelijk worden gemaakt.
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Or. en

Amendement 328
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen 
de persoonsgegevens worden verwerkt die 
voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking nodig zijn en met name het 
verzamelen of het bewaren van die 
gegevens zich, zowel wat betreft de 
hoeveelheid gegevens als de periode van 
opslag daarvan, beperkt tot dat wat voor 
die doeleinden strikt noodzakelijk is. Deze 
mechanismen zorgen met name ervoor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet voor 
een onbeperkt aantal natuurlijke 
personen toegankelijk worden gemaakt.

2. Tot de vaststelling van bindende 
maatregelen overeenkomstig lid 1 zorgen 
de lidstaten ervoor dat aan goederen en 
diensten geen bindende, al dan niet 
automatische vereisten met het oog op de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
worden gesteld die het in de handel 
brengen van apparatuur en het vrije 
verkeer van die goederen en diensten in 
en tussen de lidstaten zouden kunnen 
belemmeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen waaruit het inzicht spreekt dat 
gegevensbescherming "by design" en "by default" als concept weliswaar lof verdient, maar dat 
de Commissie met haar voorstel onvoldoende zekerheid biedt, terwijl wel het gevaar van 
mogelijke beperkingen van het vrije verkeer op de loer ligt. Daarom moet in plaats daarvan 
gebruik worden gemaakt van het beproefde instrument van normalisatie met het oog op het 
harmoniseren van de toepasselijke voorschriften en het faciliteren van vrij verkeer.

Amendement 329
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 

Schrappen
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handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde passende maatregelen en 
mechanismen, met name de vereisten voor 
gegevensbescherming by design die voor 
alle sectoren, producten en diensten van 
toepassing zijn.

Or. fr

Motivering

Dit voorstel voor een verordening is op alle sectoren van toepassing, zowel online als offline. 
Het is niet aan de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake 
gegevensbescherming by design en by default, omdat dat een belemmering kan vormen voor 
technologische innovatie. De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming zijn beter toegerust om eventuele problemen op te lossen.

Amendement 330
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – 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 in de leden 1 en 2 
bedoelde passende maatregelen en 
mechanismen, met name de vereisten voor 
gegevensbescherming by design die voor 
alle sectoren, producten en diensten van 
toepassing zijn.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de voorgestelde wijziging op artikel 23, lid 1.

Amendement 331
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski
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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. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Dit voorstel voor een verordening is op alle sectoren van toepassing, zowel online als offline. 
Het is niet aan de Commissie om technische normen vast te stellen, omdat dat een belemmering 
kan vormen voor technologische innovatie. De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten en 
het Europees Comité voor gegevensbescherming zijn beter toegerust om eventuele problemen op 
te lossen.

Amendement 332
Malcolm Harbour, Adam Bielan

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

Dit amendement sluit aan bij de voorgestelde wijziging op artikel 23, lid 1.

Amendement 333
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een verwerking namens de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
moet worden uitgevoerd, kiest de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
verwerker die voldoende waarborgen biedt 
voor de tenuitvoerlegging van passende 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures op dusdanige wijze dat de 
verwerking voldoet aan de vereisten van 
deze verordening en de bescherming van 
de rechten van de betrokkene gewaarborgd 
is, met name met betrekking tot de 
technische beveiligingsmaatregelen en de 
organisatorische maatregelen inzake de te 
verrichten verwerking, en zorgt hij ervoor 
dat deze maatregelen in acht worden 
genomen.

1. Wanneer een verwerking namens de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
moet worden uitgevoerd en in het kader 
daarvan gegevens worden verwerkt die de 
verwerker redelijkerwijs in staat zouden 
stellen de betrokkene te identificeren, 
kiest de voor de verwerking 
verantwoordelijke een verwerker die 
voldoende waarborgen biedt voor de 
tenuitvoerlegging van passende technische 
en organisatorische maatregelen en 
procedures op dusdanige wijze dat de 
verwerking voldoet aan de vereisten van 
deze verordening en de bescherming van 
de rechten van de betrokkene gewaarborgd 
is, met name met betrekking tot de 
technische beveiligingsmaatregelen en de 
organisatorische maatregelen inzake de te 
verrichten verwerking, en zorgt hij ervoor 
dat deze maatregelen in acht worden 
genomen. De voor de verwerking 
verantwoordelijke blijft volledig 
aansprakelijk voor het waarborgen van de 
naleving van de bepalingen van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Wanneer het dankzij goede anonimiseringstechnieken voor de verwerker technisch niet mogelijk 
is een betrokkene te identificeren, is artikel 26 niet van toepassing. Verlichting van de 
administratieve lasten zal aanzetten tot investeringen in doeltreffende anonimiseringstechniek en 
het gebruik van sterke systemen met beperkte toegang. Het basisbeginsel dat de primaire en 
rechtstreekse verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de verwerking bij de voor de 
verwerking verantwoordelijke liggen, moet in dit artikel duidelijk worden vermeld.

Amendement 334
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) slechts met voorafgaande toestemming 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke een andere verwerker 
in dienst neemt;

Schrappen

Or. en

Motivering

De eis dat de verwerker eerst toestemming van de voor de verwerking verantwoordelijke moet 
krijgen voordat hij subverwerkers in dienst kan nemen, leidt tot lastenverzwaring zonder 
duidelijke voordelen in de zin van een grotere gegevensbescherming. Ook is deze bepaling in een 
"cloudomgeving" niet werkbaar, met name als de bepaling zo wordt uitgelegd dat voorafgaande 
toestemming moet worden verkregen voor het inschakelen van bepaalde subverwerkers. Deze eis 
moet worden geschrapt.

Amendement 335
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) wanneer hij namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke gegevens 
verwerkt, zorg moet dragen voor privacy 
by design en privacy by default.

Or. en

Amendement 336
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De voor de verwerking 
verantwoordelijke wordt geacht aan de in 
lid 1 vermelde verplichtingen te hebben 
voldaan wanneer hij een verwerker kiest 
die vrijwillig een zelfcertificering heeft 
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uitgevoerd of vrijwillig een certificering, 
zegel of merkteken als bedoeld in 
artikel 38 of 39 van deze verordening 
heeft verkregen, waaruit blijkt dat hij 
naar aanleiding van de in deze 
verordening gestelde eisen passende 
technische en organisatorische 
standaardmaatregelen heeft genomen.

Or. en

Motivering

De verordening moet de voor de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers duidelijke 
prikkels bieden om te investeren in maatregelen die de veiligheid en privacy ten goede komen.
Als voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers extra waarborgen voor de 
gegevensbescherming bieden die voldoen aan of verder gaan dan de in de sector aanvaarde 
normen, en dit met behulp van attesten afdoende kunnen aantonen, moeten zij van minder 
prescriptieve bepalingen kunnen profiteren. Dit zou in het bijzonder meer flexibiliteit opleveren 
en de lasten voor aanbieders en gebruikers van clouddiensten verminderen.

Amendement 337
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers alsmede, 
in voorkomend geval, vertegenwoordigers 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bewaren de documenten 
inzake alle verwerkingen die onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden.

1. Alle voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers alsmede, 
in voorkomend geval, vertegenwoordigers 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bewaren de documenten 
inzake alle verwerkingssystemen en 
-procedures die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen.

Or. fr

Motivering
Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué par le CEPD dans 
son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à conserver la 
documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de l'objectif de la 
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proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative générée par les règles 
de protection des données.

Amendement 338
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers alsmede, 
in voorkomend geval, vertegenwoordigers 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bewaren de documenten 
inzake alle verwerkingen die onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden.

1. Alle voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers alsmede, 
in voorkomend geval, vertegenwoordigers 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bewaren de documenten 
inzake de belangrijkste categorieën
verwerkingen die onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden.

Or. en

Motivering

Voorwaarde voor een doeltreffende gegevensbescherming is dat organisaties een voldoende 
gedocumenteerd beeld van hun gegevensverwerkingsactiviteiten hebben. Het bijhouden van 
documentatie over alle verwerkingen legt evenwel een onevenredig zware last op een 
organisatie. De documentatie is niet bedoeld om in een bureaucratische behoefte te voorzien, 
maar om de voor de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers te helpen om aan hun 
verplichtingen te voldoen. 

Amendement 339
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De documenten bevatten ten minste de 
volgende gegevens:

2. De documenten bevatten de volgende 
gegevens:

Or. fr
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Motivering

Met het oog op de rechtszekerheid dient de opsomming van de informatie die in de documenten 
moet zijn opgenomen, uitputtend te zijn.

Amendement 340
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De documenten bevatten ten minste de 
volgende gegevens:

2. De kerndocumenten bevatten ten minste 
de volgende gegevens:

Or. en

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit de amendementen op overweging 65 en artikel 28, lid 1.

Amendement 341
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de doeleinden van de verwerking, 
waaronder de gerechtvaardigde belangen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke wanneer de verwerking 
is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f);

c) de generieke doeleinden van 
verwerking;

Or. en

Motivering

Dit amendement draagt bij tot lastenverlichting, zowel voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken als voor de verwerkers.

Amendement 342
Andreas Schwab, Marielle Gallo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de categorieën 
betrokkenen en van de categorieën hen 
betreffende persoonsgegevens;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het doel van deze verordening is tweeledig: het waarborgen van een hoog niveau van 
bescherming van persoonsgegevens en het verminderen van de administratieve lasten die de 
regelgeving op het gebied van gegevensbescherming met zich brengt. De verplichting die 
ingevolge artikel 28, lid 2, onder h), op de voor de verwerking verantwoordelijke en op de 
verwerker rust, volstaat om dit tweeledig doel te verwezenlijken.

Amendement 343
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de ontvangers of categorieën 
ontvangers van persoonsgegevens, met 
inbegrip van de voor de verwerking 
verantwoordelijken aan wie de 
persoonsgegevens zijn verstrekt met het 
oog op de door hen nagestreefde 
gerechtvaardigde belangen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het doel van deze verordening is tweeledig: het waarborgen van een hoog niveau van 
bescherming van persoonsgegevens en het verminderen van de administratieve lasten die de 
regelgeving op het gebied van gegevensbescherming met zich brengt. De verplichting die 
ingevolge artikel 28, lid 2, onder h), op de voor de verwerking verantwoordelijke en op de 
verwerker rust, volstaat om dit tweeledig doel te verwezenlijken.

Amendement 344
Malcolm Harbour, Adam Bielan



AM\917991NL.doc 161/221 PE500.411v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien van toepassing, de doorgifte van 
gegevens naar een derde land of een 
internationale organisatie, met inbegrip 
van de vermelding van dat derde land of 
die internationale organisatie en, in geval 
van de in artikel 44, lid 1, onder h), 
bedoelde doorgiften, de documenten 
inzake de passende garanties;

f) indien van toepassing, de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie en, in geval 
van de in artikel 44, lid 1, onder h), 
bedoelde doorgiften, een verwijzing naar
de gegeven garanties;

Or. en

Motivering

Dit amendement draagt bij tot lastenverlichting, zowel voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken als voor de verwerkers.

Amendement 345
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een algemene aanwijzing betreffende 
de termijnen waarbinnen de verschillende 
categorieën gegevens moeten worden 
gewist;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het doel van deze verordening is tweeledig: het waarborgen van een hoog niveau van 
bescherming van persoonsgegevens en het verminderen van de administratieve lasten die de 
regelgeving op het gebied van gegevensbescherming met zich brengt. De verplichting die 
ingevolge artikel 28, lid 2, onder h), op de voor de verwerking verantwoordelijke en op de 
verwerker rust, volstaat om dit tweeledig doel te verwezenlijken.

Amendement 346
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. een overheidsinstantie, voor zover 
zij andere gegevens verwerkt dan de 
gevoelige persoonsgegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van deze verordening.

Or. en

Amendement 347
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 348
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – 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 criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
documenten, teneinde met name de 
verantwoordelijkheden in acht te nemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 

Schrappen
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verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 349
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
standaardformulieren vaststellen voor de 
in lid 1 bedoelde documenten. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 350
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker nemen, 
na een evaluatie van de risico’s, de in lid 1 
bedoelde maatregelen ter bescherming van 
persoonsgegevens tegen vernietiging, 
hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, of 
tegen verlies en om andere vormen van 
onrechtmatige verwerking te voorkomen, 
met name ongeoorloofde verstrekking of 
verspreiding van, toegang tot, of wijziging 
van persoonsgegevens.

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker nemen, 
na een evaluatie van de risico’s, de in lid 1 
bedoelde maatregelen ter bescherming van 
persoonsgegevens tegen inbreuken.

Or. en

Amendement 351
Rafał Trzaskowski
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Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – 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 
voorwaarden voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde technische en organisatorische 
maatregelen, waaronder de vaststelling 
van de stand van techniek, voor specifieke 
sectoren en in specifieke situaties op het 
gebied van gegevensverwerking, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met 
technologische ontwikkelingen en 
oplossingen inzake privacy by design en 
gegevensbescherming by default, tenzij lid 
4 van toepassing is.

Schrappen

Or. en

Amendement 352
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – 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 
voorwaarden voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde technische en organisatorische 
maatregelen, waaronder de vaststelling 
van de stand van techniek, voor specifieke 
sectoren en in specifieke situaties op het 
gebied van gegevensverwerking, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met 
technologische ontwikkelingen en 
oplossingen inzake privacy by design en 
gegevensbescherming by default, tenzij 
lid 4 van toepassing is.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Het voorstel voor een verordening bevat een groot aantal gedelegeerde handelingen, wat niet te 
rechtvaardigen valt. In dit concrete geval: indien de Commissie bevoegd zou zijn technische 
maatregelen te treffen op het gebied van de beveiliging van verwerking, zou dit een belemmering 
kunnen vormen voor technologische innovatie. Bovendien voorziet lid 4 van ditzelfde artikel in 
de mogelijkheid dat de Commissie uitvoeringshandelingen vaststelt om de in de leden 1 en 2 
vastgestelde voorschriften toe te snijden op verschillende situaties.

Amendement 353
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan zo nodig 
uitvoeringshandelingen vaststellen om de 
in de leden 1 en 2 vastgestelde 
voorschriften toe te snijden op 
verschillende situaties, met name om:

Schrappen

(a) ongeoorloofde toegang tot 
persoonsgegevens te voorkomen;
(b) te voorkomen dat persoonsgegevens 
ongeoorloofd worden verstrekt, gelezen, 
gekopieerd, gewijzigd, gewist of 
verwijderd;
(c) ervoor te zorgen dat de rechtmatigheid 
van verwerkingen wordt geverifieerd.
Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 354
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

verband met persoonsgegevens meldt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging. Een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens wordt 
als ernstig aangemerkt als die inbreuk 
negatieve gevolgen voor de privacy van de 
betrokkene zou kunnen hebben.

Or. en

Amendement 355
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging.

Or. en

Motivering

De termijn moet niet wettelijk worden vastgelegd en is afhankelijk van de specifieke operationele 
en technische complexiteit en het (forensisch) onderzoek dat moet worden uitgevoerd om aard en 
omvang van een incident te kunnen begrijpen. Bepaald moet worden dat dergelijke incidenten 
met de grootste spoed worden behandeld. Met de woorden "zonder onnodige vertraging" wordt 
hierop voldoende de nadruk gelegd, terwijl tegelijk een pragmatische flexibiliteit blijft bestaan.

Amendement 356
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1



AM\917991NL.doc 167/221 PE500.411v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens die een aanzienlijk 
gevaar van schade voor burgers oplevert, 
meldt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de toezichthoudende 
autoriteit deze inbreuk zonder onnodige 
vertraging. Wanneer de melding aan de 
toezichthoudende autoriteit niet binnen 
24 uur plaatsvindt, gaat deze vergezeld van 
een motivering.

Or. en

Motivering

If there are too many reports of trivial breaches, citizens will no longer take care when they are 
notified.Moreover, one should keep in mind that reporting will only come from controllers that 
have so much control of security that they actually realize that there has been a data breach. For 
this reason it is important that only the important data breaches are reported, otherwise citizens 
may get an inaccurate picture of the controllers, it is reassuring to have data stored with.It is 
unrealistic to make a sensible reporting of an important break in less than 24 hours. Too quick 
notification will often result in subsequent adjustments to be issued and such announcements 
would undermine citizens' confidence – especially if there are more of these announcements.

Amendement 357
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging en zo mogelijk 
niet later dan 72 uur nadat hij ervan kennis 
heeft gekregen. Wanneer de melding aan 
de toezichthoudende autoriteit niet binnen 
72 uur plaatsvindt, gaat deze vergezeld van 
een motivering.

Or. en
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Amendement 358
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens die grote negatieve 
gevolgen heeft voor betrokkene meldt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging nadat hij ervan 
kennis heeft gekregen.

Or. fr

Motivering

In geval van een inbreuk dient de voor de verwerking verantwoordelijke zich allereerst te 
concentreren op het in werking stellen van alle passende maatregelen die nodig zijn om 
herhaling van de inbreuk te voorkomen. De verplichting om de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit binnen 24 uur op de hoogte te stellen, op straffe van sancties indien aan deze 
verplichting niet wordt voldaan, kan mogelijk contraproductief werken. Verder dient, zoals ook 
gesteld door de Groep artikel 29 in zijn advies van 23 maart 2012, de verplichting om de 
toezichthoudende autoriteit op de hoogte te stellen niet van toepassing te zijn op kleinere 
inbreuken, om overbelasting van de toezichthoudende autoriteiten te voorkomen.

Amendement 359
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging en zo mogelijk 
niet later dan 24 uur nadat hij ervan kennis 
heeft gekregen. Wanneer de melding aan 
de toezichthoudende autoriteit niet binnen 

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk 
negatieve gevolgen voor de bescherming 
van de persoonsgegevens of de privacy 
van de betrokkene heeft, meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging en zo mogelijk 
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24 plaatsvindt, gaat deze vergezeld van een 
motivering.

niet later dan 24 uur nadat hij ervan kennis 
heeft gekregen. Wanneer de melding aan 
de toezichthoudende autoriteit niet binnen 
24 uur plaatsvindt, gaat deze vergezeld van 
een motivering.

Or. fr

Motivering

De verplichting om een inbreuk op de persoosnlijke gegevens te melden mag niet tot onevenredig 
zware administratieve rompslomp voor de voor de verwerking verantwoordelijke persoon leiden, 
en mag er niet toe leiden dat de laatste niet snel en doeltreffend kan reageren, waarbij het 
oplolssen van het probleem de grootste prioriteit verdient. De voor de verwerking 
verantwoordelijke persoon moet zich derhalve concentreren op die gevallen die mogelijkerwijs 
grote negatieve gevolgen hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens of het 
privéleven van de betrokken persoon (zie overweging 67).

Amendement 360
Malcolm Harbour, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging.

Or. en

Motivering

De voorgestelde termijn van 24 uur voor een kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteit 
geeft de voor de verwerking verantwoordelijke onvoldoende tijd om effect en gevolgen van de 
inbreuk volledig te evalueren en het beste plan van aanpak te ontwikkelen. Daarom kan beter de 
formulering uit Richtlijn 2009/136/EG inzake de melding van een inbreuk in verband met 
gegevens worden gebruikt.
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Amendement 361
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde melding bevat ten 
minste:

3. De in lid 1 bedoelde melding bevat zo 
mogelijk:

Or. en

Amendement 362
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – 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 criteria en de 
vereisten voor de vaststelling van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde inbreuk in verband 
met persoonsgegevens en voor de 
bijzondere omstandigheden waarin een 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
een verwerker verplicht zijn de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens te melden.

Schrappen

Or. en

Amendement 363
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan het model 
vaststellen voor deze melding aan de 
toezichthoudende autoriteit alsmede de op 
het meldingsvereiste toepasselijke 

Schrappen
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procedures en de vorm en de modaliteiten 
van de in lid 4 bedoelde documenten, met 
inbegrip van de termijnen voor het wissen 
van de daarin opgenomen informatie. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 364
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

1. Wanneer een in aanzienlijke mate 
schadelijke inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

Or. en

Amendement 365
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk grote 
negatieve gevolgen voor de bescherming 
van de persoonsgegevens of de privacy van 
de betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
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de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

Or. fr

Motivering

De verplichting om een inbreuk op de persoosnlijke gegevens te melden mag niet tot onevenredig 
zware administratieve rompslomp voor de voor de verwerking verantwoordelijke persoon leiden, 
en mag er niet toe leiden dat de laatste niet snel en doeltreffend kan reageren, waarbij het 
oplolssen van het probleem de grootste prioriteit verdient. De voor de verwerking 
verantwoordelijke persoon moet zich derhalve concentreren op die gevallen die mogelijkerwijs 
grote negatieve gevolgen hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens of het 
privéleven van de betrokken persoon (zie overweging 67).

Amendement 366
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor de privacy van de 
betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

Or. en

Amendement 367
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 
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gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens binnen 72 uur nadat hij 
van die inbreuk kennis heeft gekregen,
mee.

Or. en

Amendement 368
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene heeft, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

1. Wanneer de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve 
gevolgen voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene heeft, o.a. in de vorm van 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of 
reputatieschade, deelt de voor de 
verwerking verantwoordelijke na de in 
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene 
op duidelijke en beknopte wijze de inbreuk 
in verband met persoonsgegevens zonder 
onnodige vertraging en binnen 72 uur 
mee.

Or. en

Amendement 369
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vrijstelling van de bepalingen inzake 
inbreuken in verband met 
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persoonsgegevens moet worden verleend 
wanneer gebruik wordt gemaakt van 
geavanceerde encryptie of maatregelen 
worden genomen om de betrokkenen 
adequaat schadeloos te stellen.

Or. en

Amendement 370
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de 
betrokkene bevat een omschrijving van de 
aard van de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens en ten minste de in 
artikel 31, lid 3, onder b) en c), 
voorgeschreven informatie en 
aanbevelingen.

2. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de 
betrokkene bevat een omschrijving van de 
aard van de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens en ten minste de in 
artikel 31, lid 3, onder b), c) en d), 
voorgeschreven informatie en 
aanbevelingen.

Or. en

Amendement 371
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De melding van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene is 
niet vereist wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot voldoening van de 
toezichthoudende autoriteit aantoont dat hij 
de passende technische 
beschermingsmaatregelen heeft genomen 
en dat deze maatregelen werden toegepast 
op de gegevens waarop de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens betrekking 
heeft. Dergelijke technologische 
beschermingsmaatregelen maken de 
gegevens onbegrijpelijk voor eenieder die 

3. De melding van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene is 
niet vereist wanneer de inbreuk geen 
aanzienlijk gevaar van schade voor 
burgers oplevert en de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot voldoening van de 
toezichthoudende autoriteit aantoont dat hij 
de passende technische 
beschermingsmaatregelen heeft genomen 
en dat deze maatregelen werden toegepast 
op de gegevens waarop de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens betrekking 
heeft. Dergelijke technologische 
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geen recht op toegang daartoe heeft. beschermingsmaatregelen maken de 
gegevens onbegrijpelijk voor eenieder die 
geen recht op toegang daartoe heeft.

Or. en

Amendement 372
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – 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 criteria en de 
vereisten met betrekking tot de
omstandigheden waarin een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft 
voor de in lid 1 bedoelde 
persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 373
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan het model van de in 
lid 1 bedoelde melding aan de betrokkene 
en de op die melding toepasselijke 
procedure vaststellen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en
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Amendement 374
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 
reikwijdte of doeleinden bijzondere risico’s 
inhouden voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen, voert de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker die ten behoeve van de voor de 
verwerking verantwoordelijke optreedt een 
beoordeling uit van het effect van de 
beoogde verwerkingen op de bescherming 
van persoonsgegevens.

1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 
reikwijdte of doeleinden bijzondere risico’s 
inhouden voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen of wanneer verwerking 
plaatsvindt in het kader van een 
infrastructuurproject van de overheid, 
voert de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker die ten 
behoeve van de voor de verwerking 
verantwoordelijke optreedt een beoordeling 
uit van het effect van de beoogde 
verwerkingen op de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 375
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 
reikwijdte of doeleinden bijzondere risico’s 
inhouden voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen, voert de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker die ten behoeve van de voor de 
verwerking verantwoordelijke optreedt een 
beoordeling uit van het effect van de 
beoogde verwerkingen op de bescherming 
van persoonsgegevens.

1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 
reikwijdte of doeleinden bijzondere risico’s 
inhouden voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen, voert de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker die ten behoeve van de voor de 
verwerking verantwoordelijke optreedt een 
beoordeling uit van het effect van de 
beoogde verwerkingen op de bescherming 
van persoonsgegevens, tenzij de betrokken 
activiteiten geen risico voor de privacy 
van de betrokkene vormen.

Or. en
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Motivering

Als effectbeoordelingen facultatief zijn, worden de voor de verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers wier activiteiten geen risico voor de privacy van de betrokkene vormen, verlost van 
overbodige verplichtingen. Deze bepaling moet in combinatie met de amendementen op 
artikel 79 worden gezien, met de mogelijkheid om bij de vaststelling van administratieve sancties 
een effectbeoordeling te zien als een van de factoren waarmee rekening kan worden gehouden.

Amendement 376
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met name de volgende verwerkingen 
houden de in lid 1 bedoelde specifieke 
risico's in:

2. De volgende verwerkingen houden de in 
lid 1 bedoelde specifieke risico's in:

Or. fr

Motivering

De opsomming in artikel 33, lid 2, van de verwerkingen waarvoor een effectbeoordeling moet 
worden uitgevoerd, is algemeen geformuleerd. Met het oog op het evenredigheidsbeginsel en om 
de rechtszekerheid te waarborgen, moet deze opsomming limitatief zijn.

Amendement 377
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verwerking van gegevens over het 
seksuele leven, de gezondheid, het ras of 
de etnische afkomst, voor het bieden van 
gezondsheidszorg, voor epidemiologisch 
onderzoek, of voor onderzoek naar geestes-
of besmettelijke ziekten, wanneer de 
gegevens op grote schaal worden verwerkt 
voor het nemen van maatregelen of 
besluiten met betrekking tot specifieke 
personen;

(b) de verwerking van gegevens over het 
seksuele leven, de gezondheid, politieke 
opvattingen, de godsdienstige overtuiging, 
strafrechtelijke veroordelingen, het ras of 
de etnische afkomst, voor het bieden van 
gezondheidszorg, voor epidemiologisch 
onderzoek, of voor onderzoek naar geestes-
of besmettelijke ziekten, wanneer de 
gegevens op grote schaal worden verwerkt 
voor het nemen van maatregelen of 
besluiten met betrekking tot specifieke 
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personen;

Or. en

Amendement 378
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beoordeling bevat minstens een 
algemene beschrijving van de beoogde 
verwerkingen, een beoordeling van de 
risico’s voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen, de maatregelen die worden 
beoogd om de risico’s te beperken, en de 
waarborgen, beveiligingsmaatregelen en 
mechanismen die de bescherming van 
persoonsgegevens verzekeren en aantonen 
dat aan deze verordening is voldaan, met 
inachtneming van de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van 
betrokkenen en andere betrokken personen.

3. De beoordeling bevat minstens een 
algemene beschrijving van de beoogde 
verwerkingen, een beoordeling van de 
risico’s voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen, de maatregelen die worden 
beoogd om de risico’s te beperken, en de 
waarborgen, beveiligingsmaatregelen en 
mechanismen die de bescherming van 
persoonsgegevens verzekeren en aantonen 
dat aan deze verordening is voldaan, met 
inachtneming van de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van 
betrokkenen en andere betrokken personen 
en tevens rekening houdend met moderne 
technieken en methoden waarmee de 
privacy van de burgers kan worden 
verbeterd.

Or. en

Amendement 379
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voor de verwerking 
verantwoordelijke neemt de opmerkingen 
van betrokkenen en hun 
vertegenwoordigers over de voorgenomen 
verwerking in ontvangst, zonder inbreuk 
te maken op de bescherming van 
commerciële of algemene belangen of de 

Schrappen
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beveiliging van de verwerkingen.

Or. fr

Motivering

Het lijkt niet evenredig om de voor de verwerking verantwoordelijken een algemene verplichting 
op te leggen om vóór elke verwerking de betrokkenen te raadplegen, ongeacht om welke sector 
het gaat.

Amendement 380
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voor de verwerking 
verantwoordelijke neemt de opmerkingen 
van betrokkenen en hun 
vertegenwoordigers over de voorgenomen 
verwerking in ontvangst, zonder inbreuk 
te maken op de bescherming van 
commerciële of algemene belangen of de 
beveiliging van de verwerkingen.

Schrappen

Or. en

Amendement 381
Morten Løkkegaard

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 

Schrappen
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voorafgaand aan de verwerkingen een 
dergelijke beoordeling uit te voeren.

Or. en

Amendement 382
Malcolm Harbour

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 of de gegevens worden 
verwerkt door een ander orgaan dat is 
belast met de verantwoordelijkheid voor 
de uitvoering van overheidstaken, 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.

Or. en

Motivering

De aard van de geleverde dienst en niet de aard van het orgaan dat die dienst verleent, moet 
bepalend zijn bij de vraag of de bepalingen inzake effectbeoordelingen van toepassing zijn. Zo 
worden vaak particuliere organisaties belast met de verlening van openbare diensten. De 
verlening van openbare diensten moet op een en dezelfde manier worden benaderd, ongeacht of 
het dienstverlenende orgaan een overheidsinstantie of -orgaan is dan wel een particuliere 
organisatie waaraan de taak is uitbesteed.

Amendement 383
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6
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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 
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.

Schrappen

Or. en

Amendement 384
Rafał Trzaskowski

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 385
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd Schrappen
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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 het bepalen van de in lid 2, 
onder a), bedoelde grote specifieke 
risico’s.

Or. en

Amendement 386
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De Commissie kan 
standaardformulieren en -procedures 
vaststellen voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde voorafgaande goedkeuring en 
raadpleging en standaardformulieren en 
-procedures voor het verstrekken van 
informatie aan de toezichthoudende 
autoriteiten overeenkomstig lid 6. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 387
Malcolm Harbour

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 dienen
een functionaris voor 
gegevensbescherming aan te wijzen in elk 
geval waarin:

Or. en
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Motivering

De benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming (FGB) moet worden 
aangemoedigd, maar niet verplicht gesteld omdat dit buitensporige financiële en administratieve 
verplichtingen met zich zou brengen voor organisaties die door hun activiteiten geen ernstig 
risico voor de privacy van de betrokkenen vormen. Dit amendement houdt verband met de ECR-
amendementen op artikel 79, die waarborgen dat autoriteiten voor gegevensbescherming 
(AGB's) in hun besluiten over administratieve sancties het bestaan of ontbreken van een FGB in 
aanmerking nemen, en de AGB's machtigen tot het benoemen van FGB's als een vorm van 
administratieve sanctie.

Amendemenet 388
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

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 
in overleg met de respectieve 
werknemersvertegenwoordigers een 
functionaris voor gegevensbescherming 
aan in elk geval waarin:

Or. de

Amendement 389
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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

Schrappen

Or. en

Amendemenet 390
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

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

Schrappen

Or. de

Amendemenet 391
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

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 
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.

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 
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. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
wordt voor het vervullen van zijn taken 
voldoende tijd en infrastructurele 
ondersteuning ter beschikking gesteld.

Or. de

Amendement 392
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 7
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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

Amendement 393
Morten Løkkegaard

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.

7. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker wijst 
een functionaris voor 
gegevensbescherming aan voor een periode 
van ten minste twee jaar. De functionaris 
voor gegevensbescherming kan worden 
herbenoemd.

Or. en

Motivering

De FGB moet net als andere personeelsleden kunnen worden ontslagen als hij de door de leiding 
opgelegde taken niet vervult. De leiding bepaalt of het al dan niet tevreden is met de in dienst 
genomen persoon.
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Amendemenet 394
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendemenet

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.

7. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker wijst 
een functionaris voor 
gegevensbescherming aan voor een periode 
van ten minste twee jaar. De functionaris 
voor gegevensbescherming kan worden 
herbenoemd. Tijdens en na zijn 
ambtstermijn kan de functionaris voor 
gegevensbescherming alleen worden 
ontslagen wanneer hij niet langer voldoet 
aan de voorwaarden voor de uitvoering van 
zijn taken. Voor de functionaris voor 
gegevensbescherming geldt een betere 
ontslagbescherming.

Or. de

Amendement 395
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Betrokkenen hebben het recht om met 
de functionaris voor gegevensbescherming 
contact op te nemen over alle 
aangelegenheden die verband houden met 
de verwerking van de gegevens van de 
betrokkene en om te verzoeken om de 
uitoefening van de rechten uit hoofde van 
deze verordening.

10. Betrokkenen hebben het recht om met 
de functionaris voor gegevensbescherming 
contact op te nemen over alle 
aangelegenheden die verband houden met 
de uitoefening van de rechten uit hoofde 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 396
Rafał Trzaskowski
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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

Amendement 397
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat de functionaris voor 
gegevensbescherming zijn plichten en 
taken onafhankelijk vervult en geen 
instructies ontvangt met betrekking tot de 
uitoefening van de functie. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
brengt rechtstreeks verslag uit aan de 
leiding van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker.

2. De functionaris voor 
gegevensbescherming brengt rechtstreeks 
verslag uit aan de leiding van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker.

Or. en

Motivering

De leiding moet personeelsleden, waaronder de FGB, altijd instructies kunnen geven en de FGB 
mag niet onafhankelijk van de leiding kunnen handelen. De leiding draagt de 
verantwoordelijkheid voor ALLE activiteiten binnen een organisatie, inclusief de 
gegevensbescherming. Wil dit ook in de toekomst gelden, dan moeten managers instructies aan 
de FGB kunnen geven en voorkomen dat hij of zij op eigen houtje handelt.
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Amendement 398
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt en, indien op grond van een 
effectbeoordeling van toepassing, 
waarborgt dat de ontvanger van gegevens 
in een derde land een hoog niveau van 
gegevensbescherming verzekert.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij ECR-amendementen die de voor de verwerking verantwoordelijken ertoe willen 
aanzetten een hoog niveau van gegevensbescherming te hanteren door hen aan te moedigen tot 
vrijwillige uitvoering van een effectbeoordeling.

Amendement 399
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming als bedoeld onder 
a) en b), die zijn vastgesteld tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van gegevens 
in een derde land en die 
standaardvoorschriften kunnen bevatten 
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voor de verdere doorgifte aan een 
ontvanger in een derde land;

Or. en

Motivering

In de studie van de beleidsafdeling van het Parlement over de hervorming van het pakket 
gegevensbescherming wordt erop gewezen dat in het kader van de voorgestelde verordening 
modelbepalingen niet gelden voor overeenkomsten tussen verwerkers en subverwerkers. Deze 
leemte zou een aanzienlijk nadeel kunnen vormen voor EU-bedrijven en starters op het gebied 
van nieuwe technologie. Met dit amendement wordt beoogd deze leemte op te vullen.

Amendement 400
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling 
passende garanties biedt voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

(h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, of de persoonsgegevens 
voorafgaande aan de doorgifte al in het 
derde land openbaar zijn gemaakt en de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker alle omstandigheden in 
verband met de gegevensdoorgifte of de 
categorie gegevensdoorgiften heeft 
beoordeeld en, indien nodig, op basis van 
die beoordeling passende garanties biedt 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 401
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7



PE500.411v01-00 190/221 AM\917991NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van het begrip 
"gewichtige redenen van algemeen 
belang" in de zin van lid 1, onder d), en 
de criteria en de vereisten voor de in lid 1, 
onder h), bedoelde passende garanties.

Schrappen

Or. en

Amendement 402
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een betrokkene of een 
orgaan, organisatie of vereniging, zoals 
bedoeld in artikel 73, lid 2, een klacht 
indient, is de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit die van de lidstaat waar de 
klacht wordt ingediend. Deze 
toezichthoudende autoriteit is bevoegd om 
de klacht in behandeling te nemen. Zij is 
ook bevoegd tot het controleren van de 
gegevensverwerking door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker, onverminderd de bepalingen in 
lid 2.

Or. fr

Motivering

Artikel 51 is een van de belangrijkste bepalingen van deze verordening, omdat hierin het 
beginsel van hoofdautoriteit wordt geïntroduceerd. Het is echter van belang om voor de burger 
te verduidelijken welke de bevoegdheden zijn van de toezichthoudende autoriteit waarbij zij een 
klacht indienen.

Amendement 403
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

2. In het kader van de activiteiten van een 
vestiging van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker die in 
meer dan één lidstaat is gevestigd, is de 
toezichthoudende autoriteit van de 
belangrijkste vestiging van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten. Deze toezichthoudende autoriteit 
is verplicht samen te werken met de 
andere toezichthoudende autoriteiten en 
met de Commissie, overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk VII van deze 
verordening.

Or. fr

Motivering

Het is nodig duidelijk te maken dat indien de voor de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker in meer dan één lidstaat gevestigd is, de hoofdautoriteit geen exclusieve bevoegdheid 
heeft en moet samenwerken met de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten en de 
Commissie.

Amendement 404
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 51, lid 2, daarentegen geldt dat 
wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens niet hoofdzakelijk 
plaatsvindt in het kader van de activiteiten 
van een hoofdvestiging, maar in het kader 
van de activiteiten van een andere 
vestiging van de voor de verwerking 
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verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie, de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit de autoriteit van de lidstaat van 
die andere vestiging is. Onverminderd de 
bepalingen in hoofdstuk VII van deze 
verordening, doet de hoofdvestiging de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
waar zij zich bevindt, wanneer die 
autoriteit daarom vraagt, een aanvullende 
verklaring toekomen.

Or. fr

Motivering

De verwerking die in meerdere lidstaten plaatsvindt en die eenvoudig te controleren is door de 
hoofdvestiging moet onder de bevoegdheid van één enkele autoriteit vallen op basis van één 
gecentraliseerde verklaring; de verwerking op nationaal niveau die gedecentraliseerd wordt 
beheerd door vestigingen, en waarop door de hoofdvestiging moeilijk toezicht kan worden 
uitgeoefend, moet onder de bevoegdheid van de diverse nationale toezichthoudende autoriteiten 
vallen.

Amendement 405
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de in 
lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet 
vastgesteld.

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de in 
lid 1 bedoelde termijn in kennis.

Or. fr

Motivering

Dit extra uitstel lijkt niet redelijk.
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Amendement 406
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt om dwingende en 
gegronde redenen van spoedeisendheid 
die verband houden met de belangen van 
betrokkenen in de in lid 1, onder a), 
bedoelde gevallen, onmiddellijk van 
toepassing zijnde uitvoeringshandelingen 
vast volgens de in artikel 87, lid 3, 
bedoelde procedure. Die handelingen 
blijven geldig voor een duur die niet 
langer mag zijn dan twaalf maanden.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Door deze bevoegdheid van de Commissie komt de onafhankelijkheid van de toezichthoudende 
autoriteiten in het gedrang.

Amendement 407
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet. Aan 
deze klacht mogen geen kosten voor de 
betrokkene verbonden zijn.

Or. en
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Amendement 408
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien 
zij van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

Schrappen

Or. fr

Amendement 409
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die in het openbaar belang 
handelen en niet namens een persoon en 
die op geldige wijze volgens het recht van 
een lidstaat zijn opgericht, hebben het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.
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Or. en

Amendement 410
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het recht tegen hem betreffende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit een 
beroep in rechte in te stellen.

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon, met 
inbegrip van de voor de verwerking 
verantwoordelijken en de verwerkers,
heeft het recht tegen hem betreffende of op 
hem van invloed zijnde besluiten van een 
toezichthoudende autoriteit een beroep in 
rechte in te stellen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is essentieel ter verduidelijking van het grondbeginsel dat een voor de 
verwerking verantwoordelijke een beroep in rechte kan instellen wanneer een besluit gevolgen 
voor hem heeft, ook al is hijzelf niet het rechtstreekse onderwerp van het besluit van een 
nationale autoriteit.

Amendement 411
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een betrokkene waarop een besluit van 
een toezichthoudende autoriteit van een 
andere lidstaat dan die waar hij 
gewoonlijk verblijft, betrekking heeft, kan 
de toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft 
vragen om namens hem in de andere 
lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Deze optie biedt geen meerwaarde voor de burgers en kan een belemmering vormen voor het 
goede verloop van de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in het kader van de 
conformiteitstoetsing.

Amendement 412
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

Schrappen

Or. fr

Amendement 413
Christian Engström

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74, 75 
en 77 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

Or. en

Amendement 414
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1
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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 
immateriële 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.

Or. en

Amendement 415
Catherine Stihler

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 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 ontvangen.

Or. en

Amendement 416
Catherine Stihler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Personen of ondernemingen 
waarvan bekend is dat zij de bepalingen 
van deze verordening hebben overtreden, 
bijvoorbeeld door zich illegaal toegang te 
verschaffen tot persoonsgegevens van 
werknemers om hen op een zwarte lijst te 
plaatsen of indienstneming te 
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verhinderen, moeten worden uitgesloten 
van de ontvangst van EU-subsidies en 
-financiering en van deelname aan 
aanbestedingen voor overheidsopdrachten 
op EU-, nationaal en lokaal niveau, totdat 
de gehele juridische procedure 
aantoonbaar is voltooid en de vergoeding 
aan alle slachtoffers volledig is betaald. 

Or. en

Motivering

In de verordening moet duidelijk worden gesteld dat niet zal worden getolereerd dat 
ondernemingen de bepalingen inzake gegevensbescherming overtreden, en dat zij niet in
aanmerking komen voor EU-middelen zolang zij bij dergelijke activiteiten betrokken zijn.

Amendement 417
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. Elke bevoegde toezichthoudende 
autoriteit is bevoegd om overeenkomstig 
dit artikel administratieve sancties op te 
leggen.

Or. en

Motivering

Waarborgt dat overeenkomstig het "één-loketbeginsel" een onderneming niet door meerdere 
gegevensbeschermingsautoriteiten voor dezelfde overtreding kan worden bestraft.

Amendement 418
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 

1. Een overeenkomstig artikel 51 
bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
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administratieve sancties op te leggen. bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

Or. en

Amendement 419
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de specifieke categorieën 
persoonsgegevens, de mate waarin de 
natuurlijke of de rechtspersoon 
aansprakelijk is en reeds vorige inbreuken 
heeft gepleegd, de technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures die overeenkomstig artikel 23 
ten uitvoer zijn gelegd en de mate waarin 
er met de toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen.

Or. fr

Motivering

Het al dan niet "gevoelige karakter" van de gegevens in kwestie dient ook van invloed te zijn op 
de opgelegde geldboete.

Amendement 420
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 2. De administratieve sanctie is in elke 
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zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, de gevoeligheid 
van de betrokken gegevens, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de omvang van de schade of het 
gevaar van schade als gevolg van de 
overtreding, de mate waarin de natuurlijke 
of de rechtspersoon aansprakelijk is en 
reeds vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen. In voorkomend geval wordt 
de met de gegevensbescherming belaste 
autoriteit ook gemachtigd worden de 
benoeming van een functionaris voor 
gegevensbescherming te verlangen als een 
orgaan, organisatie of vereniging ervoor 
heeft gekozen dit niet te doen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement moet worden bereikt dat opzettelijke of door roekeloos gedrag veroorzaakte 
overtredingen zwaarder worden bestraft dan wanneer er alleen sprake is van nalatigheid. Het 
pakket amendementen inzake administratieve sancties is erop gericht dat de straf in verhouding 
staat tot het gedrag en dat de strengste sancties gelden voor de ernstigste vormen van 
wangedrag. Ook de mogelijkheid van de toezichthoudende autoriteit om de benoeming van een 
functionaris voor gegevensbescherming te eisen moet de evenredigheid van de sancties 
waarborgen.

Amendement 421
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Verzwarende factoren die pleiten 
voor het opleggen van geldboetes 
overeenkomend met de in de leden 4 tot
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en met 6 vermelde bovengrenzen zijn met 
name:
i) herhaalde overtredingen waarbij de 
geldende wetgeving op roekeloze wijze 
wordt genegeerd;
ii) weigering om mee te werken aan of 
obstructie van een handhavingsproces;
iii) opzettelijke, ernstige overtredingen die 
aanzienlijke schade kunnen veroorzaken;
iv) niet-uitvoering van een 
effectbeoordeling inzake 
gegevensbescherming;
v) niet-benoeming van een functionaris 
voor gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 422
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Verzachtende factoren die pleiten 
voor het opleggen van geldboetes 
overeenkomend met de in de leden 4 tot
en met 6 vermelde ondergrenzen zijn o.a.:
i) maatregelen die door de natuurlijke of 
rechtspersoon zijn genomen om te 
waarborgen dat aan de relevante 
verplichten wordt voldaan;
ii) echte onzekerheid over de vraag of de 
activiteit een schending van de relevante 
verplichtingen inhield;
iii) onmiddellijke beëindiging van de 
schending wanneer hiervan kennis wordt 
verkregen;
iv) medewerking aan 
handhavingsprocessen;
v) uitvoering van een effectbeoordeling 
inzake gegevensbescherming;
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vi) benoeming van een functionaris voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 423
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een eerste en niet-opzettelijke niet-
naleving van deze verordening kan een 
schriftelijke waarschuwing worden 
gegeven zonder dat er een sanctie wordt 
opgelegd, wanneer:

3. De toezichthoudende autoriteit kan een 
schriftelijke waarschuwing worden 
gegeven zonder dat er een sanctie wordt 
opgelegd. De toezichthoudende autoriteit 
kan een geldboete opleggen die, bij 
herhaalde en opzettelijke inbreuk, kan 
oplopen tot 1 000 000 euro of, bij een 
onderneming, tot 2% van haar jaarlijkse 
wereldwijde omzet.

Or. fr

Motivering

De maximale geldboete die door een toezichthoudende autoriteit kan worden opgelegd en die 
kan oplopen tot 1 000 000 euro of, bij een onderneming, tot 2% van haar jaarlijkse wereldwijde 
omzet, dient gehandhaafd te worden. De onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteiten, 
zoals vastgelegd in artikel 8, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
moet echter gewaarborgd worden. Verder kan de conformiteitstoetsing, en met name artikel 58, 
leden 3 en 4, bijdragen aan een geharmoniseerd beleid op het gebied van administratieve 
sancties binnen de Europese Unie.

Amendement 424
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Bij volledige naleving van deze 
verordening wordt geen sanctie opgelegd.

Or. en
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Amendement 425
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een natuurlijke persoon 
persoonsgegevens verwerkt zonder 
commerciële belangen; ou

Schrappen

Or. fr

Motivering

De maximale geldboete die door een toezichthoudende autoriteit kan worden opgelegd en die 
kan oplopen tot 1 000 000 euro of, bij een onderneming, tot 2% van haar jaarlijkse wereldwijde 
omzet, dient gehandhaafd te worden. De onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteiten, 
zoals vastgelegd in artikel 8, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
moet echter gewaarborgd worden. Verder kan de conformiteitstoetsing, en met name artikel 58, 
leden 3 en 4, bijdragen aan een geharmoniseerd beleid op het gebied van administratieve 
sancties binnen de Europese Unie.

Amendement 426
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 427
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

De maximale geldboete die door een toezichthoudende autoriteit kan worden opgelegd en die 
kan oplopen tot 1 000 000 euro of, bij een onderneming, tot 2% van haar jaarlijkse wereldwijde 
omzet, dient gehandhaafd te worden. De onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteiten, 
zoals vastgelegd in artikel 8, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
moet echter gewaarborgd worden. Verder kan de conformiteitstoetsing, en met name artikel 58, 
leden 3 en 4, bijdragen aan een geharmoniseerd beleid op het gebied van administratieve 
sancties binnen de Europese Unie.

Amendement 428
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Schrappen

a) niet voorziet in mechanismen voor de 
uitoefening van de rechten van 
betrokkenen of niet onmiddellijk of in de 
vereiste vorm betrokkenen antwoordt 
overeenkomstig artikel 12, leden 1 en 2;
b) in strijd met artikel 12, lid 4, een 
vergoeding aanrekent voor informatie of 
voor het beantwoorden van verzoeken van 
betrokkenen.

Or. fr
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Motivering

Zie artikel 79, lid 3.

Amendement 429
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250 000 euro op aan eenieder 
die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. en

Amendement 430
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 250 000 euro of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
opleggen aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Or. en

Amendement 431
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. [...] Schrappen
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Or. fr

Motivering

Zie artikel 79, lid 3.

Amendement 432
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op aan eenieder 
die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. en

Amendement 433
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 500 000 euro of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
opleggen aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Or. en

Amendement 434
Andreas Schwab, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. [...] Schrappen

Or. fr

Motivering

Zie artikel 79, lid 3.

Amendement 435
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 000 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 2% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 000 000 euro op aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. en

Amendement 436
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 000 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 2 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

6. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 1 000 000 euro of, bij een 
onderneming, een geldboete van 2% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
opleggen aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Or. en

Amendement 437
Catherine Stihler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) persoonsgegevens van werknemers 
of potentiële werknemers gebruikt om hen 
op een zwarte lijst te plaatsen, hen te 
onderzoeken of hun toekomstige 
indienstneming te verhinderen;

Or. en

Motivering

Het zich illegaal toegang verschaffen tot en misbruiken van de persoonsgegevens van 
werknemers of potentiële werknemers (vaak, maar niet alleen gegevens over hun 
vakbondslidmaatschap en -activiteiten) om hen op een zwarte lijst te plaatsen, hun toekomstige 
indienstneming te verhinderen of een andere maatregel te nemen die hun werk kan belemmeren 
en/of belangrijke gevolgen voor hun toekomstige werk en loopbaan kan hebben, is een flagrante 
schending van hun grondrecht op privacy en de vrijheid van vereniging en rechtvaardigt het 
opleggen van de strengste sanctie.

Amendement 438
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de 
bedragen van de in de leden 4, 5 en 6 
bedoelde geldboeten te actualiseren, 
rekening houdend met de in lid 2 bedoelde 
criteria.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Zie artikel 79, lid 3.
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Amendement 439
Mitro Repo

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 verzekeringen.

Or. en

Motivering

Dit artikel moet gelden voor het verzamelen en verwerken van gezondheidsgegevens voor alle 
verzekeringsdoeleinden, d.w.z. ziektekosten-, levens- en wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering 
en herverzekering.

Amendement 440
Morten Løkkegaard

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 

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten bij wet of collectieve 
overeenkomst tussen werkgevers en 
werknemers 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, gezondheid 
en veiligheid op het werk en 
strafrechtelijke veroordelingen, met het 
oog op de uitoefening en het genot van de 



PE500.411v01-00 210/221 AM\917991NL.doc

NL

rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

met de arbeidsverhouding samenhangende 
individuele of collectieve rechten en 
voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 441
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

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 
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. 
Deze verordening moet overeenkomstig de 
in artikel 5 verankerde beginselen 
collectieve overeenkomsten inzake de 
gedecentraliseerde regulering van de 
gegevensverwerking door de werkgever 
eerbiedigen, als die overeenkomsten in 
overeenstemming met deze verordening 
zijn gesloten.

Or. en

Amendement 442
Anna Hedh
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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 overeenkomstig 
hun nationale recht en praktijken
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding 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

Amendement 443
Anna Hedh

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 444
Anna Hedh
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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 de lidstaten 
waar het aan de partijen op de 
arbeidsmarkt wordt overgelaten om de 
lonen en 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

Amendement 445
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen specifieke 
maatregelen nemen om de verwerking van 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden te regelen, onder eerbiediging 
van het in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bepaalde alsmede van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 446
Christel Schaldemose, Anna Hedh, Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Een lidstaat die overeenkomstig 
artikel 83, lid 3 bis, specifieke 
maatregelen neemt, stelt de Commissie 
vóór de in artikel 91, lid 2, vastgestelde 
datum in kennis van de goedgekeurde 
maatregelen en stelt de Commissie 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen in de maatregelen.

Or. en

Amendement 447
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

2. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, 
lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, 
lid 5, artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, 
lid 11, artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 81, 
lid 3, artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. fr

Amendement 448
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3,
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

2. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 12, lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, 
lid 3, artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, 
lid 5, artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, 
lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. fr

Motivering

De tekstgedeelten die het rechtmatige belang definiëren, zijn helder en de desbetreffende 
jurisprudentie heeft een constant karakter. Er hoeft derhalve niet op gedelegeerde handelingen 
te worden teruggegrepen om de in lid 1, onder f), bedoelde voorwaarden te definiëren. De 
kwestie van de toestemming door kinderen wordt geregeld in artikel 8 van deze verordening.

Amendement 449
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, 
artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11,
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 12, lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, 
lid 3, artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 37, 
lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, artikel 82, 
lid 3, en artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.



AM\917991NL.doc 215/221 PE500.411v01-00

NL

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 450
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking maakt een einde aan 
de delegatie van de bevoegdheden die in 
het besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, 
lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, 
lid 5, artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, 
lid 11, artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 81, 
lid 3, artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking maakt een einde aan 
de delegatie van de bevoegdheden die in 
het besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. fr

Amendement 451
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking maakt een einde aan 
de delegatie van de bevoegdheden die in 
het besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 12, lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, 
lid 3, artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, 
lid 5, artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, 
lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. fr

Motivering

De tekstgedeelten die het rechtmatige belang definiëren, zijn helder en de desbetreffende 
jurisprudentie heeft een constant karakter. Er hoeft derhalve niet op gedelegeerde handelingen 
te worden teruggegrepen om de in lid 1, onder f), bedoelde voorwaarden te definiëren. De 
kwestie van de toestemming door kinderen wordt geregeld in artikel 8 van deze verordening.

Amendement 452
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 12, lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, 
lid 3, artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
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artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5,
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, 
artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11,
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 37, 
lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, artikel 82, 
lid 3, en artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 453
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5,
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, artikel 31, 
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6,
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 14, lid 7, artikel 15, 
lid 3, artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, 
lid 5, artikel 28, lid 5, artikel 31, lid 5, 
artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, 
lid 8, artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
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maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. fr

Amendement 454
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5,
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, artikel 31, 
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11,
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Or. fr
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Motivering

De tekstgedeelten die het rechtmatige belang definiëren, zijn helder en de desbetreffende 
jurisprudentie heeft een constant karakter. Er hoeft derhalve niet op gedelegeerde handelingen 
te worden teruggegrepen om de in lid 1, onder f), bedoelde voorwaarden te definiëren. De 
kwestie van de toestemming door kinderen wordt geregeld in artikel 8 van deze verordening.

Amendement 455
Rafał Trzaskowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 23, lid 3, artikel 26, 
lid 5, artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 79, lid 6, artikel 81, 
lid 3, artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 456
Andreas Schwab, Lara Comi, Marielle Gallo, Pablo Arias Echeverría
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Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij het vaststellen van de 
handelingen zoals bedoeld in dit artikel 
streeft de Commissie naar technologische 
neutraliteit.

Or. fr

Amendement 457
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Aan natuurlijke of rechtspersonen 
die op grond van Richtlijn 2002/58/EG als 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens in verband met het 
verstrekken van openbare 
elektronischecommunicatiediensten 
verplicht zijn om inbreuken in verband 
met persoonsgegevens te melden, legt deze 
verordening geen aanvullende 
verplichtingen op met betrekking tot de 
procedure voor het melden van een 
dergelijke inbreuk aan de 
toezichthoudende autoriteit en met 
betrekking tot de procedure voor het 
informeren van de betrokkenen over een 
dergelijke inbreuk. Een dergelijke 
natuurlijke of rechtspersoon meldt 
inbreuken voor alle persoonsgegevens 
voor de verwerking waarvan deze persoon 
verantwoordelijk is, volgens de 
meldingsprocedure die daarvoor is 
vastgesteld in Richtlijn 2002/58/EG als 
gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG. 

Or. en
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Motivering

In dit nieuwe lid wordt bepaald dat voor aanbieders van elektronischecommunicatiediensten één 
enkele meldingsregeling voor inbreuken geldt, in plaats van meerdere meldingsregelingen al 
naargelang de verstrekte dienst of de beheerde gegevens. Aldus ontstaat een eerlijke 
concurrentiesituatie voor de marktdeelnemers.

Amendement 458
Matteo Salvini

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 1, lid 2, van Richtlijn 
2002/58/EG wordt geschrapt.

2. Artikel 1, lid 2, artikel 2, onder c), en 
artikel 9 van Richtlijn 2002/58/EG worden
geschrapt.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt Richtlijn 2002/58/EG op essentiële punten aangepast aan deze 
verordening. Voorts wordt dubbele regelgeving voorkomen, die de concurrentiepositie van de 
onder Richtlijn 2002/58/EG vallende sectoren ernstig zou kunnen aantasten. De algemene 
voorschriften in deze verordening, o.a. over privacyeffectbeoordelingen, bieden de waarborg dat 
het locatievraagstuk met de nodige zorg zal worden behandeld, ongeacht de bron van gegevens 
en de sector waarin de voor de verwerking verantwoordelijke werkzaam is.

Amendement 459
Morten Løkkegaard

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De door de Commissie vastgestelde 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen worden om de 
twee jaar door het Europees Parlement en 
de Raad geëvalueerd.

Or. en


