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BEKNOPTE MOTIVERING

Gegevensbescherming is een grondrecht en er moet worden gewaarborgd dat de burgers met 
vertrouwen gebruik kunnen maken van de online-omgeving. De desbetreffende regelgeving 
moet worden bijgewerkt met het oog op de nieuwe technologische middelen en de daarmee 
gepaard gaande gegevensstromen, aangezien de huidige bepalingen van Richtlijn 95/46/EG 
niet meer volledig in de behoeften van de interne markt voorzien.

De grote verscheidenheid aan bedrijfsmodellen, technologieën en diensten – die ten dele van 
groot belang zijn voor de elektronische handel en de interne markt – hebben een groot aantal 
vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming opgeworpen. Ondernemingen en 
overheden maken dikwijls gebruik van deze technologieën zonder dat de burgers beseffen 
welke gevolgen deze kunnen hebben.

Op 25 januari 2012 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een nieuwe 
verordening1 en een nieuwe richtlijn2 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens. De voorgestelde verordening moet een aanvulling vormen op de bepalingen van de 
richtlijn inzake e-privacy (Richtlijn 2002/58/EG) en de rechtszekerheid en samenhang 
waarborgen die van het hoogste belang zijn voor doeltreffende werkzaamheid op dit gebied in 
de Unie.

De voorgestelde verordening is gericht op de harmonisatie van rechten, het waarborgen van 
het vrije verkeer van gegevens, het terugdringen van de bureaucratie en het verbeteren van de 
handhaving. Door voor meer transparantie te zorgen, zal het vertrouwen worden versterkt, en 
de nieuwe bepalingen zullen de EU aantrekkelijker maken voor het bedrijfsleven. Met het 
voorstel voor een verordening wordt ook beoogd om:

 het rechtsstelsel van de EU voor de bescherming van persoonsgegevens te 
moderniseren, met name om de uitdagingen die voortvloeien uit de globalisering en 
het gebruik van nieuwe technologieën het hoofd te kunnen bieden;

 de rechten van de burgers te versterken en tegelijkertijd de administratieve 
formaliteiten te beperken, teneinde een ongehinderd verkeer van persoonsgegevens 
binnen de EU te waarborgen;

 de Europese regels voor de bescherming van persoonsgegevens duidelijker en 
samenhangender te maken en voor een consequente en doeltreffende tenuitvoerlegging 
en toepassing van dit grondrecht op alle werkterreinen van de Unie te zorgen.

De dimensie van de interne markt

                                               
1 Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (COM(2012) 11 
definitief (hierna te noemen: "de algemene verordening").
2 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare 
feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (COM(2012) 10 definitief.
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Het voorstel kan in potentie in grote mate bijdragen tot de versterking van de interne markt en 
tot het scheppen van een gelijk speelveld voor alle bedrijven die actief zijn in de EU. De 
kernpunten zijn de volgende: 

 een wijziging van het type wetgevingsinstrument (van een richtlijn in een 
verordening); 

 het "één loket"-beginsel met betrekking tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit in 
grensoverschrijdende gevallen; 

 het marktplaatsbeginsel (op grond waarvan de Europese normen voor 
gegevensbescherming eveneens van toepassing zijn op bedrijven buiten de Unie 
indien ze actief zijn binnen de Unie);

 het algemene verantwoordingsbeginsel (dat in de plaats komt voor de plicht van de 
voor de verwerking verantwoordelijke en verwerkers om een algemene kennisgeving 
over hun verwerkingsactiviteiten te doen toekomen aan hun nationale regelgevende 
instantie); 

 versterking van de bestaande en invoering van nieuwe instrumenten met het oog op 
een samenhangende tenuitvoerlegging en handhaving in alle lidstaten. 

Versterking van de rechten van de consument
Wat betreft de versterking van de rechten van de consument, lijkt door de bevordering van 
transparantie een goed evenwicht te zijn gevonden tussen concurrerende belangen als 
bewustmaking van de consument, autonomie, bescherming en de interne markt.
Met name zijn verbeteringen aangebracht met betrekking tot het concept 'toestemming' als een 
van de factoren die de verwerking van persoonsgegevens legitimeren, met betrekking tot de 
rechten van betrokkenen, die krachtige instrumenten voor consumentenbescherming vormen, 
en met betrekking tot de voorwaarden voor een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens 
buiten de EU. Toch zijn er nog tal van gebieden waar het voorstel verder moet worden 
verfijnd en verduidelijkt. Dit geldt met name voor de praktische tenuitvoerlegging, met name 
in verband met bepaalde rechten. Dit probleem moet worden opgelost, waarbij met name aan 
de volgende elementen aandacht moet worden besteed:

 in artikel 17 moet worden verduidelijkt in hoeverre de gegevens die door een voor de 
verwerking verantwoordelijke bij een derde worden beheerd, ook moeten worden 
gewist zodra die verantwoordelijke door een voor de verwerking verantwoordelijke in 
kennis is gesteld van het feit dat een betrokkene gebruik heeft gemaakt van zijn recht 
op uitwissing;

 de specifieke bescherming van minderjarigen tot 14 jaar, dat wil zeggen van kinderen;
 de voorgestelde definitie van "persoonsgegevens"; 

 de rol die anonimisering of het gebruik van pseudoniemen kunnen spelen bij de 
bescherming van de betrokkene; 

 het voorstel moet worden verfijnd met betrekking tot de precieze verdeling en 
vaststelling van de plichten en verantwoordelijkheden van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker: 
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 profileringsactiviteiten en de verschillende manieren waarop 'profilering' in 
verschillende sectoren van de economie wordt uitgevoerd alsmede de verschillende 
juridische betrekkingen die daarmee verband houden, dienen zorgvuldig onder de loep 
te worden genomen, en tevens dienen de gevolgen van een al te strikte regelgeving op 
dit gebied te worden beoordeeld.

In het licht van het bovenstaande zou de rapporteur de aandacht vooral willen vestigen op:

 de definities; 
 de rechten van de betrokkene; 

 de plichten van de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker in verband 
met consumentenrechten; 

 de samenhang van de voorschriften. 

De rapporteur zou tevens een ruimere interpretatie van technologische neutraliteit willen 
voorstellen en willen ingaan op:

 het beginsel van doelbinding; 
 het gebruik van gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen in het kader van 

het voorgestelde wetgevingspakket; en 
 de tenuitvoerlegging van de bepalingen in de praktijk. 

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande 
amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bescherming van personen dient 
technologisch neutraal te zijn en niet 
afhankelijk te zijn van de gebruikte 
technieken; De bescherming van personen 
dient zowel te gelden bij automatische als 
manuele verwerking van 
persoonsgegevens, indien de gegevens zijn 
opgeslagen of zullen worden opgeslagen in 
een bestand. Dossiers of een verzameling 
dossiers, evenals de omslagen ervan, die 
niet volgens specifieke criteria 
gestructureerd zijn, dienen niet onder het 
toepassingsgebied van deze verordening te 

(13) De bescherming van personen dient 
technologisch neutraal te zijn en niet 
afhankelijk te zijn van de gebruikte 
technieken; De bescherming van personen 
dient zowel te gelden bij automatische als 
manuele verwerking van 
persoonsgegevens, indien de gegevens zijn 
opgeslagen of zullen worden opgeslagen in 
een bestand.
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vallen.

Or. en

Motivering

Deze overweging kan verwarring stichten omdat dergelijke "specifieke criteria" nergens 
worden vermeld.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13bis) Technologische neutraliteit dient 
tevens in te houden dat vergelijkbare 
handelingen die onder vergelijkbare 
omstandigheden worden uitgevoerd en 
vergelijkbare effecten hebben, juridisch 
gelijkwaardig moeten zijn, ongeacht de 
vraag of zij online of offline worden 
uitgevoerd, tenzij de verschillende 
dynamiek van de gegevensverwerking in 
dergelijke omgevingen geen wezenlijk 
verschil tussen die handelingen tot gevolg 
heeft.

Or. en

Motivering

Er moet een overweging worden opgenomen om het verschil tussen de online- en de offline-
omgeving beter te kunnen beoordelen. Zonder een dergelijke overweging zouden sommige 
economische actoren kunnen denken dat deze verordening specifiek op onlinevraagstukken, 
met name in verband met sociale netwerken, is gericht.

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De beschermingsbeginselen moeten 
voor elk gegeven betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare persoon 

(23) De beschermingsbeginselen moeten 
voor elk gegeven betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare persoon 
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gelden. Om te bepalen of een persoon 
identificeerbaar is, dienen alle middelen in 
aanmerking te worden genomen waarvan 
redelijkerwijs te verwachten valt dat zij 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke, of door ieder ander 
worden gebruikt om de persoon te 
identificeren. De beschermingsbeginselen 
dienen niet van toepassing te zijn op 
gegevens die zodanig anoniem zijn 
gemaakt dat de persoon op wie die 
gegevens betrekking hebben, niet meer 
identificeerbaar is.

gelden. Om te bepalen of een persoon 
identificeerbaar is, dienen alle middelen in 
aanmerking te worden genomen waarvan 
redelijkerwijs te verwachten valt dat zij 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke, of door ieder ander 
worden gebruikt om de persoon te 
identificeren. De beschermingsbeginselen 
dienen niet van toepassing te zijn op 
gegevens die zodanig anoniem zijn 
gemaakt dat de persoon op wie die 
gegevens betrekking hebben, niet meer 
rechtstreeks identificeerbaar is, onder 
meer, waar mogelijk, door de te 
verwerken gegevens te scheiden van 
gegevens waaruit de identiteit kan worden 
opgemaakt. In het laatstgenoemde geval 
zijn ook gegevens waarbij een pseudoniem 
is gebruikt zinvol wanneer de benodigde 
sleutel om een verband te kunnen leggen 
met de identiteit, volgens de stand van de 
techniek veilig is. 

Or. en

Motivering

De definitie van "persoonsgegevens" moet worden verduidelijkt om deze zowel bruikbaar te 
maken voor de burger als voor het bedrijfsleven. De invoering van gegevens onder 
pseudoniem en anonieme gegevens is in dit verband zinvol.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23bis) Een groot aantal 
persoonsgegevens wordt mogelijk 
verwerkt voor het opsporen en bestrijden 
van fraude. Bij de beoordeling van het 
beginsel van gegevensminimalisatie en 
van de rechtmatigheid van de verwerking 
dient rekening te worden gehouden met 
de verwezenlijking van dergelijke 
doeleinden, mits deze zijn vastgesteld bij 
wetgeving van de lidstaten of de Unie. 
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een beginsel te onderstrepen dat niet in strijd is met de 
huidige verordening, maar daarin niet duidelijk wordt vermeld.

Amendement 5
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 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. De 
toestemming kan alleen impliciet worden 
verleend wanneer de betrokkene handelt 
op een wijze die de verwerking van 
bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk 
maakt, bijvoorbeeld doordat hij of zij om 
de levering van bepaalde goederen of 
diensten verzoekt, en in dat geval heeft de 
toestemming alleen betrekking op de 
minimaal noodzakelijke gegevens. 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 
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onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Or. en

Motivering

Omwille van soepele procedures in alledaagse situaties, zowel online als offline, moet een 
formulering worden opgenomen voor gevallen waarin de toestemming uit de context volgt. 
Indien bijvoorbeeld een dokter om een diagnose wordt verzocht, impliceert dit de verwerking 
van bepaalde persoonsgegevens, zonder dat er een uitdrukkelijke handeling als bedoeld aan 
het begin van deze overweging aan te pas komt. In dergelijke gevallen kan de dokter, indien 
dit voor de diagnose nodig is, ook met een specialist spreken zonder dat daarvoor 
toestemming vereist is.

Amendement 6
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. 

Or. en
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Motivering

Dit amendement vervolledigt het amendement op artikel 4, lid 13.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27bis) De vertegenwoordiger is, samen 
met de voor de verwerking 
verantwoordelijke, aansprakelijk voor 
elke handeling in strijd met deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe de aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger te onderstrepen, 
daar die niet duidelijk genoeg wordt vermeld.

Amendement 8
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. Gezien de gemiddeld 
grotere afhankelijkheid van technologie 
bij jongere generaties wordt tegelijkertijd 
een onderscheid gemaakt tussen de in het 
VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind vervatte definitie en het criterium van 
minderjarigheid.

Or. en
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Motivering

Dit amendement sluit aan op het amendement op artikel 4, lid 18.

Amendement 9
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. 
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 nieuwe en 
ongerechtvaardigde 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

De formulering inzake onevenwichtigheid in het geval van overheidsinstanties moet worden 
verduidelijkt, aangezien deze bepaling gevolgen dreigt te hebben voor de meeste 
overheidsinstanties die onder de voorgestelde verordening komen te vallen. Zo moet 
bijvoorbeeld een douane-instantie goederen afkomstig uit derde landen kunnen onderzoeken 
zonder dat daarvoor de toestemming van de afzender en de ontvanger nodig is, ook al is er 
sprake van een aanzienlijke onevenwichtigheid. De toevoeging "nieuwe" berust op het feit dat 
wetgeving gewoonlijk niet met terugwerkende kracht van toepassing is.
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) De informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens betreffende de 
betrokkene dient hem te worden 
meegedeeld bij het verzamelen van de 
gegevens of, indien de gegevens niet bij de 
betrokkene zijn verkregen, binnen redelijke 
tijd, naargelang de specifieke 
omstandigheden. Wanneer de gegevens 
rechtmatig kunnen worden verstrekt aan 
een andere ontvanger, dient de betrokkene 
te worden meegedeeld wanneer de 
gegevens voor het eerst aan de ontvanger 
worden verstrekt.

(49) De informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens betreffende de 
betrokkene dient hem te worden 
meegedeeld bij het verzamelen van de 
gegevens of, indien de gegevens niet bij de 
betrokkene zijn verkregen, binnen redelijke 
tijd, naargelang de specifieke 
omstandigheden. Wanneer de gegevens 
rechtmatig kunnen worden verstrekt aan 
een andere ontvanger, dient de betrokkene 
te worden meegedeeld wanneer de 
gegevens voor het eerst aan de ontvanger 
worden verstrekt. Voordat zulks aan de 
betrokkene is meegedeeld, dient 
bovendien geen andere verwerking dan 
opslag van de gegevens te zijn toegestaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op het amendement op artikel 14, lid 4 ter.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Eenieder dient het recht te hebben 
persoonsgegevens over zichzelf te laten 
rectificeren en het “recht om te worden 
vergeten”, als het bewaren van dergelijke 
gegevens niet in overeenstemming is met 
deze verordening. Betrokkenen dienen met 
name het recht te hebben dat hun 
persoonsgegevens worden uitgewist en niet 
verder worden verwerkt als de gegevens 
niet langer nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld of anderszins 
verwerkt, als de betrokkenen hun 

(53) Eenieder dient het recht te hebben 
persoonsgegevens over zichzelf te laten 
rectificeren en het recht dergelijke 
gegevens te laten wissen, als het bewaren 
van dergelijke gegevens niet in 
overeenstemming is met deze verordening. 
Betrokkenen dienen met name het recht te 
hebben dat hun persoonsgegevens worden 
uitgewist en niet verder worden verwerkt 
als de gegevens niet langer nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld 
of anderszins verwerkt, als de betrokkenen 
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toestemming voor de verwerking hebben 
ingetrokken of bezwaar maken tegen de 
verwerking van hun persoonsgegevens, of 
als de verwerking van hun 
persoonsgegevens op een ander punt niet 
met deze verordening in overeenstemming 
is. Dit recht is uitermate relevant wanneer 
de betrokkene toestemming heeft gegeven 
als kind, toen hij zich nog niet volledig 
bewust was van de risico’s van verwerking, 
en dergelijke persoonsgegevens later wil 
verwijderen, met name van het internet. 
Gegevens dienen echter langer te kunnen 
worden bewaard als dit nodig is voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek, om redenen van algemeen 
belang op het gebied van de 
volksgezondheid, voor de uitoefening van 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
wanneer de wet dit voorschrijft of wanneer 
er een reden is om de verwerking van 
gegevens te beperken in plaats van de 
gegevens te wissen.

hun toestemming voor de verwerking 
hebben ingetrokken of bezwaar maken 
tegen de verwerking van hun 
persoonsgegevens, of als de verwerking 
van hun persoonsgegevens op een ander 
punt niet met deze verordening in 
overeenstemming is. Dit recht is uitermate 
relevant wanneer de betrokkene 
toestemming heeft gegeven als kind, toen 
hij zich nog niet volledig bewust was van 
de risico’s van verwerking, en dergelijke 
persoonsgegevens later wil verwijderen, 
met name van het internet. Gegevens 
dienen echter langer te kunnen worden 
bewaard als dit nodig is voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek, 
om redenen van algemeen belang op het 
gebied van de volksgezondheid, voor de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, wanneer de wet dit 
voorschrijft of wanneer er een reden is om 
de verwerking van gegevens te beperken in 
plaats van de gegevens te wissen.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op het amendement op artikel 17.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Ter versterking van het “recht om te 
worden vergeten” door
onlinetoepassingen, dient het recht op 
uitwissing van gegevens zodanig te worden 
uitgebreid, dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke die de persoonsgegevens 
openbaar heeft gemaakt, verplicht is 
derden die dergelijke gegevens verwerken, 
ervan op de hoogte te stellen dat de 
betrokkene hun verzoekt iedere koppeling 
met, of kopie of reproductie van die 

(54) Ter versterking van het recht op 
uitwissing bij onlinetoepassingen, dient 
dergelijk recht zodanig te worden 
uitgebreid, dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke die de persoonsgegevens 
heeft doorgegeven of openbaar heeft 
gemaakt zonder dat de betrokkenen 
daartoe opdracht heeft gegeven, verplicht 
is derden die dergelijke gegevens 
verwerken, ervan op de hoogte te stellen 
dat de betrokkene hun verzoekt iedere 
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persoonsgegevens uit te wissen. De voor de 
verwerking verantwoordelijke dient alle 
redelijke maatregelen te nemen, waaronder 
technische maatregelen, om te waarborgen 
dat voor gegevens waarvan de 
openbaarmaking zijn verantwoordelijkheid 
is, deze derden daadwerkelijk worden 
geïnformeerd. Ten aanzien van 
openbaarmaking van persoonsgegevens 
door een derde dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke te worden beschouwd 
als verantwoordelijk voor de 
openbaarmaking als hij de derde 
toestemming heeft verleend voor de 
openbaarmaking.

koppeling met, of kopie of reproductie van 
die persoonsgegevens uit te wissen. De 
voor de verwerking verantwoordelijke 
dient alle redelijke maatregelen te nemen, 
waaronder technische maatregelen, om te 
waarborgen dat voor gegevens waarvan de 
openbaarmaking zijn verantwoordelijkheid 
is, deze derden daadwerkelijk worden 
geïnformeerd. Ten aanzien van 
openbaarmaking van persoonsgegevens 
door een derde dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke te worden beschouwd 
als verantwoordelijk voor de 
openbaarmaking als hij de derde 
toestemming heeft verleend voor de 
openbaarmaking.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 17, lid 2.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 55 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55bis) Ten dele in afwijking van het in de 
vorige overweging beschreven beginsel 
moet rekening worden gehouden met 
gevallen waarin de verzamelde 
persoonsgegevens het eigendom van de 
voor de verwerking verantwoordelijke zijn 
aangezien zij alleen intern van betekenis 
zijn voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke. In dergelijke gevallen 
waarin de verwerkte gegevens 
betekenisloos zijn voor de betrokkene, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet te zijn 
onderworpen aan de verplichting, de 
gegevensoverdraagbaarheid te 
waarborgen.

Or. en
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Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking van het amendement waarmee een lid 3 bis wordt 
toegevoegd aan artikel 18. Het heeft bijvoorbeeld betrekking op aankoopgeschiedenis van de 
betrokkene die is verzameld door een grote distributieorganisatie, of op de beoordeling van 
de kredietwaardigheid van de betrokkene door een financiële instelling. In dergelijke gevallen 
zou de overdracht van de verwerkte gegevens tot een verstoring van de concurrentie leiden, 
aangezien nieuwkomers bevoordeeld zouden zijn ten opzichte van de gevestigde aanbieder.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 55 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55ter) Sommige persoonsgegevens, zodra 
verwerkt door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker, 
resulteren in gegevens die alleen intern 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke worden gebruikt in een 
vorm die zelfs voor de betrokkene 
betekenisloos is. In dit geval is het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid niet van 
toepassing, in tegenstelling tot de andere 
rechten, met name het recht om bezwaar 
te maken, het recht op toegang en het 
recht op rectificatie.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking van het in het vorige amendement ingevoerde 
criterium van de "betekenis" die de gegevens hebben.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die is 
gebaseerd op profilering door middel van 

(58) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die is 
gebaseerd op profilering door middel van 
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geautomatiseerde verwerking. Een 
dergelijke maatregel dient echter wel 
mogelijk te zijn wanneer deze uitdrukkelijk 
is toegestaan bij de wet of wordt genomen 
in het kader van het sluiten of uitvoeren 
van een overeenkomst of wanneer de 
betrokkene zijn toestemming heeft 
gegeven. Op een dergelijke verwerking 
dienen passende waarborgen van 
toepassing te zijn, waaronder specifieke 
informering van de betrokkene, het recht 
op menselijke tussenkomst en de bepaling 
dat een dergelijke maatregel geen 
betrekking mag hebben op kinderen.

geautomatiseerde verwerking. Een 
dergelijke maatregel dient echter alleen 
verboden te zijn wanneer daarin
uitdrukkelijk bij de wet is voorzien of 
wanneer de maatregel niet wordt genomen 
in het kader van het sluiten of uitvoeren 
van een overeenkomst of wanneer de 
betrokkene zijn toestemming heeft 
ingetrokken. Op een dergelijke verwerking 
dienen passende waarborgen van 
toepassing te zijn, waaronder specifieke 
informering van de betrokkene, het recht 
op menselijke tussenkomst en de bepaling 
dat een dergelijke maatregel geen 
betrekking mag hebben op kinderen. 
Wanneer profilering niet noodzakelijk is 
voor het sluiten of uitvoeren van een 
overeenkomst, dient de betrokkene te 
allen tijde de mogelijkheid te hebben een 
dergelijke profilering te weigeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking van de amendementen op artikel 20, waarin een 
omgekeerde benadering met betrekking tot profilering wordt voorgesteld: profilering moet 
zijn toegestaan behalve in andere gevallen dan die waarin reeds is voorzien. De invoering 
van de mogelijkheid om profilering te weigeren vult het juridisch kader aan op het vlak van 
consumentenbescherming.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61bis) Ingebouwde gegevensbescherming 
(gegevensbescherming „by design”) is een 
zeer nuttig instrument dat de betrokkene 
in staat stelt de bescherming van zijn 
gegevens en de gegevens die hij of zij met 
anderen uitwisselt volledig te controleren 
en te controleren met wie hij of zij 
gegevens uitwisselt. Op grond van dit 
beginsel en het beginsel van privacy by 
default moet bij de beoordeling van de 
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rechtmatigheid van de verwerking in 
sterke mate rekening worden gehouden 
met de context.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking van het amendement op artikel 23, lid 2. Het heeft 
betrekking op gevallen waarin de betrokkene de mogelijkheid heeft om toestemming te geven 
voor de verwerking van gegevens, en in dat geval wordt rekening gehouden met alle 
gevolgen. Bij de aanmelding bij een sociaal netwerk moet de betrokkene er bijvoorbeeld mee 
akkoord gaan dat bepaalde informatie openbaar wordt gemaakt zodat andere gebruikers 
contact met de betrokkene kunnen aanknopen, terwijl een dergelijke openbaarmaking niet 
mag plaatsvinden als de betrokkene een lening aanvraagt.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde verwerker verband houdt met 
het aanbieden van goederen of diensten aan 
dergelijke betrokkenen of met het 
observeren van hun gedrag, dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke een 
vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de 
voor de verwerking verantwoordelijke is 
gevestigd in een derde land dat een passend 
beschermingsniveau waarborgt, de voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke een
kleine of middelgrote onderneming of een 
overheidsinstantie of –lichaam is, of de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
dergelijke betrokkenen slechts incidenteel 
goederen of diensten aanbiedt. De 
vertegenwoordiger dient namens de voor 
de verwerking verantwoordelijke op te 
treden en kan door iedere toezichthoudende 
autoriteit worden benaderd.

(63) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde verwerker verband houdt met 
het aanbieden van goederen of diensten aan 
dergelijke betrokkenen of met het 
observeren van hun gedrag, dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke een 
vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de 
voor de verwerking verantwoordelijke is 
gevestigd in een derde land dat een passend 
beschermingsniveau waarborgt, de voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
overheidsinstantie of –lichaam is, of de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
dergelijke betrokkenen slechts incidenteel 
goederen of diensten aanbiedt. De 
vertegenwoordiger dient namens de voor 
de verwerking verantwoordelijke op te 
treden en kan door iedere toezichthoudende 
autoriteit worden benaderd.

Or. en
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Motivering

De grootte van de voor de verwerking verantwoordelijke mag niet van invloed zijn op de 
bescherming van de betrokkene.

Amendement 18
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 
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 

(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. Het aanpakken van een 
dergelijk economisch verlies en 
maatschappelijke schade moet dan ook de 
hoogte prioriteit hebben. Daarna dient de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit onverwijld, en 
waar mogelijk binnen 24 uur, van de 
inbreuk op de hoogte te stellen 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, aantasting 
van de reputatie of financiële schade. De 
kennisgeving aan de toezichthoudende 
autoriteit 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 
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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.

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

Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking van de maatregelen die in het geval van een inbreuk 
op persoonsgegevens moeten worden genomen, en ter verduidelijking van de amendementen 
op de artikelen 31 en 32.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(69) Bij de vaststelling van gedetailleerde 
regels betreffende het formaat en de 
procedures voor het melden van inbreuken 
in verband met persoonsgegevens dient de 
nodige aandacht te worden besteed aan de 
omstandigheden van de inbreuk, onder 
meer aan de vraag of de persoonsgegevens 
al dan niet met behulp van adequate 
technische beschermingsmaatregelen 
waren beschermd zodat de 
waarschijnlijkheid van identiteitsfraude of 
andere vormen van misbreuk in de praktijk 
beperkt was. Bovendien dient bij dergelijke 
regels en procedures rekening te worden 
gehouden met de gerechtvaardigde 
belangen van de 
rechtshandhavingsautoriteiten in gevallen 
waarin vroegtijdige verstrekking het 

(69) Bij de bepaling van het niveau van 
gedetailleerdheid waarmee inbreuken in 
verband met persoonsgegevens moeten 
worden gemeld, dient de nodige aandacht 
te worden besteed aan de omstandigheden 
van de inbreuk, onder meer aan de vraag of 
de persoonsgegevens al dan niet met 
behulp van adequate technische 
beschermingsmaatregelen waren 
beschermd zodat de waarschijnlijkheid van 
identiteitsfraude of andere vormen van 
misbruik in de praktijk beperkt was. 
Bovendien dient bij dergelijke regels en 
procedures rekening te worden gehouden 
met de gerechtvaardigde belangen van de 
rechtshandhavingsautoriteiten in gevallen 
waarin vroegtijdige verstrekking het 
onderzoek naar de omstandigheden van een 
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onderzoek naar de omstandigheden van een 
inbreuk nodeloos zou hinderen.

inbreuk nodeloos zou hinderen.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de schrapping van artikel 32, lid 5.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 35, lid 1 ter.

Amendement 21
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 van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in de 
hele Unie en de daarmee samenhangende 
besluiten te nemen, teneinde 
rechtszekerheid te bieden en de 
administratieve belasting voor dergelijke 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers te verminderen.

Or. en

Motivering

De bepaling met betrekking tot "één loket" zorgt op zichzelf niet voor meer samenhang. Met 
het oog op samenhang zijn enkele amendementen op de relevante artikelen geformuleerd, 
waarbij de verantwoordelijkheid daarvoor wordt toegewezen aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(105) Om te verzekeren dat deze 
verordening in de gehele Unie consequent 
wordt toegepast, dient een 
conformiteitstoetsing te worden vastgesteld 
voor samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten en met de 
Commissie. Deze toetsing dient met name 
te worden toegepast wanneer een 
toezichthoudende autoriteit voornemens is 
een maatregel te nemen inzake 

(105) Om te verzekeren dat deze 
verordening in de gehele Unie consequent 
wordt toegepast, dient een 
conformiteitstoetsing te worden vastgesteld 
voor samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten en met de 
Commissie. Deze toetsing dient met name 
te worden toegepast wanneer een 
toezichthoudende autoriteit voornemens is 
een maatregel te nemen inzake 
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verwerkingen die betrekking hebben op het 
aanbieden van goederen of diensten aan 
betrokkenen in meerdere lidstaten of op het 
toezicht op dergelijke betrokkenen, of die 
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor 
het vrije verkeer van persoonsgegevens. 
Het dient ook van toepassing te zijn 
wanneer een toezichthoudende autoriteit of 
de Commissie verzoekt om de 
aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing te onderwerpen. 
Deze toetsing dient geen afbreuk te doen 
aan maatregelen die de Commissie kan 
nemen in de uitoefening van de 
bevoegdheden die haar bij de Verdragen 
zijn toegekend.

verwerkingen die betrekking hebben op het 
aanbieden van goederen of diensten aan 
betrokkenen in meerdere lidstaten of op het 
toezicht op dergelijke betrokkenen, of die 
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor 
het vrije verkeer van persoonsgegevens. 
Het dient ook van toepassing te zijn 
wanneer een toezichthoudende autoriteit of 
de Commissie verzoekt om de 
aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing te onderwerpen. 
Bovendien dienen de betrokkenen het 
recht te hebben een consequente 
toepassing te eisen indien zij van oordeel 
zijn dat een door een 
gegevensbeschermingsautoriteit van een 
lidstaat genomen maatregel niet aan het 
criterium van een consequente toepassing 
voldoet. Deze toetsing dient geen afbreuk 
te doen aan maatregelen die de Commissie 
kan nemen in de uitoefening van de 
bevoegdheden die haar bij de Verdragen 
zijn toegekend.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de invoeging van het nieuwe artikel 63 bis.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 111

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(111) Iedere betrokkene dient het recht te 
hebben om een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
en een beroep in rechte in te stellen, indien 
hij meent dat inbreuk is gemaakt op zijn 
rechten uit hoofde van deze verordening of 
indien de toezichthoudende autoriteit niet 
optreedt naar aanleiding van een klacht of 
indien deze niet optreedt wanneer zulk 
optreden noodzakelijk is ter bescherming 
van de rechten van de betrokkene.

(111) Iedere betrokkene dient het recht te 
hebben om een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
en een beroep in rechte in te stellen, indien 
hij meent dat inbreuk is gemaakt op zijn 
rechten uit hoofde van deze verordening of 
indien de toezichthoudende autoriteit niet 
optreedt naar aanleiding van een klacht of 
indien deze niet optreedt wanneer zulk 
optreden noodzakelijk is ter bescherming 
van de rechten van de betrokkene. Indien 
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de betrokkene meent dat er geen sprake is 
van een consequente toepassing, kan hij 
of zij een klacht indienen bij het Europees 
Comité voor gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit amendement vervolledigt het amendement op artikel 73, lid 2.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 113

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(113) Iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon dient het recht te hebben om 
tegen hem betreffende besluiten van een 

(113) Iedere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon dient het recht te hebben om 
tegen hem betreffende besluiten van een 
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toezichthoudende autoriteit een beroep in 
rechte in te stellen. Een vordering tegen 
een toezichthoudende autoriteit moet 
worden ingesteld bij de gerechten van de 
lidstaat waar de toezichthoudende autoriteit 
gevestigd is.

toezichthoudende autoriteit een beroep in 
rechte in te stellen. Een vordering tegen 
een toezichthoudende autoriteit moet 
worden ingesteld bij de gerechten van de 
lidstaat waar de toezichthoudende autoriteit 
gevestigd is, of bij het Europees Comité 
voor gegevensbescherming in het geval 
van een vordering op grond van een 
inconsequente toepassing van deze 
verordening in andere lidstaten.

Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(114) Teneinde de juridische bescherming 
van de betrokkene te beschermen wanneer 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
waar de betrokkene woont, kan de 
betrokkene 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, vragen 
om namens hem in de andere lidstaat tegen 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit 
een vordering in te stellen.

(114) Teneinde de juridische bescherming 
van de betrokkene te beschermen wanneer 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
waar de betrokkene woont, kan de 
betrokkene alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van burgers tot doel 
hebben, vragen om namens hem in de 
andere lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het amendement op artikel 73, lid 2.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 120
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(120) Teneinde de administratieve sancties 
tegen inbreuken op deze verordening te 
versterken en te harmoniseren dient iedere 
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn 
om administratieve overtredingen te 
bestraffen. In deze verordening dienen de 
overtredingen te worden benoemd en 
maxima te worden vastgesteld voor de 
daaraan verbonden administratieve 
geldboeten, die evenredig moeten zijn met 
de betrokken situatie en per afzonderlijk 
geval dienen te worden bepaald, met
inachtneming van met name de aard, de 
ernst en de duur van de inbreuk. De 
conformiteitstoetsing kan ook worden 
gebruikt met betrekking tot verschillen bij 
de toepassing van administratieve sancties.

(120) Teneinde de administratieve sancties 
tegen inbreuken op deze verordening te 
versterken en te harmoniseren dient iedere 
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn 
om administratieve overtredingen te 
bestraffen. In deze verordening dienen de 
overtredingen te worden benoemd en 
maxima te worden vastgesteld voor de 
daaraan verbonden administratieve 
geldboeten, die evenredig moeten zijn met 
de betrokken situatie en per afzonderlijk 
geval dienen te worden bepaald, met 
inachtneming van met name de aard, de 
ernst en de duur van de inbreuk. Met het 
oog op de versterking van de interne 
markt dienen in alle lidstaten 
samenhangende administratieve sancties 
te worden toegepast. De 
conformiteitstoetsing kan ook worden 
gebruikt met betrekking tot verschillen bij 
de toepassing van administratieve sancties.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de vereiste van samenhangende administratieve sancties 
in artikelen 78 en 79.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 122

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(122) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid, als een speciale categorie 
gegevens waarvoor betere bescherming is 
vereist, kunnen in verband met het belang 
van personen en de samenleving als geheel 
vaak gegronde redenen worden 
aangevoerd, zoals met name het 
waarborgen van de continuïteit van 

(122) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid, als een speciale categorie 
gegevens waarvoor betere bescherming is 
vereist, kunnen in verband met het belang 
van personen en de samenleving als geheel 
vaak gegronde redenen worden 
aangevoerd, zoals met name het 
waarborgen van de continuïteit van 
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grensoverschrijdende gezondheidszorg. 
Derhalve dient deze verordening te 
voorzien in geharmoniseerde voorwaarden 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
betreffende de gezondheid, met specifieke 
en passende waarborgen voor de 
bescherming van de grondrechten en de 
persoonsgegevens. Dit houdt ook in dat 
personen het recht dienen te hebben op 
toegang tot de persoonsgegevens 
betreffende hun gezondheid, zoals de 
gegevens in hun medische dossier, dat 
informatie bevat over diagnoses, 
onderzoeksuitslagen, beoordelingen door 
behandelend artsen en verrichte 
behandelingen en ingrepen.

grensoverschrijdende gezondheidszorg. 
Derhalve dient deze verordening te 
voorzien in geharmoniseerde voorwaarden 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
betreffende de gezondheid, met specifieke 
en passende waarborgen voor de 
bescherming van de grondrechten en de 
persoonsgegevens. Dit houdt ook in dat 
personen het recht dienen te hebben op 
toegang, rechtstreeks of via daartoe vooraf 
gemachtigde personen, tot de 
persoonsgegevens betreffende hun 
gezondheid, zoals de gegevens in hun 
medische dossier, dat informatie bevat over 
diagnoses, onderzoeksuitslagen, 
beoordelingen door behandelend artsen en 
verrichte behandelingen en ingrepen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is nodig om te voorzien in de mogelijkheid dat toegang tot gegevens wordt 
verleend aan een familielid van een patiënt wanneer deze wegens de ernst van zijn/haar ziekte 
niet in staat is beslissingen te nemen of die gegevens te gebruiken.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 122 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(122bis) Een gezondheidswerker die 
persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid verwerkt, dient waar mogelijk 
geanonimiseerde gegevens of gegevens 
onder pseudoniem te ontvangen, zodat de 
identiteit van de betrokkene alleen voor de 
huisarts of de specialist bekend is die om 
verwerking van die gegevens heeft 
verzocht. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld een nieuw instrument in te voeren ter bescherming 
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van burgers wier gezondheidsgegevens worden beheerd of verwerkt door een 
gezondheidswerker die geen kennis behoeft te hebben van de identiteit van de betrokkene.

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 - lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het aanbieden van goederen en diensten 
aan deze betrokkenen in de Unie, met 
inbegrip van diensten die kosteloos aan de 
betrokkene worden verleend; of

Or. en

Motivering

Door deze toevoeging wordt duidelijk gemaakt dat het doel van de verwerking niet relevant is 
voor de toepassing van deze richtlijn en dat voor aanbieders van no profit-diensten en 
kosteloze diensten dezelfde verplichtingen van toepassing zijn als voor andere actoren onder 
vergelijkbare omstandigheden.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) “betrokkene”: een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan 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 door de voor 
de verwerking verantwoordelijke dan wel 
door een andere natuurlijke of 
rechtspersoon 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. Om te 
bepalen of een persoon kan worden 
geïdentificeerd, dient rekening te worden 
gehouden met:
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a) middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs worden 
ingezet door de voor de verwerking 
verantwoordelijke dan wel door een 
andere natuurlijke of rechtspersoon die 
toegang heeft tot de gegevens, om de 
persoon te identificeren, en
b) de maatregelen die de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker heeft genomen om te 
voorkomen dat een natuurlijke persoon 
aan de hand van de gegevens volledig kan 
worden geïdentificeerd.
Een natuurlijke persoon is "indirect 
identificeerbaar" wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke aan de 
hand van de verwerkte gegevens een 
persoon individueel kan aanwijzen zonder 
dat hij diens identiteit kan achterhalen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde definitie is te ruim. Een nadere specificatie van de 
bedoelde middelen kan voor duidelijkheid zorgen.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) “persoonsgegevens”: iedere informatie 
betreffende een betrokkene;

(2) “persoonsgegevens”: informatie 
betreffende een identificeerbare 
betrokkene;

Or. en

Motivering

Door de definitie minder ruim te maken wordt meer rechtszekerheid geboden en wordt 
voorkomen dat voor de verwerking verantwoordelijken van gegevens die niet rechtstreeks 
betrekking hebben op de betrokkene, met onnodige lasten worden geconfronteerd.



PA\913597NL.doc 29/58 PE496.497v01-00

NL

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – 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, 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; onder "ondubbelzinnige actieve 
handeling" wordt een ondubbelzinnige 
handeling op basis van een keuze 
verstaan en die, om ten volle te worden 
verricht, de verwerking van gegevens 
inhoudt;

Or. en

Motivering

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens strikt noodzakelijk is voor de levering van 
goederen of diensten, kan het verzoek om de levering van dergelijke goederen of diensten 
worden geacht een uitdrukkelijke wilsuiting te zijn.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – 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 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 

(13) “belangrijkste vestiging”: de plaats 
van vestiging van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 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 
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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;

activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker in de Unie plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Deze definitie moet zowel op de verwerker als op de verantwoordelijke voor de verwerking 
van toepassing zijn als de verwerker rechtstreekse betrekkingen heeft met de betrokkene.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) "kind": een persoon die jonger is dan 
veertien jaar;

Or. en

Motivering

Elke persoon jonger dan 18 jaar is minderjarig. Gezien het intensieve gebruik van 
technologie door de jongere generaties dient een onderscheid te worden gemaakt tussen 
kinderen en minderjarigen, waarbij kan worden verondersteld dat laatstgenoemden, mits 
naar behoren voorgelicht, met andere problemen te maken hebben dat eerstgenoemden. Als 
zou worden aangenomen dat minderjarigen in de hoogste leeftijdsgroep geen gebruik maken 
van online-diensten, zou de verordening ontoepasbaar worden, terwijl wat offline-
toepassingen betreft de nationale wetgevingen in verantwoordelijkheden ten aanzien van 
minderjarigen voorzien. 

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. 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 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.

Or. en

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 37
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. 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

Langlopende overeenkomsten (bijv. levensverzekeringen) zijn soms niet uitvoerbaar wanneer 
de toestemming wordt ingetrokken. Deze aanvullende toelichting is noodzakelijk opdat de 
betrokkene zich bewust is van de gevolgen van zijn beslissing.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Elke overeenkomstig de artikelen 16 en 17 
uitgevoerde rectificatie of uitwissing van 
gegevens dient tevens te worden 
uitgevoerd door iedere ontvanger aan wie 
zonder het toezicht van de betrokkene 
gegevens zijn verstrekt.

Or. en

Motivering

Wanneer een databank aan een derde wordt verkocht, is de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet van zijn verplichtingen ontheven. Indien daarentegen de betrokkene 
bepaalde gegevens vrijwillig of bewust heeft doorgegeven via de voor de verwerking 
verantwoordelijke, is deze niet verantwoordelijk voor wat er verder met die gegevens gebeurt.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b)wanneer de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene worden verzameld, op het 
tijdstip van vastlegging of binnen een 
redelijke termijn na de verzameling, met 
inachtneming van de specifieke 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld of anderszins verwerkt, 
of, wanneer verstrekking van de gegevens 
aan een andere ontvanger wordt 
overwogen, uiterlijk op het moment van de 
eerste verstrekking van de gegevens.

(b)wanneer de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene worden verzameld, op het 
tijdstip van vastlegging of binnen een 
redelijke termijn na de verzameling, met 
inachtneming van de specifieke 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld of anderszins verwerkt, 
of, wanneer verstrekking van de gegevens 
aan een andere ontvanger wordt 
overwogen, uiterlijk op ofwel het moment 
van de eerste verstrekking van de gegevens 
of op het tijdstip van de eerste verwerking 
ervan, al naargelang wat eerder is.

Or. en

Motivering

Het verstrekken van deze informatie vormt een aanvullende garantie voor de betrokkene. 
Zolang die informatie niet volledig is volstrekt, kan geen verwerking of doorgifte van 
gegevens plaatsvinden.
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Amendement 40
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;

(b) de gegevens die uitsluitend voor de 
doeleinden van artikel 83 worden 
verstrekt, niet worden verzameld bij de 
betrokkene en de verstrekking van deze 
informatie onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning zou vergen;

Or. en

Motivering

Deze bepaling is een rechtstreeks voortvloeisel uit artikel 11, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG. 
Zonder de ingevoegde specificatie zou zij echter kunnen worden gebruikt om de 
consumentenbescherming te omzeilen. Door dit amendement wordt de formulering aangepast 
aan de oorspronkelijke bedoeling.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 7

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 de criteria voor de 
in lid 1, onder f), bedoelde categorieën 
ontvangers, de voorschriften voor de in lid 
1, onder g), bedoelde kennisgeving inzake 
de mogelijkheid van toegang, de criteria 
voor de in artikel 1, onder h), bedoelde 
noodzakelijke verdere informatie voor 
specifieke sectoren en situaties en de 
voorwaarden en passende waarborgen 
voor de in lid 5, onder b), vermelde 
uitzonderingen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 42
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 periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen en 
het tijdstip waarop zij worden verzameld;

Or. en

Motivering

Deze toevoeging dient ter verduidelijking en zorgt ervoor dat de betrokkene beter kan 
controleren of reeds toestemming is verleend. Voor de voor de verwerking verantwoordelijke 
wordt het bovendien eenvoudiger om aan te tonen onder welke omstandigheden toestemming 
is verleend.

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter i) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) op verzoek overlegt de voor de 
verwerking verantwoordelijke kosteloos 
en binnen een redelijke termijn bewijs van 
de rechtmatigheid van de verwerking;

Or. en

Motivering

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke dit bewijs rechtstreeks aan de betrokkene 
voorlegt, kan het aantal rechtszaken waarschijnlijk worden verminderd. 

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3
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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 mededeling aan de 
betrokkene van de inhoud van de in lid 1, 
onder g), bedoelde persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze toevoeging lijkt overbodig.

Amendement 45
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

De door de Commissie voorgestelde titel is misleidend.

Amendement 46
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 

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
persoonsgegevens heeft doorgegeven of 
openbaar heeft gemaakt zonder dat de 
betrokkene daartoe uitdrukkelijk opdracht 
heeft gegeven, neemt hij alle redelijke 
maatregelen ten aanzien van de gegevens 
die onder zijn verantwoordelijkheid 
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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.

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.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is specifiek gericht op de doorgifte van gegevens die het voorwerp zijn van een 
verzoek tot uitwissing. Er moet duidelijk worden gemaakt dat verantwoordelijkheid nog steeds 
bij de betrokkene ligt indien hij of zij de gegevens openbaar heeft gemaakt of de voor de 
verwerking verantwoordelijke daartoe opdracht heeft gegeven of de gegevens via de voor de 
verwerking verantwoordelijke openbaar heeft gemaakt. Aan de andere kant moet de voor de 
verwerking verantwoordelijke deze bepaling ook toepassen op gegevens die vrijwillig zijn 
doorgegeven of verstrekt aan derden die geen betrekkingen met de betrokkene onderhouden.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) de criteria en de vereisten voor de 
toepassing van lid 1 met betrekking tot 
specifieke sectoren en in specifieke 
situaties op het gebied van 
gegevensverwerking.
b) de voorwaarden voor het verwijderen 
van koppelingen naar, kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit 
algemeen beschikbare 
communicatiediensten als bedoeld in lid 
2;
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c) de criteria en voorwaarden voor het 
beperken van de verwerking van 
persoonsgegevens als bedoeld in lid 4.

Or. en

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 48
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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zolang het formaat overdraagbaar is kan de opstelling ervan aan de markt worden 
overgelaten zonder dat bemoeienis van de Commissie nodig is.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3bis. Wanneer de verwerkte gegevens ten 
minste gedeeltelijk betekenisloos zijn voor 
de betrokkene zijn de verplichtingen van 
dit artikel niet van toepassing. 

Or. en
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Motivering

Sommige gegevens zijn, als zij eenmaal zijn verwerkt, alleen van betekenis voor de voor de 
verwerking verantwoordelijke (bijv. gegevens die zijn verwerkt in verband met de beoordeling 
van de kredietwaardigheid of de aankoopgeschiedenis die via klantenkaarten door grote 
distributiebedrijven wordt geregistreerd). Het doorgeven van dergelijke gegevens aan 
concurrenten kan nadelig zijn. De betrokkene moet het recht op toegang behouden, maar 
zonder dat daarbij automatisch de overdraagbaarheid wordt gewaarborgd.

Amendement 50
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 gebruikt, 
opgeslagen of anderszins verwerkt.

Or. en

Motivering

Het opslaan van onverwerkbare gegevens is duur voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke en gevaarlijk voor de betrokkene als onbevoegde derden toegang weten te 
krijgen tot de databank. De toevoeging dient alleen ter nadere specificatie.

Amendement 51
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 

Schrappen
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situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren 
of te voorspellen.

Or. en

Motivering

De gevolgde benadering berust op een negatieve beoordeling van profilering, een praktijk die 
echter heel nuttig kan zijn op het gebied van marketing, financiële diensten en voor het 
aanbieden van goederen en diensten op maat. Dit lid moet worden geschrapt om de 
benadering om te keren en profilering toe te staan, behalve wanneer bepaalde nog te 
specificeren gevolgen te verwachten zijn.

Amendement 52
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 is 
een maatregel waaraan voor een persoon 
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, alleen wettelijk 
toegestaan wanneer de verwerking:

Or. en

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c)
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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 de artikelen 7, 15 en 
16 wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Hier wordt voor een andere benadering gekozen door profilering toe te staan wanneer de 
betrokkene ervan op de hoogte wordt gesteld en de mogelijkheid heeft de gebruikte 
persoonsgegevens in te zien (artikel 15) en onjuiste gegevens te rectificeren. 16).

Amendement 54
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

Motivering

De tekst is reeds duidelijk genoeg, zodat geen nadere specificatie nodig is.
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Amendement 55
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 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 er tevens voor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet voor een 
onbeperkt aantal natuurlijke personen 
toegankelijk worden gemaakt, tenzij dit 
gerechtvaardigd is overeenkomstig artikel 
6. 

Or. en

Motivering

Dit artikel is sterk beïnvloed door de zaak-Linqvist. Toch zijn er gevallen waarin de 
toegankelijkheid van bepaalde gegevens voor een onbeperkt aantal personen gerechtvaardigd 
is op grond van wettelijke bepalingen (bijv. de geboortedatum van kandidaten voor 
stembureaus) of op grond van de geleverde diensten (bijv. in het geval van sociale 
netwerken). De hoeveelheid gegevens die toegankelijk zijn, kan per geval verschillen.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke de doeleinden, 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens samen 
met anderen vaststelt, stellen de 
gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken door middel van een 

Wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke de doeleinden, 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens samen 
met anderen vaststelt, stellen de 
gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken door middel van een 
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onderlinge regeling hun respectieve 
verantwoordelijkheden vast voor de 
nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening, met name met 
betrekking tot de procedures en 
mechanismen voor de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene.

onderlinge regeling hun respectieve 
verantwoordelijkheden vast voor de 
nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening, met name met 
betrekking tot de procedures en 
mechanismen voor de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene. Wanneer zulks 
niet of niet voldoende duidelijk is 
vastgesteld, kan de betrokkene bij elke 
voor de verwerking verantwoordelijke 
gebruik maken van zijn rechten en zijn de 
voor de verwerking verantwoordelijken in 
gelijke mate aansprakelijk.

Or. en

Motivering

Dit amendement biedt de betrokkene in dit specifieke geval meer bescherming.

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een onderneming met minder dan 250 
werknemers;

Schrappen

Or. en

Motivering

Een bedrijf dat optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens 
van Europese betrokkenen moeten rechtstreeks ter verantwoording kunnen worden geroepen 
door de Europese autoriteit. In dit verband maakt het geen verschil wanneer dat bedrijf een 
micro-, kleine of middelgrote onderneming is.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. 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 verantwoordelijkheden, 
plichten en taken met betrekking tot een 
verwerker overeenkomstig lid 1, en van de 
voorwaarden ter bevordering van de 
verwerking van persoonsgegevens binnen 
een groep van ondernemingen, met name 
met het oog op controle en verslaglegging.

Or. en

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig. De doorgifte van gegevens binnen een groep 
van ondernemingen wordt reeds in een andere deel van de voorgestelde verordening 
behandeld.

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, de vertegenwoordiger 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, stellen de 
toezichthoudende autoriteit de 
documenten op verzoek ter beschikking.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, de vertegenwoordiger 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, stellen de documenten 
op verzoek ter beschikking aan de 
toezichthoudende autoriteit en in 
elektronische vorm aan de betrokkene.

Or. en

Motivering

Het privacybeleid moet zowel aan de betrokkene als aan de toezichthoudende autoriteit ter 
beschikking worden gesteld.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – onder b)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De grootte van de voor de verwerking verantwoordelijke mag niet van invloed zijn op de 
gegevensbescherming.

Amendement 61
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 
verwerking verantwoordelijke.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1



PA\913597NL.doc 45/58 PE496.497v01-00

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 meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging.

Or. en

Motivering

Na een inbreuk in verband met persoonsgegevens moet prioriteit worden gegeven aan gepaste 
maatregelen voor schadebeperking. Door uitdrukkelijk een termijn vast te stellen zou de 
prioriteit verschuiven naar de kennisgeving.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voor de verwerking 
verantwoordelijke documenteert alle 
inbreuken in verband met 
persoonsgegevens, met inbegrip van de 
feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen van 
de inbreuk en de corrigerende maatregelen 
die zijn genomen. Deze documenten 
moeten de toezichthoudende autoriteit in 
staat stellen om de naleving van dit artikel 
te controleren. De documenten omvatten 
uitsluitend de voor dat doel noodzakelijke 
informatie.

4. De voor de verwerking 
verantwoordelijke documenteert alle 
inbreuken in verband met 
persoonsgegevens, met inbegrip van de 
feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen van 
de inbreuk en de corrigerende maatregelen 
die zijn genomen. Deze documenten 
moeten de toezichthoudende autoriteit in 
staat stellen om de naleving van dit artikel 
en artikel 30 te controleren.

Or. en

Motivering

De voor de verwerking verantwoordelijke moet aantonen dat hij alle redelijkerwijs mogelijke 
maatregelen heeft getroffen om inbreuken op de gegevensbeveiliging te voorkomen en dat hij 
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correct heeft gehandeld bij inbreuken die zich hebben voorgedaan.

Amendement 64
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

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 65
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 of wanneer de 
betrokkene de mogelijke nadelige 
gevolgen van de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens door eigen toedoen op 
beslissende wijze kan beperken, deelt de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
naast het nemen van andere 
spoedmaatregelen en alvorens de in artikel 
31 bedoelde melding te doen, de 
betrokkene de inbreuk in verband met 
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persoonsgegevens zonder onnodige 
vertraging mee.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen is samenwerking met de betrokkene van essentieel belang voor een 
beperking van de nadelige gevolgen van een inbreuk. Als bijvoorbeeld een creditcardnummer 
wordt gestolen, is de betrokkene de enige die rechtmatige van onrechtmatige betalingen kan 
onderscheiden. De samenwerking met de betrokkene is daarom nog belangrijker dan een 
melding aan de autoriteit. De desbetreffende toevoeging is dan ook zeer belangrijk; 
bovendien moet kennisgeving aan de betrokkene prioriteit krijgen.

Amendement 66
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

Motivering

De gegevensbeschermingsautoriteit beschikt met de effectbeoordeling over alle noodzakelijke 
informatie om te kunnen beoordelen of het waarschijnlijk is dat een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens nadelige gevolgen zal hebben voor de persoonsgegevens of de privacy van 
de betrokkene.

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De grootte van de voor de verwerking verantwoordelijke mag niet van invloed zijn op de 
bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene.

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is overbodig geworden na de schrapping van lid 1, letter b).

Amendement 69
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 

Schrappen
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de functionaris voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. 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 taken, certificering, 
positie, bevoegdheden en middelen van de 
lid 1 genoemde functionaris voor 
gegevensbescherming.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 - lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht, de 
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen 
die in het betrokken derde land of de 
betrokken internationale organisatie 
worden nageleefd, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
waaronder effectieve mogelijkheden voor 

(a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht, de 
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen 
die in het betrokken derde land of de 
betrokken internationale organisatie 
worden nageleefd, precedenten in de 
rechtspraak, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
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betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

waaronder effectieve mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

Or. en

Motivering

In sommige landen zijn precedenten in de rechtspraak van groot belang (bijv. in common 
law-landen).

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie maakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
lijst bekend van de derde landen, gebieden 
en verwerkingssectoren in derde landen en 
internationale organisaties waarvoor zij bij 
besluit heeft vastgesteld of er al dan niet 
een passend beschermingsniveau 
gewaarborgd is.

7. De Commissie maakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en op 
haar website een lijst bekend van de derde 
landen, gebieden en verwerkingssectoren 
in derde landen en internationale 
organisaties waarvoor zij bij besluit heeft 
vastgesteld of er al dan niet een passend 
beschermingsniveau gewaarborgd is.

Or. en

Motivering

De lijst kan op de website gemakkelijker worden bijgewerkt en is daar eenvoudiger te vinden.

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Motivering

Het is niet verstandig om aan de Commissie dergelijke taken toe te wijzen die doeltreffender 
kunnen worden vervuld door het Europees Comité voor gegevensbescherming.

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 63 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 63 bis
Beroepsprocedures

Onverminderd de bevoegdheden van het 
rechtsstelsel van de lidstaten en de Unie 
kan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming bindende adviezen 
opstellen indien:
(a) een betrokkene of een voor de 
verwerking verantwoordelijke een beroep 
instelt op grond van de onsamenhangende 
toepassing van deze verordening in de 
lidstaten, en
(b) de in artikel 58 tot 63 omschreven 
conformiteitstoetsing er niet voor heeft 
gezorgd dat het Europees Comité voor 
gegevensbescherming een maatregel is 
overeengekomen met eenvoudige 
meerderheid van stemmen.
Alvorens een dergelijk advies op te stellen 
houdt het Europees Comité voor 
gegevensbescherming rekening met alle 
informatie die de bevoegde 
gegevensbeschermingsautoriteit bekend 
is, met inbegrip van de standpunten van 
de betrokken partijen.

Or. en

Motivering

Ongeacht de bevoegdheid van de gegevensbeschermingsautoriteit voor het land van de 
belangrijkste vestiging is een aanvullende maatregel nodig om op de gehele interne markt 
voor de nodige samenhang te zorgen voor het onwaarschijnlijke geval dat een maatregel zo 
omstreden is dat de conformiteitstoetsing niet leidt tot een consensus.
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Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) uitbrengen van adviezen over 
ontwerpbesluiten van de toezichthoudende 
autoriteiten in het kader van de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing;

(d) uitbrengen van adviezen over 
ontwerpbesluiten van de toezichthoudende 
autoriteiten in het kader van de in 
artikel 57 en artikel 63 bis bedoelde 
conformiteitstoetsing;

Or. en

Motivering

Dit amendement hangt samen met de invoeging van het nieuwe artikel 63 bis.

Amendement 76
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. 2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van burgers tot doel 
hebben, 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.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie is te beperkt. De uitbreiding van het aantal betrokkenen dat 
gerechtigd is om een klacht in te dienen, biedt meer garantie voor de rechten van de 
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betrokkenen.

Amendement 77
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. Onverminderd de in artikel 63 bis 
beschreven procedure heeft iedere 
natuurlijke of rechtspersoon het recht tegen 
hem betreffende besluiten van een 
toezichthoudende autoriteit een beroep in 
rechte in te stellen.

Or. en

Motivering

Dit amendement hangt samen met de invoeging van het nieuwe artikel 63 bis.

Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van deze verordening en 
treffen alle maatregelen die nodig zijn om 
de daadwerkelijke toepassing van die 
sancties te garanderen, onder meer in het 
geval waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke de verplichting om een 
vertegenwoordiger aan te wijzen niet heeft 
nageleefd. De vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

1. De lidstaten stellen de regels inzake 
sancties vast die van toepassing zijn op 
schendingen van deze verordening en 
treffen alle maatregelen die nodig zijn om 
de daadwerkelijke toepassing van die 
sancties te garanderen, onder meer in het 
geval waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke de verplichting om een 
vertegenwoordiger aan te wijzen niet heeft 
nageleefd. De vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, samenhangend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

Or. en

Motivering

Sancties moeten in de hele Europese Unie op samenhangende wijze worden toegepast.
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Amendement 79
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, samenhangend, 
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.

Or. en

Motivering

Administratieve sancties moeten in de hele Europese Unie op samenhangende wijze worden 
toegepast.

Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
en overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
onder h), moeten verwerkingen van 
persoonsgegevens over gezondheid worden 
verricht op grond van EU-wetgeving of 
nationale wetgeving waarin passende en 
specifieke waarborgen voor de 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene zijn 
opgenomen, en moeten deze verwerkingen 
noodzakelijk zijn:

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
en overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
onder h), moeten verwerkingen van 
persoonsgegevens over gezondheid worden 
verricht op grond van EU-wetgeving of 
nationale wetgeving waarin passende, 
samenhangende en specifieke waarborgen 
voor de bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene zijn opgenomen, en moeten 
deze verwerkingen noodzakelijk zijn:
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Or. en

Motivering

Met het oog op de interne markt krijgen de wetten van de lidstaten minder vrijheid door 
toevoeging van het vereiste van samenhang.

Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – 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 verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 

Schrappen
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rechten van de betrokkene.

Or. en

Motivering

Een dergelijke nadere invulling is niet nodig.

Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – 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 voorschriften mee 
die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de voorschriften mee 
die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan, opdat de Commissie kan nagaan 
of zij verenigbaar zijn met de overige 
regelgeving van de lidstaten.

Or. en

Motivering

De interne markt heeft baat bij een consequente toepassing van de huidige verordening.

Amendement 84
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 

2. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 12, lid 5, artikel 20, lid 5, artikel 23, 
lid 3, artikel 30, lid 3, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 7, en 
artikel 82, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.
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artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de amendementen waarmee wordt beoogd de betreffende 
bevoegdheden te schrappen. (Tweede volzin van de motivering niet van toepassing op de 
Nederlandse versie.)

Amendement 85
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 beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. 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 20, lid 5, artikel 23, 
lid 3, artikel 30, lid 3, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 7, en 
artikel 82, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad te allen 
tijde worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
besluit treedt in werking op de dag na die 
van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een latere datum die in het besluit wordt 
vermeld. Het laat de geldigheid van de 
reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

Or. en
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Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de amendementen waarmee wordt beoogd de betreffende 
bevoegdheden te schrappen. (Tweede volzin van de motivering niet van toepassing op de 
Nederlandse versie.)

Amendement 86
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 20, 
lid 5, artikel 23, lid 3, artikel 30, lid 3, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 39, 
lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, 
artikel 79, lid 7, en artikel 82, 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

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de amendementen waarmee wordt beoogd de in het begin van 
dit artikel genoemde bevoegdheden te schrappen.


