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BEKNOPTE MOTIVERING

Op 25 januari 2012 kwam de Commissie met een alomvattende hervorming van de Europese 
regelgeving inzake gegevensbescherming. De voorgestelde verordening beoogt de 
harmonisatie van het recht op privacy wat betreft onlinegegevens en de waarborging van het 
vrij verkeer van dit soort gegevens binnen de Europese Unie.

Met het voorstel voor een verordening wordt voorts beoogd:

 dat de gegevensbescherming aan de veranderde behoeften van de digitale wereld 
wordt aangepast, in de wetenschap dat de huidige regelgeving 17 jaar geleden tot 
stand is gekomen, toen minder dan 1% van de Europeanen internet gebruikte;

 dat de huidige verschillen tussen de diverse lidstaten in de toepassing van de 
regelgeving van 1995 worden opgeheven en dat de grondrechten inzake bescherming 
van persoonsgegevens op alle terreinen van EU-activiteit op dezelfde manier worden 
toegepast;

 dat het consumentenvertrouwen in onlinediensten wordt versterkt door betere 
informatie over rechten en gegevensbescherming en de invoering van het recht op 
rectificatie, het recht om te worden vergeten en om gegevens te laten wissen, het recht 
op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar);

 dat de digitale interne markt gestimuleerd wordt dankzij terugdringing van de huidige 
versnippering en de administratieve lasten en, meer in het algemeen, dat deze markt 
een belangrijke rol in de Europa 2020-strategie gaat spelen.

Vergeleken met Richtlijn 95/46/EG stelt de nieuwe verordening een functionaris voor 
gegevensverwerking in de publieke sector verplicht. In de particuliere sector geldt dezelfde 
verplichting voor grote ondernemingen (meer dan 250 werknemers) en voor ondernemingen 
wier voornaamste bezigheid de verwerking van persoonsgegevens is.

Voorts behelst de voorgestelde verordening verbeteringen voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties.

Het voorstel voorziet in de instelling van een Europees Comité voor gegevensbescherming en 
in sancties en schadevergoeding in geval van inbreuken op de verordening.

De rapporteur voor advies onderschrijft in grote lijnen de hoofddoelen van het 
Commissievoorstel.

De voorgestelde veranderingen dragen bij tot voorkoming van buitensporige administratieve 
lasten voor het bedrijfsleven, met name voor bedrijven die een verantwoordingplicht inzake 
privacy kennen, en bieden een zekere flexibiliteit ten aanzien van bepaalde voorschriften, met 
name wat betreft het verantwoordingsmechanisme en melding aan de toezichthoudende 
autoriteit. Bepaalde definities en aspecten van de oorspronkelijke tekst behoeven 
verduidelijking, inkadering en vereenvoudiging.
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De rapporteur geeft de voorkeur aan een kwalitatieve aanpak van gegevensbescherming in 
plaats van een kwantitatieve aanpak met de nadruk op corporate governance, met het 
bovengenoemde verantwoordingsbeginsel als uitgangspunt; hij is niet geporteerd van een 
benadering die te zeer steunt op instemmings- of documentatieprocedures, die evenwel ook 
een rol in de gegevensbescherming spelen.

Daarnaast is er een rol weggelegd voor technische oplossingen als "privacy by design", 
pseudonomisering en anonimisering van gegevens, met voorrang voor de bescherming van 
gevoelige gegevens en gerichte nalevingsmaatregelen.

De rapporteur voor advies beklemtoont dat onbedoelde gevolgen voorkomen moeten worden, 
zoals nadelen voor de persvrijheid, de medische wetenschap, de bestrijding van 
vermogensdelicten, de strijd tegen fraude in de sport, en innovatie via intelligente 
energienetwerken en transportsystemen.

Een ander punt is het grote aantal gedelegeerde handelingen. De rapporteur voor advies is van 
oordeel dat het voorstel daarmee te kwistig is en hij stelt dan ook voor de meeste ervan te 
schrappen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie 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
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, en met name de 
artikelen 7 en 8,

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Visum 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en met name artikel 8 daarvan,

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De vrijheid van meningsuiting en 
informatie is een grondrecht 
overeenkomstig artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Dit recht omvat de 
vrijheid een mening te koesteren en de 
vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te 
ontvangen of te verstrekken, zonder 
inmenging van enig openbaar gezag en 
ongeacht grenzen. De vrijheid en de 
pluriformiteit van de media dienen te 
worden geëerbiedigd.

Motivering

Er moet uitdrukkelijk worden verwezen naar de vrijheid van meningsuiting en informatie, 
zijnde een grondrecht overeenkomstig artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer zou het 
uitgangspunt moeten zijn voor de manier 
waarop persoonsgegevens in openbare 
registers worden verwerkt.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De beginselen van vrije toegang tot 
informatie, die deel uitmaken van de 
constitutionele tradities van de lidstaten 
en die kenmerkend zijn voor de lidstaten, 
mogen niet worden uitgehold, terwijl de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, zoals vastgelegd in de 
grondwetten van de lidstaten, dienen te 
worden beschermd.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Door snelle technologische 
ontwikkelingen en globalisering zijn 
nieuwe uitdagingen voor de bescherming 
van persoonsgegevens ontstaan. De mate 
waarin gegevens worden verzameld en 
gedeeld, is enorm gestegen. Door 
technologie kunnen bedrijven en overheid 
bij het uitvoeren van hun activiteiten meer 
dan ooit tevoren gebruikmaken van 
persoonsgegevens. Mensen maken hun 
persoongegevens steeds vaker wereldwijd 
bekend. Technologie heeft zowel de 
economie als het maatschappelijk leven 
ingrijpend veranderd en maakt het
noodzakelijk het vrije verkeer van 
gegevens binnen de Unie en de doorgifte 
naar derde landen en internationale 
organisaties verder te vergemakkelijken en 
daarbij een hoge mate van bescherming 
van persoonsgegevens te garanderen.

(5) Door snelle technologische 
ontwikkelingen en globalisering zijn 
nieuwe uitdagingen voor de bescherming 
van persoonsgegevens ontstaan. De mate 
waarin gegevens worden verzameld en 
gedeeld, is enorm gestegen. Door 
technologie kunnen bedrijven en overheid 
bij het uitvoeren van hun activiteiten meer 
dan ooit tevoren gebruikmaken van 
persoonsgegevens. Mensen maken hun 
persoongegevens steeds vaker wereldwijd 
bekend. Technologie heeft zowel de 
economie als het maatschappelijk leven 
ingrijpend veranderd en vereist betere 
juridische waarborgen die het vrije 
verkeer van gegevens binnen de Unie en de 
doorgifte naar derde landen en 
internationale organisaties verder zullen
vergemakkelijken en daarbij een hoge mate 
van bescherming van persoonsgegevens 
garanderen.
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Motivering

Hoewel de verordening twee doelen heeft, het beschermen van persoonsgegevens en het 
garanderen van het vrije verkeer van die gegevens binnen de Unie, moet er meer nadruk 
worden gelegd op de eerste doelstelling, aangezien die een grondrecht omvat.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Cloud computing is een van de 
technologieën die de Europese economie 
kunnen veranderen, op voorwaarde dat er 
afdoende gegevensbeveiligings- en 
beschermingsmaatregelen worden
getroffen. Om de hoogste mate van 
beveiliging van persoonsgegevens te 
garanderen, is het van essentieel belang 
dat de rechten en plichten van voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
gegevensverwerkers in deze verordening 
worden begrepen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

fundamentele vrijheden van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens.

Motivering

De voorschriften voor de verwerking van gegevens zijn in theorie reeds "gelijkwaardig" in 
alle lidstaten. De mislukking van deze aanpak is de reden waarom dit voorstel in de vorm van 
een verordening is gegoten. Die redenering moet voldoende blijken uit deze overweging.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Artikel 16, lid 2, van het Verdrag 
machtigt het Europees Parlement en de 
Raad om de voorschriften vast te stellen 
betreffende de bescherming van personen 
ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, alsmede de 
voorschriften betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens.

(10) Artikel 16, lid 2, van het Verdrag 
machtigt het Europees Parlement en de 
Raad om de voorschriften vast te stellen 
betreffende de bescherming van personen 
ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen,
organen en instanties van de Unie, alsook 
door de lidstaten, bij de uitoefening van 
activiteiten die binnen het 
toepassingsgebied van het recht van de 
Unie vallen, alsmede de voorschriften 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens.

Amendement 10Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde personen in de gehele Unie 
een consistent niveau van bescherming te 
bieden en te voorkomen dat verschillen het 
vrije verkeer van gegevens op de interne 
markt hinderen, is een verordening nodig 
om bedrijven, met inbegrip van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen, 
rechtszekerheid en transparantie te bieden, 
te voorzien in dezelfde wettelijk 
afdwingbare rechten voor personen in alle 

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

lidstaten en in verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers, te zorgen voor consistent 
toezicht op de verwerking van 
persoonsgegevens en voor vergelijkbare 
sancties in alle lidstaten, alsook voor 
doeltreffende samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten van 
verschillende lidstaten. Voor zover is 
aangetoond dat dit noodzakelijk is en 
noch de bescherming van 
persoonsgegevens, noch de beginselen 
van de interne markt ondermijnt, omvat 
deze verordening, met het oog op de 
specifieke situatie van kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen, een aantal 
uitzonderingsbepalingen. Bovendien 
worden de instellingen en organen van de 
Unie, de lidstaten en hun toezichthoudende 
autoriteiten aangemoedigd om bij de 
toepassing van deze verordening, in 
overleg met de betrokken partijen, de 
specifieke behoeften van de kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen in 
aanmerking te nemen en om tevens 
rekening te houden met het "denk eerst 
klein"-principe, opdat de belangen van 
micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen reeds in de eerste fases 
van de beleidsvorming worden 
meegenomen. De definitie van het begrip 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen dient te worden 
overgenomen uit Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 
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betrekking te hebben op natuurlijke 
personen, ongeacht hun nationaliteit of 
verblijfplaats, in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens.
Met betrekking tot de verwerking van 
gegevens over rechtspersonen en met name 
als rechtspersonen gevestigde 
ondernemingen, zoals de naam en de 
rechtsvorm van de rechtspersoon en de 
contactgegevens van de rechtspersoon, 
dient geen beroep op deze verordening te 
kunnen worden gedaan. Dit dient ook te 
gelden wanneer de naam van de 
rechtspersoon de namen van een of meer 
natuurlijke personen bevat.

betrekking te hebben op natuurlijke 
personen, ongeacht hun nationaliteit of 
verblijfplaats, in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens.
Met betrekking tot de verwerking van 
gegevens over rechtspersonen en met name 
als rechtspersonen gevestigde 
ondernemingen, zoals de naam en de 
rechtsvorm van de rechtspersoon en de 
contactgegevens van de rechtspersoon, 
dient eveneens een beroep op deze 
verordening te kunnen worden gedaan.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Deze verordening staat niet los 
van andere rechtshandelingen van de 
Unie. De aansprakelijkheidsbeperkingen 
van de richtlijn inzake e-handel hebben 
een horizontale structuur en zijn derhalve 
van toepassing op alle informatie. Deze 
verordening bepaalt welke handelingen 
een inbreuk op de gegevensbescherming 
vormen, terwijl de richtlijn inzake e-
handel bepaalt onder welke voorwaarden 
de aanbieder van diensten aansprakelijk 
is voor inbreuken door derden.

Motivering

Er moet in een overweging nader worden toegelicht waarom er naar de 
aansprakelijkheidsbeperkingen van de richtlijn inzake e-handel wordt verwezen.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) De beschermingsbeginselen moeten
enkel voor specifieke gegevens betreffende 
een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon gelden. Om te bepalen of een 
persoon identificeerbaar is, dient rekening
te worden gehouden met: i) enkel die 
middelen waarvan te verwachten valt dat 
zij door de voor de verwerking 
verantwoordelijke, of door ieder ander
natuurlijk of rechtspersoon worden 
gebruikt om de persoon te identificeren en 
ii) de waarschijnlijkheid dat een persoon 
wordt geïdentificeerd. De 
beschermingsbeginselen dienen niet van 
toepassing te zijn op gegevens die zodanig 
anoniem zijn gemaakt dat de persoon op 
wie die gegevens betrekking hebben, op 
basis van deze gegevens niet meer 
identificeerbaar is, waarbij de stand van de 
technologie en de technologische 
ontwikkelingen volledig in aanmerking 
moeten worden genomen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In deze verordening wordt erkend 
dat pseudonimisering alle betrokkenen 
ten goede komt, aangezien 
persoonsgegevens per definitie worden 
gewijzigd zodat zij als dusdanig niet 
kunnen worden gekoppeld aan een 
betrokkene zonder dat er aanvullende 
gegevens worden gebruikt. Daarom 
worden voor de verwerking 
verantwoordelijken aangemoedigd om 
gegevens altijd te pseudonimiseren.

Amendement 15
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Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Amendement 16

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.

(25) Toestemming dient ondubbelzinnig te 
worden gegeven op elke in de context van 
het product dat of de dienst die wordt 
aangeboden 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 
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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.

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.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) In deze verordening wordt erkend 
dat het pseudonimiseren van gegevens de 
risico's voor de persoonlijke levenssfeer 
van betrokkenen kan helpen beperken. 
Voor zover een voor de verwerking 
verantwoordelijke gegevens 
pseudonimiseert, wordt de verwerking van 
die gegevens als gerechtvaardigd belang 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke beschouwd, 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f).

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle gegevens
te omvatten die betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene,
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle
persoonsgegevens te omvatten die 
betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene,
met inbegrip van genetische informatie; 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
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gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld;
informatie die voortkomt uit het testen of 
onderzoeken van een lichaamsdeel of
lichaamseigen stof, met inbegrip van 
biologische monsters; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld;
persoonsgegevens die voortkomen uit het 
testen of onderzoeken van een 
lichaamsdeel, lichaamseigen stof of 
biologisch monster; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

Amendement 19
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 

(27) Wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker meer 
dan één vestiging in de Unie heeft, zoals 
in het geval dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker een groep 
van ondernemingen is, dient voor de 
toepassing van deze verordening de 
belangrijkste vestiging van een voor de 
verwerking verantwoordelijke in de Unie 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 
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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.

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.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Een groep van ondernemingen dient te 
bestaan uit een onderneming die 
zeggenschap uitoefent en de 
ondernemingen waarover zeggenschap 
wordt uitgeoefend, waarbij de 
onderneming die zeggenschap uitoefent de 
onderneming dient te zijn die 
overheersende invloed kan uitoefenen over 
de andere ondernemingen uit hoofde van 
eigendom, financiële deelneming of op 
haar van toepassing zijnde voorschriften, 
of op grond van de bevoegdheid om 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens te doen uitvoeren.

(28) Een groep van ondernemingen dient te 
bestaan uit een onderneming die 
zeggenschap uitoefent en de 
ondernemingen waarover zeggenschap 
wordt uitgeoefend, waarbij de 
onderneming die zeggenschap uitoefent de 
onderneming dient te zijn die 
overheersende invloed kan uitoefenen over 
de andere ondernemingen uit hoofde van 
eigendom, financiële deelneming of op 
haar van toepassing zijnde voorschriften, 
of op grond van de bevoegdheid om 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens te doen uitvoeren. Een 
groep ondernemingen mag één enkele 
hoofdvestiging in de Unie aanwijzen.

Amendement 21
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, 

(29) Kinderen verdienen met betrekking tot 
hun persoonsgegevens extra bescherming, 
aangezien zij zich allicht minder bewust 
zijn van de risico’s, gevolgen, 



PE496.562v02-00 16/198 AD\927816NL.doc

NL

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.

beschermingsmaatregelen en rechten in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. Zulke bescherming is 
bijzonder belangrijk in de context van 
sociale netwerken, waar kinderen zich 
bewust dienen te zijn van de identiteit van 
diegenen met wie zij communiceren. 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.
Verwijzingen naar de bescherming van 
kinderen in deze verordening mogen niet 
worden beschouwd als een impliciete 
instructie om met de bescherming van 
persoonsgegevens van volwassenen 
minder voorzichtig om te springen dan 
wanneer deze verwijzingen niet zouden 
worden opgenomen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Elke verwerking van 
persoonsgegevens dient ten opzichte van 
de betrokkenen eerlijk, rechtmatig en 
transparant te geschieden. Met name 
dienen de specifieke doeleinden waarvoor 
de gegevens worden verwerkt expliciet en 
rechtmatig te zijn en te zijn vastgesteld bij 
het verzamelen van de gegevens. De 
gegevens dienen adequaat, ter zake 
dienend te zijn en beperkt te blijven tot 
datgene wat minimaal nodig is voor de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt;
derhalve dient er met name voor te worden 
gezorgd dat de verzamelde gegevens niet 
excessief zijn en dat de opslagperiode van 
de gegevens tot een strikt minimum wordt 
beperkt. Persoonsgegevens dienen alleen te 
worden verwerkt indien het doeleinde van 
de verwerking niet op andere wijze kan 
worden verwezenlijkt. Alle redelijke 

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

maatregelen worden genomen om te 
zorgen dat onjuiste persoonsgegevens 
worden gerectificeerd of gewist. Om 
ervoor te zorgen dat gegevens niet langer 
worden bewaard dan nodig is, dient de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
termijnen vast te stellen voor het wissen 
van persoonsgegevens of voor een 
periodieke toetsing.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Amendement om te bevorderen dat er correct gebruik wordt gemaakt van het 
toestemmingscriterium, als gelijkwaardig met de andere in artikel 6 genoemde grondslagen 
voor rechtmatige verwerking.

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Wanneer de verwerking plaatsvindt op 
grond van toestemming van de betrokkene, 
dient het bewijs dat de betrokkene 
toestemming heeft gegeven voor de 
verwerking te worden geleverd door de 
voor de verwerking verantwoordelijke. Met 
name in de context van een schriftelijke 
verklaring over een andere zaak dient te 
worden gewaarborgd dat de betrokkene 
zich ervan bewust is dat hij toestemming 

(32) Wanneer de verwerking plaatsvindt op 
grond van toestemming van de betrokkene, 
dient het bewijs dat de betrokkene 
toestemming heeft gegeven voor de 
verwerking te worden geleverd door de 
voor de verwerking verantwoordelijke. Met 
name in de context van een schriftelijke 
verklaring over een andere zaak dient te 
worden gewaarborgd dat de betrokkene 
zich ervan bewust is dat hij toestemming 
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geeft en hoever deze toestemming reikt. geeft en hoever deze toestemming reikt.
Om aan het beginsel van minimale 
gegevensverwerking te voldoen, mag er 
niet van worden uitgegaan dat de 
bewijslast vereist dat betrokkenen positief 
worden geïdentificeerd, tenzij dat 
noodzakelijk is, of dat er meer gegevens 
moeten worden verwerkt dan anders.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) Toestemming mag niet als 
primair of meest wenselijk criterium voor 
rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens gelden. Toestemming is 
essentieel in de juiste context, maar het 
mag pas als grondslag voor rechtmatige 
verwerking gelden indien de betrokkene 
zijn toestemming zinvol en gemakkelijk 
kan verlenen respectievelijk intrekken. Bij 
gebruik in oneigenlijk verband verliest het 
toestemmingscriterium zijn waarde en 
ondervindt de betrokkene een nodeloze 
belasting. Toestemming is bijvoorbeeld 
geen geschikte rechtvaardiging als de 
verwerking noodzakelijk is voor een dienst 
waar de betrokkene om gevraagd heeft of 
als betrokkenen hun toestemming niet 
kunnen weigeren zonder dat de 
desbetreffende dienst daarvan de gevolgen 
ondervindt. In deze en andere situaties 
moeten de voor de verwerking 
verantwoordelijken ernaar streven de 
verwerking op een andere 
rechtsgrondslag te baseren.

Motivering

Met dit amendement wordt de tekst afgestemd op advies 15/2011 van de Groep artikel 29 
inzake de definitie van "toestemming" (blz. 10), en wordt beklemtoond dat toestemming niet 
erg bevorderlijk of zelfs schadelijk voor de bescherming van de privacy kan zijn wanneer er 
overdadig gebruik van wordt gemaakt, met name bij informatiediensten.
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Amendement 26

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.
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.

Motivering

Het verlenen van toestemming voor gegevensverwerking aan de werkgever hoeft niet per 
definitie ter discussie te staan, aangezien deze toestemming vaak gegeven wordt in situaties 
waarin het in het belang van de werknemers is de verwerking van persoonsgegevens toe te 
laten.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Taken die worden uitgevoerd in 
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het algemeen belang of in het kader van 
de uitoefening van het openbaar gezag, 
omvatten de verwerking van 
persoonsgegevens wanneer die 
noodzakelijk is voor het beheer en de 
functionering van dat gezag.

Motivering

Er moet nader worden toegelicht wat precies valt onder de wettelijke verplichting, de taken 
die worden vervuld in het algemeen belang of de taken die worden vervuld in het kader van 
de uitoefening van het openbaar gezag.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
van een of meer derden in wier belang de 
gegevens worden verwerkt, kan een 
rechtsgrondslag voor verwerking bieden, 
mits het belang of de rechten en vrijheden 
van de betrokkene niet prevaleren. Met het 
oog op de duidelijkheid, dient het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming omvattende 
richtsnoeren vast te stellen waarin wordt 
vermeld wat als "gerechtvaardigd belang" 
kan worden gedefinieerd. Bij de 
verwerking is een zorgvuldige beoordeling 
geboden, met name wanneer de betrokkene 
een kind is, aangezien kinderen specifieke 
bescherming verdienen. De betrokkene 
dient het recht te hebben kosteloos bezwaar 
te maken tegen de verwerking. Om 
transparantie te waarborgen dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke te 
worden verplicht de betrokkene 
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde 
belangen die worden nagestreefd en het 
recht van bezwaar te informeren, en ook te 
worden verplicht deze gerechtvaardigde 
belangen te staven. Aangezien het aan de 
wetgever is om de rechtsgrondslag te 
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creëren voor gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) De verwerking van gegevens voor 
zover dat noodzakelijk is om ervoor te 
zorgen dat elektriciteits- of gasbedrijven 
of distributiesysteembeheerders in de zin 
van Richtlijn 2009/72/EG en 
Richtlijn 2009/73/EG kunnen 
beantwoorden aan de systeem-, net- of 
operationele behoeften of de 
tenuitvoerlegging van de vraagrespons, 
het energiebeheer of energie-
efficiëntieprogramma's, dient te worden 
toegestaan, voor zover het elektriciteits- of 
gasbedrijf of de 
distributiesysteembeheerder in het 
contract heeft geëist dat de verwerker aan 
de in deze verordening opgenomen eisen 
voldoet.

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn wat 
betreft de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 
niet te worden verwerkt, tenzij de 
betrokkene hier uitdrukkelijk toestemming 
voor geeft. Niettemin dient uitdrukkelijk in 
uitzonderingen op dit verbod te worden 
voorzien met het oog op specifieke 
behoeften, met name wanneer de 
verwerking wordt verricht in het kader van 
wettige activiteiten door bepaalde 
verenigingen of stichtingen die ernaar 
streven de uitoefening van de fundamentele 
vrijheden mogelijk te maken.

(41) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn wat 
betreft de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 
niet te worden verwerkt, tenzij de 
betrokkene hier geïnformeerde
toestemming voor geeft. Niettemin dient 
uitdrukkelijk in uitzonderingen op dit 
verbod te worden voorzien met het oog op 
specifieke behoeften, met name wanneer 
de verwerking wordt verricht in het kader 
van wettige activiteiten door bepaalde 
verenigingen of stichtingen die ernaar 
streven de uitoefening van de fundamentele 
vrijheden van de betrokkenen mogelijk te 
maken.
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Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Wanneer de door de voor de 
verwerking verantwoordelijke in de door 
hem verwerkte gegevens geen natuurlijk 
persoon kan identificeren, hoeft hij niet te 
worden verplicht om, uitsluitend om aan 
een bepaling van deze verordening te 
voldoen, aanvullende informatie te 
verkrijgen ter identificatie van de 
betrokkene. Bij een verzoek om toegang 
moet de voor de verwerking 
verantwoordelijke bevoegd zijn de 
betrokkene aanvullende informatie te 
vragen om de gezochte persoonsgegevens 
te kunnen vinden.

(45) Wanneer de door de voor de 
verwerking verantwoordelijke in de door 
hem verwerkte gegevens geen natuurlijk 
persoon kan identificeren, hoeft hij niet te 
worden verplicht om, uitsluitend om aan 
een bepaling van deze verordening te 
voldoen, aanvullende informatie te 
verkrijgen ter identificatie van de 
betrokkene. Bij een verzoek om toegang 
moet de voor de verwerking 
verantwoordelijke bevoegd zijn de 
betrokkene aanvullende informatie te 
vragen om de gezochte persoonsgegevens 
te kunnen vinden. Een eventueel gebrek 
aan informatie mag door de voor de 
verwerking verantwoordelijke niet worden 
ingeroepen als reden om een verzoek om 
toegang te weigeren wanneer de 
betrokkene de nodige informatie kan 
verstrekken om de toegang mogelijk te 
maken.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

medegedeeld of hij verplicht is de 
gegevens te verstrekken en wat de 
gevolgen zijn van niet-verstrekking van de 
gegevens.

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(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.

(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
zonder toestemming of hernieuwde 
toestemming van de betrokkene
rechtmatig kunnen worden verstrekt aan 
een andere ontvanger, dient de betrokkene, 
indien deze deze informatie verlangt te
ontvangen, te worden meegedeeld wanneer 
de gegevens voor het eerst aan de 
ontvanger worden verstrekt.

Motivering

Indien gegevens rechtmatig worden doorgegeven is het niet nodig de betrokkene daarvan 
telkens opnieuw in kennis te stellen.  Dat zou namelijk onbedoelde consequenties kunnen 
hebben, bijvoorbeeld dat betrokkenen hun toestemming intrekken terwijl het om rechtmatige 
doorgifte gaat, of dat betrokkenen hun belangstelling voor informatie over hun 
persoonsgegevens verliezen.

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de
gegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de
persoonsgegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 



AD\927816NL.doc 25/198 PE496.562v02-00

NL

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

kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 
de persoonsgegevens worden verwerkt, 
hoe lang zij worden bewaard, welke 
ontvangers de persoonsgegevens
ontvangen, welke logica er ten grondslag 
ligt aan de verwerking van de
persoonsgegevens en wat de gevolgen 
zouden kunnen zijn van een dergelijke 
verwerking. Dit recht dient geen afbreuk te 
doen aan de rechten en vrijheden van 
anderen, met inbegrip van het zakengeheim 
of de intellectuele eigendom, bijvoorbeeld 
met betrekking tot het auteursrecht dat de 
software beschermt. Deze overwegingen 
mogen er echter niet toe leiden dat de 
betrokkene alle informatie wordt 
onthouden.

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient, met name met 
betrekking tot onlinediensten en online-
identificatiemiddelen, alle redelijke 
maatregelen te nemen om de identiteit te 
controleren van een betrokkene die om 
toegang verzoekt. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke dient persoonsgegevens 
niet uitsluitend te bewaren om op eventuele 
verzoeken te kunnen reageren.

(52) De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient, met name met 
betrekking tot onlinediensten en online-
identificatiemiddelen, in de context van 
het verstrekte product of de geleverde 
dienst of in de context van de 
betrekkingen tussen de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
betrokkene en de gevoelige aard van de 
persoonsgegevens die worden verwerkt,
alle redelijke maatregelen te nemen om de
authenticiteit te controleren van een
verzoek om toegang door een betrokkene.
Een voor de verwerking verantwoordelijke 
dient persoonsgegevens niet uitsluitend te 
bewaren en mag evenmin worden 
verplicht om persoonsgegevens te 
vergaren om op eventuele verzoeken te 
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kunnen reageren.

Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Betrokkenen moeten te allen tijde 
algemene toestemming kunnen geven 
voor het gebruik van hun 
persoonsgegevens voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek, 
en deze toestemming te allen tijde kunnen 
intrekken.

Motivering

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research.  The option of broad consent given to a data subject at their 
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Amendement 38
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 
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 

(58) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die is 
gebaseerd op profilering door middel van 
geautomatiseerde verwerking en waaraan 
voor hem rechtsgevolgen verbonden zijn 
of die hem in aanzienlijke mate treft. Om 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen, moeten feitelijke 
gevolgen wat hun intensiteit betreft 
vergelijkbaar zijn met rechtsgevolgen. 
Zulks is niet het geval bij maatregelen in 
verband met commerciële communicatie, 
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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.

zoals op het gebied van klantenbeheer of 
klantenacquisitie. Een maatregel die is 
gebaseerd op profilering door middel van 
geautomatiseerde verwerking en waaraan 
voor hem rechtsgevolgen verbonden zijn 
of die hem in aanzienlijke mate treft, 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.

Motivering

Amendement geeft aan dat commerciële communicatie, zoals bijvoorbeeld op het gebied van 
klantenbeheer of klantenacquisitie, een natuurlijke persoon niet in aanzienlijke mate treft, 
zoals bedoeld in artikel 20, lid 1. Om onder deze bepaling te vallen moeten feitelijke gevolgen 
wat hun intensiteit betreft vergelijkbaar zijn met rechtsgevolgen.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(60) Er dient te worden voorzien in 
alomvattende verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor elke 
verwerking van persoonsgegevens door of 
namens de voor de verwerking 
verantwoordelijke teneinde de 
verantwoordingsplicht te waarborgen.
Met name dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke erop toe te zien en te 
worden verplicht aan te tonen dat elke 
verwerking overeenkomstig deze 
verordening geschiedt.
Gegevensverwerking die geen andere 
doeleinden dient, mag niet worden 
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gerechtvaardigd op basis van de behoefte 
om aan deze verplichting te voldoen.

Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens
zijn zowel bij het ontwerpen als bij de 
uitvoering van de verwerking passende
technische en organisatorische 
maatregelen nodig, om te waarborgen dat 
aan de bepalingen van deze verordening 
wordt voldaan. Teneinde 
overeenstemming met deze verordening te 
waarborgen en aan te tonen, dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke intern 
beleid vast te stellen en passende 
maatregelen te treffen, die in het 
bijzonder voldoen aan de beginselen 
inzake privacy by design en by default.

(61) Om tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van consumenten en 
ondernemingen met betrekking tot de 
rechten en vrijheden van de betrokkenen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens dienen zowel bij het 
ontwerpen van de verwerking en de 
onderliggende technologieën als bij de 
uitvoering van de verwerking passende 
organisatorische maatregelen te worden 
getroffen, om te waarborgen dat aan de 
bepalingen van deze verordening wordt 
voldaan. Maatregelen ter bevordering van
de informatie aan de consument en de 
keuzevrijheid dienen te worden 
aangemoedigd, via samenwerking binnen 
de sector en het bevorderen van 
innovatieve oplossingen, producten en 
diensten. Gegevensbescherming by design 
is het proces waarbij 
gegevensbescherming en privacy worden 
geïntegreerd in de ontwikkeling van 
producten en diensten met behulp van 
technische en organisatorische 
maatregelen. Gegevensbescherming by 
default houdt in dat producten en 
diensten standaard zo zijn uitgewerkt dat 
de verwerking en met name de 
openbaarmaking van persoonsgegevens 
worden beperkt. Persoonsgegevens dienen 
met name niet standaard aan een 
onbeperkt aantal personen te worden 
vrijgegeven.
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Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Deze verordening dient 
ondernemingen aan te sporen om interne 
programma's te ontwikkelen om de 
verwerkingsactiviteiten te achterhalen die 
vanwege hun aard, hun omvang of hun 
doel waarschijnlijk specifieke risico's voor 
de rechten en vrijheden van betrokkenen 
in zich bergen, en om passende 
gegevensbeschermingswaarborgen in te 
voeren en innovatieve oplossingen voor 
gegevensbescherming by design en 
technieken ter versterking van de 
gegevensbescherming te ontwikkelen. 
Ondernemingen zouden dan publiekelijk 
en proactief aangeven dat zij de 
bepalingen en de geest van deze 
verordening toepassen en daarmee het 
vertrouwen van de Europese burgers 
vergroten. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens kan 
ondernemingen echter niet vrijstellen van 
de verplichtingen van deze verordening. 

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

worden toegekend, ook wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
doeleinden voor de verwerking samen met 
andere voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt, of wanneer 
een verwerking wordt uitgevoerd namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke.

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
verordening, dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de 
risico’s die de verwerking meebrengt te 
beoordelen en maatregelen te treffen om 
deze risico’s te beperken. Deze 
maatregelen dienen een passend niveau van 
veiligheid te waarborgen, rekening 
houdend met de stand van de techniek en 

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
verordening, dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de 
risico’s die de verwerking meebrengt te 
beoordelen en maatregelen te treffen om 
deze risico’s te beperken. De voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker dient met name terdege 
rekening te houden met de grotere risico's 
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de kosten van de tenuitvoerlegging 
enerzijds en de risico’s die de verwerking 
en de aard van de te beschermen gegevens 
meebrengen anderzijds. Bij het vaststellen 
van technische normen en organisatorische 
maatregelen voor de veiligheid van de 
verwerking dient de Commissie
technologische neutraliteit, 
interoperabiliteit en innovatie te
bevorderen en zo nodig samen te werken
met derde landen.

die, vanwege de gevoelige aard van de 
gegevens, voortvloeien uit de verwerking 
van persoonsgegevens van de betrokkene. 
Deze maatregelen dienen een passend 
niveau van veiligheid te waarborgen, 
rekening houdend met de stand van de 
techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico’s
die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens meebrengen 
anderzijds. Bij het vaststellen van 
technische normen en organisatorische 
maatregelen voor de veiligheid van de 
verwerking dient technologische 
neutraliteit, interoperabiliteit en innovatie 
te worden bevorderd en dient 
samenwerking met derde landen zo nodig 
te worden aangemoedigd.

Amendement 45
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 

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

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

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden. Deze verplichting 
leidt tot administratieve en financiële 
lasten, maar heeft niet in alle gevallen 
bijgedragen tot betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft 
en te worden vervangen door doeltreffende 
procedures en mechanismen die gericht 

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden. Deze verplichting 
leidt tot administratieve en financiële 
lasten, maar heeft niet in alle gevallen 
bijgedragen tot betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft 
en te worden vervangen door doeltreffende 
procedures en mechanismen die gericht 
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zijn op verwerkingsoperaties die naar hun 
aard, reikwijdte of doeleinden 
waarschijnlijk specifieke risico’s voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen 
meebrengen. In dergelijke gevallen dient 
de voor de verwerking verantwoordelijke
of de verwerker voorafgaand aan de 
verwerking een privacyeffectbeoordeling 
uit te voeren, waarbij met name wordt 
gekeken naar de geplande maatregelen, 
waarborgen en mechanismen voor het 
beschermen van persoonsgegevens en het 
aantonen dat aan deze verordening is 
voldaan.

zijn op verwerkingsoperaties die naar hun 
aard, reikwijdte of doeleinden 
waarschijnlijk specifieke risico’s voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen 
meebrengen. In dergelijke gevallen dient 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
voorafgaand aan de verwerking een 
privacyeffectbeoordeling uit te voeren, 
waarbij met name wordt gekeken naar de 
geplande maatregelen, waarborgen en 
mechanismen voor het beschermen van 
persoonsgegevens en het aantonen dat aan 
deze verordening is voldaan.

Motivering

It should be up to the data controllers to assess the impact to privacy as they will determine 
the purposes of the processing.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Overweging 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

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

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) Verenigingen en andere organen die 
categorieën van voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, dienen te worden 
aangemoedigd om gedragscodes op te 
stellen, binnen de grenzen van deze 
verordening, teneinde de doeltreffende 
uitvoering van deze verordening in de 
praktijk te bevorderen, rekening houdend 
met het specifieke karakter van de 
verwerkingen in sommige sectoren.

(76) Verenigingen en andere organen die 
categorieën van voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, dienen te worden 
aangemoedigd om gedragscodes op te 
stellen, binnen de grenzen van deze 
verordening, teneinde de doeltreffende 
uitvoering van deze verordening in de 
praktijk te bevorderen, rekening houdend 
met het specifieke karakter van de 
verwerkingen in sommige sectoren. Zulke 
codes moeten het voor de sector 
eenvoudiger maken om deze verordening 
na te leven.

Motivering

Er moet duidelijk worden vermeld dat zulke gedragscodes de sector ten goede komen en dat 
zij niet moeten worden gecompenseerd met minder toezicht door 
gegevensbeschermingsautoriteiten.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) Teneinde de transparantie en naleving 
van deze verordening te versterken, dient 
het instellen van 

(77) Teneinde de transparantie en naleving 
van deze verordening te versterken, dient 
het instellen van 
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certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en -
merktekens te worden bevorderd, zodat 
betrokkenen snel het beschermingsniveau 
van relevante producten en diensten 
kunnen beoordelen.

certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en -
merktekens te worden bevorderd, zodat 
betrokkenen snel, betrouwbaar en 
controleerbaar het beschermingsniveau 
van relevante producten en diensten 
kunnen beoordelen.

Motivering

Dit soort instrumenten moet grondig worden getest, waarbij lessen moeten worden getrokken 
uit de eerdere successen en mislukkingen van deze benadering.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80) De Commissie kan besluiten, met 
rechtskracht voor de gehele Unie, dat 
bepaalde derde landen, of een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie een passend 
niveau van bescherming van 
persoonsgegevens bieden, en daarmee in 
de gehele Unie rechtszekerheid en 
eenvormigheid verschaffen ten aanzien van 
derde landen of internationale organisaties 
die geacht worden een dergelijk 
beschermingsniveau te bieden. In zulke 
gevallen mogen persoonsgegevens naar de 
betrokken landen worden doorgegeven 
zonder dat verdere toestemming 
noodzakelijk is.

(80) De Commissie kan besluiten, met 
rechtskracht voor de gehele Unie, dat 
bepaalde derde landen, of een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie een passend 
niveau van bescherming van 
persoonsgegevens bieden, en daarmee in 
de gehele Unie rechtszekerheid en 
eenvormigheid verschaffen ten aanzien van 
derde landen of internationale organisaties 
die geacht worden een dergelijk 
beschermingsniveau te bieden. In zulke 
gevallen mogen persoonsgegevens naar de 
betrokken landen worden doorgegeven 
zonder dat verdere toestemming 
noodzakelijk is. De Commissie kan 
eveneens besluiten om, nadat zij het derde 
land daarvan in kennis heeft gesteld en 
haar beweegredenen volledig heeft 
toegelicht, een dergelijk besluit in te 
trekken.

Motivering

Het zou onlogisch zijn te denken dat de gegevensbeschermingssituatie in een derde land 
vervolgens niet zou kunnen verslechteren.
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Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) Dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker kan 
gebruikmaken van modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die zijn vastgesteld 
door de Commissie of een 
toezichthoudende autoriteit, dient niet in te 
houden dat hij de modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming niet in een bredere 
overeenkomst mag opnemen of geen 
andere bepalingen mag toevoegen, mits 
deze niet direct of indirect in tegenspraak 
zijn met de door de Commissie of een 
toezichthoudende autoriteit vastgestelde 
standaardcontractbepalingen en geen 
afbreuk doen aan de grondrechten of 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkenen.

(84) Dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker kan 
gebruikmaken van modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die zijn vastgesteld 
door de Commissie of een 
toezichthoudende autoriteit, dient niet in te 
houden dat hij de modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming niet in een bredere 
overeenkomst mag opnemen of geen 
andere bepalingen mag toevoegen, mits 
deze niet direct of indirect in tegenspraak 
zijn met de door de Commissie of een 
toezichthoudende autoriteit vastgestelde
standaardcontractbepalingen en geen 
afbreuk doen aan de grondrechten of 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkenen. In sommige scenario's kan 
het verstandig zijn om voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers aan te 
moedigen nog striktere waarborgen te 
bieden via bijkomende contractuele 
verplichtingen, als aanvulling op de 
standaardclausules inzake 
gegevensbescherming.

Motivering

Dit amendement moet organisaties aansporen om meer te doen dan wat is vastgelegd in de 
basisvereisten en regelingen als een "gegevensbeschermingszegel" of een 
"betrouwbaarheidskeurmerk" toe te passen.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Overweging 85 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85 bis) Indien een groep ondernemingen 
voornemens is bindende bedrijfsregels ter 
goedkeuring voor te leggen, kan die groep 
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een toezichthoudende autoriteit 
voordragen als hoofdautoriteit. De 
hoofdautoriteit dient de toezichthoudende 
autoriteit te zijn van de lidstaat waar de 
belangrijkste vestiging van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of van de 
verwerker zich bevindt.

Motivering

De Groep artikel 29 heeft een systeem voor wederzijdse erkenning van bindende 
bedrijfsregels ingevoerd (WG 107 van 14 april 2005). Dit systeem van wederzijdse erkenning 
moet in deze verordening worden opgenomen. Het criterium voor de aanwijzing van de 
bevoegde autoriteit moet de plaats van de belangrijkste vestiging zijn, zoals bepaald in 
artikel 51, lid 2, van de verordening.

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Deze afwijkingen dienen met name te 
gelden voor gegevensdoorgiften die nodig 
zijn op grond van gewichtige redenen van 
algemeen belang, zoals internationale 
gegevensuitwisselingen tussen 
mededingingsautoriteiten, belasting- of 
douanediensten, financiële 
toezichthoudende autoriteiten, diensten met 
bevoegdheid op het gebied van de sociale 
zekerheid of de autoriteiten belast met de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten.

(87) Deze afwijkingen dienen met name te 
gelden voor gegevensdoorgiften die nodig 
zijn op grond van gewichtige redenen van 
algemeen belang, zoals internationale 
gegevensuitwisselingen tussen 
mededingingsautoriteiten, belasting- of 
douanediensten, financiële 
toezichthoudende autoriteiten, diensten met 
bevoegdheid op het gebied van de sociale 
zekerheid, instanties die fraude in de sport 
bestrijden of de autoriteiten belast met de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten. Het 
doorgeven van persoonsgegevens voor 
zulke belangrijke doeleinden van 
algemeen belang mag enkel gebeuren 
voor occasionele doorgiften. Alle 
omstandigheden van de doorgifte moeten 
in elk afzonderlijk geval grondig worden 
beoordeeld.

Amendement 54



PE496.562v02-00 38/198 AD\927816NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 94

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(94) Iedere toezichthoudende autoriteit 
dient te beschikken over passende 
financiële en personele middelen en de 
huisvesting en infrastructuur die 
noodzakelijk zijn om haar taken, 
waaronder die in het kader van wederzijdse 
bijstand en samenwerking met andere 
toezichthoudende autoriteiten in de Unie, 
effectief uit te voeren.

(94) Iedere toezichthoudende autoriteit 
dient te beschikken over passende 
financiële en personele middelen, waarbij 
er met name voor moet worden gezorgd 
dat het personeel over de nodige 
technische vaardigheden beschikt, en de 
huisvesting en infrastructuur die 
noodzakelijk zijn om haar taken, 
waaronder die in het kader van wederzijdse 
bijstand en samenwerking met andere 
toezichthoudende autoriteiten in de Unie, 
effectief uit te voeren.

Motivering

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Overweging 95

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(95) De algemene voorwaarden voor de 
leden van de toezichthoudende autoriteit 
dienen in elke lidstaat bij wet te worden 
vastgesteld en dienen met name te bepalen 
dat de leden hetzij door het parlement, 

(95) De algemene voorwaarden voor de 
leden van de toezichthoudende autoriteit 
dienen in elke lidstaat bij wet te worden 
vastgesteld en dienen met name te bepalen 
dat de leden hetzij door het parlement, 



AD\927816NL.doc 39/198 PE496.562v02-00

NL

hetzij door de regering van de lidstaat 
worden benoemd, en voorschriften te 
bevatten inzake de persoonlijke 
kwalificaties van de leden en de positie van 
de leden.

hetzij door de regering van de lidstaat 
worden benoemd, waarbij de mogelijkheid 
van politieke inmenging tot een minimum 
moet worden beperkt, en voorschriften te 
bevatten inzake de persoonlijke 
kwalificaties van de leden, het voorkomen 
van belangenvermenging en de positie van 
de leden.

Motivering

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Overweging 97

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 

(97) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens 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.
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dergelijke voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers te 
verminderen.

Motivering

Het éénloketsysteem dient consequent te worden toegepast op zowel binnen als buiten de EU 
gevestigde voor de verwerking verantwoordelijken die onderworpen zijn aan de wetgeving.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Overweging 98 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98 bis) Wanneer er een klacht wordt 
ingediend door de betrokkene met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens, dient de bevoegde 
autoriteit die een éénloketsysteem 
aanbiedt, de toezichthoudende autoriteit te 
zijn van de lidstaat waar de betrokkene 
zijn hoofdverblijfplaats heeft. Wanneer 
betrokkenen soortgelijke klachten 
indienen tegen zulke verwerking bij 
toezichthoudende autoriteiten in 
verschillende lidstaten, dient de bevoegde 
autoriteit als eerste te worden aangezocht.

Motivering

De betrokkene moet de mogelijkheid krijgen om administratieve stappen te ondernemen bij de 
toezichthoudende autoriteit die zich het dichtst bij zijn hoofdverblijfplaats bevindt en in 
dezelfde lidstaat waar hij of zij, indien nodig, gerechtelijke stappen kan nemen om zo de 
toegankelijkheid en samenhang van de verhaalsvordering van de betrokkene te verbeteren en 
administratieve lasten te vermijden.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(105) Om te verzekeren dat deze (105) Om te verzekeren dat deze 
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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 
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.

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 de bevoegde
toezichthoudende autoriteit voornemens is 
een maatregel te nemen inzake 
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.

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Overweging 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor uitsluitend journalistieke doeleinden 
of voor artistieke en literaire doeleinden 
dient te worden voorzien in uitzonderingen 
op een aantal bepalingen van deze 
verordening teneinde het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting, inzonderheid 
het recht om inlichtingen te ontvangen of te 
verstrekken, zoals dat met name bij artikel 
11 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie wordt gewaarborgd.
Dit dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 

Voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor uitsluitend journalistieke doeleinden 
of voor artistieke en literaire doeleinden 
dient te worden voorzien in uitzonderingen 
op een aantal bepalingen van deze 
verordening teneinde het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting, inzonderheid 
het recht om inlichtingen te ontvangen of te 
verstrekken, zoals dat met name bij artikel 
11 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie wordt gewaarborgd.
Dit dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
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doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten 
wettelijke maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste 
balans tussen deze grondrechten. De 
lidstaten dienen dergelijke uitzonderingen 
en afwijkingen vast te stellen met 
betrekking tot de algemene beginselen, de 
rechten van betrokkenen, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker, de doorgifte van gegevens naar 
derde landen of internationale 
organisaties, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten en 
samenwerking en conformiteit. Zulks mag 
de lidstaten er evenwel niet toe bewegen te 
voorzien in uitzonderingen op de andere 
bepalingen van deze verordening. Gelet 
op het belang van het recht van vrijheid 
van meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd.
Voor de in het kader van deze verordening 
vast te stellen uitzonderingen en 
afwijkingen dienen de lidstaten 
activiteiten derhalve als “journalistiek” 
aan te merken, indien deze activiteiten de 
bekendmaking aan het publiek van 
informatie, meningen of ideeën tot doel 
hebben, ongeacht het voor de doorgifte 
gebruikte medium. Het hoeft niet 
noodzakelijkerwijs om activiteiten van 
mediaondernemingen te gaan en zij 
kunnen met of zonder winstoogmerk 
worden uitgevoerd.

doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Gelet op het belang van het recht 
van vrijheid van meningsuiting in elke 
democratische samenleving, dienen 
begrippen die betrekking hebben op die 
vrijheid, zoals journalistiek, ruim en
ongeacht het voor de doorgifte gebruikte 
medium te worden uitgelegd.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Overweging 121 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121 bis) Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om bij de toepassing van de 
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daarin vastgelegde voorschriften rekening 
te houden met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële 
documenten. Persoonsgegevens in 
documenten die in het bezit zijn van een 
overheidsinstantie of -orgaan kunnen 
door die instantie of dat orgaan openbaar 
worden gemaakt in overeenstemming met 
de wetgeving van de lidstaten waaraan de 
overheidsinstantie of het overheidsorgaan 
is onderworpen. In zulke wetgeving dient 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens in overeenstemming te 
worden gebracht met het beginsel van 
toegang van het publiek tot officiële 
documenten.

Motivering

Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het openbare toezicht op 
overheidsaangelegenheden niet onnodig wordt gehinderd door 
gegevensbeschermingsvoorschriften. Zoals in de adviezen van de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming, de Groep artikel 29 en het FRA werd gesteld, dient het beginsel 
van toegang van het publiek tot officiële documenten daarom te worden gegarandeerd.

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Overweging 123 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(123 bis) De verwerking van 
persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid, als een speciale categorie 
gegevens, kan noodzakelijk zijn voor 
historisch, statistisch of wetenschappelijk 
onderzoek. Derhalve dient deze 
verordening te garanderen dat de 
harmonisatie van de voorwaarden voor de 
verwerking van persoonsgegevens 
betreffende de gezondheid, met specifieke 
en passende waarborgen voor de
bescherming van de grondrechten en de 
persoonsgegevens, niet als belemmering 
fungeert voor translationeel, klinisch en 
volksgezondheidsonderzoek.
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Motivering

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Overweging 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen.
Met name dienen gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld met 
betrekking tot de rechtmatigheid van 
verwerkingen; het vaststellen van de 
criteria en voorwaarden inzake de 
toestemming van kinderen; de verwerking 
van bijzondere categorieën van gegevens; 
de vaststelling van de criteria en 
voorwaarden voor de beoordeling of 
verzoeken en vergoedingen in verband 
met de uitoefening van de rechten van de 
betrokkene duidelijk buitensporig zijn; de 
criteria en vereisten voor het informeren 
van de betrokkene en met betrekking tot 
het recht van toegang; het recht om te 
worden vergeten en om gegevens te laten 
wissen; maatregelen op basis van 
profilering; criteria en vereisten met 

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient in bepaalde welomschreven 
gevallen aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen.
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden toereikende raadplegingen 
verricht, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet er 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.
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betrekking tot de verantwoordelijkheden 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en met betrekking tot 
privacy by design en by default; 
verwerkers; criteria en vereisten voor de 
documentatie en de beveiliging van 
verwerkingen; criteria en vereisten voor 
de vaststelling van inbreuken in verband 
met persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende 
autoriteit, en inzake de omstandigheden 
waarin een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk 
negatieve gevolgen voor de betrokkene 
heeft; de criteria en voorwaarden voor 
verwerkingen waarvoor een 
privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling
van grote specifieke risico’s die 
voorafgaande raadpleging vereisen; de 
aanwijzing en de taken van de 
functionaris voor gegevensbescherming; 
gedragscodes; criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; criteria en 
vereisten voor doorgiften op grond van 
bindende bedrijfsvoorschriften; 
uitzonderingen inzake doorgifte; 
administratieve sancties; verwerking voor 
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding en 
verwerking voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden 
toereikende raadplegingen verricht, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Overweging 130
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen; 
standaardprocedures en 
modelformulieren voor de uitoefening van 
de rechten van betrokkenen; 
modelformulieren voor het verstrekken 
van informatie aan de betrokkene, 
modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid; 
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor 
privacy by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de 
toezichthoudende autoriteit en de 
mededeling van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene; 
normen en procedures voor een 
privacyeffectbeoordeling; formulieren en 
procedures voor voorafgaande 
toestemming en voorafgaande 
raadpleging; technische normen en 
mechanismen voor certificering; het door 
een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector binnen dat derde land 
of een internationale organisatie geboden 
passende beschermingsniveau; niet bij 
EU-wetgeving toegestane verstrekkingen; 
wederzijdse bijstand; gezamenlijk 
optreden; besluiten in het kader van de 
conformiteitstoetsing. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend. Bij de uitvoering van de 
bepalingen van deze verordening dient 
ervoor te worden gezorgd dat aan 
producten en diensten, met inbegrip van 
eindtoestellen of andere 
elektronischecommunicatieapparatuur, 
geen dwingende vereisten voor specifieke 
technische voorzieningen worden gesteld 
waardoor het in de handel brengen van 
apparatuur en het vrij verkeer van deze 
apparatuur in en tussen de lidstaten kan 
worden belemmerd. In deze context dient 
de Commissie in overleg met de betrokken 
partijen specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen, 
aangezien deze maatregelen geen 
buitensporige lasten voor deze 
ondernemingen mogen opleveren.
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182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Overweging 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De verwerking van IP-adressen is vaak een kritiek onderdeel van onderzoeken naar IER-
misbruiken krachtens Richtlijn 2004/48/EG en mag niet worden belet door deze verordening.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden bepalingen 
vastgesteld betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens.

1. Bij deze verordening worden bepalingen 
vastgesteld betreffende de bescherming 
van natuurlijke en rechtspersonen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens.

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening beschermt de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen en met name hun 
recht op de bescherming van 
persoonsgegevens.

2. Deze verordening beschermt de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van natuurlijke en rechtspersonen en met 
name hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het vrije verkeer van persoonsgegevens 
in de Unie wordt niet beperkt of verboden 
om redenen die betrekking hebben op de 

3. Het vrije verkeer van persoonsgegevens 
in de Unie wordt niet beperkt of verboden 
om redenen die betrekking hebben op de 
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bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van
persoonsgegevens.

bescherming van natuurlijke en 
rechtspersonen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens.

Amendement 68

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze verordening mag niet van 
invloed zijn op of een beperking vormen 
van de persvrijheid en de vrijheid van 
meningsuiting, die zijn vastgelegd in de 
grondwetten van de lidstaten en die 
voortkomen uit de traditie van 
persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting die kenmerkend is voor een 
vrije en open samenleving. Evenmin mag 
deze verordening van invloed zijn op of 
een beperking vormen van het recht van 
burgers op en hun toegang tot informatie 
van overheidsinstanties. Ook laat deze 
verordening het recht en de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
door middel van bijzondere wetgeving de 
persoonlijke levenssfeer te beschermen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door openbare registers 
onverlet.

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Article 2 – paragraph 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde, 
alsmede op de niet-geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die in 
een bestand zijn opgenomen of die zijn 
bestemd daarin te worden opgenomen.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die in 
een bestand zijn opgenomen of die zijn 
bestemd daarin te worden opgenomen, 
zonder discriminatie tussen zulke vormen 
van verwerking en de gebruikte 
technologie, alsmede op de niet-
geautomatiseerde verwerking van zulke 
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gegevens.

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 71

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) voor historische, statistische en 
wetenschappelijke doeleinden;

Amendement 72

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) in het kader van een activiteit die 
kan worden toegeschreven aan de 
professionele of handelsactiviteit van een 
betrokkene;

Amendement 73

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) door de werkgever als 
onderdeel van de behandeling van 
persoonsgegevens van werknemers in het 
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kader van de arbeidsverhouding;

Motivering

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

Amendement 74

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quinquies) anonieme gegevens als 
bedoeld in artikel 4, punt 2 ter.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens van 
in de Unie wonende betrokkenen door een 
niet in de Unie gevestigde voor de 
verwerking verantwoordelijke, wanneer de 
verwerking betrekking heeft op:

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "pseudonieme gegevens": 
persoonsgegevens die op zodanige wijze 
zijn vergaard, veranderd of anderszins 
verwerkt dat ze niet tot een betrokkene 
kunnen worden herleid zonder gebruik te 
maken van aanvullende gegevens die aan 
aparte technische en organisatorische 
controlemaatregelen onderhevig zijn 
teneinde herleiding te voorkomen;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "identificatienummer": een 
numerieke, alfanumerieke of soortgelijke 
code die gewoonlijk online wordt 
gebruikt, met uitzondering van codes die 
door een overheidsinstantie of een door de 
overheid gecontroleerde instantie worden 
toegewezen om een natuurlijke persoon 
als individu te identificeren;

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) "anonieme gegevens": 
persoonsgegevens die op zodanige wijze 
zijn verzameld, bewerkt of anderszins 
verwerkt dat die gegevens niet meer 
herleid kunnen worden tot een 
betrokkene; anonieme gegevens worden 
niet beschouwd als persoonsgegevens;

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

aangewezen;

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verwerker": de natuurlijke of 
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander orgaan die, 
respectievelijk dat ten behoeve van de voor 
de verwerking verantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt;

(6) "verwerker": de natuurlijke of 
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander orgaan die, 
respectievelijk dat ten behoeve van de voor 
de verwerking verantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt, die, 
respectievelijk dat op een technische 
haalbare manier toegang heeft tot 
persoonsgegevens, zonder onevenredige 
inspanningen te moeten leveren, en die, 
respectievelijk dat waarschijnlijk kennis 
zal vergaren over de inhoud van deze 
gegevens;

Motivering

Dit amendement sluit aan op het amendement op overweging 24 bis (nieuw).

Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) "toestemming van de betrokkene": elke 
vrije, specifieke, op informatie berustende 
en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de 
betrokkene aanvaardt dat hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt; Stilte 
of inactiviteit duidt op zich niet op 
toestemming;
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Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "bijzondere categorieën 
gegevens": gegevens waaruit ras of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, 
godsdienst of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging 
blijkt, alsmede genetische informatie, 
gegevens betreffende gezondheid of 
seksueel gedrag en gegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen;

Motivering

Voor de verwerking van "bijzondere categorieën persoonsgegevens" bestaan al specifieke 
voorschriften (zie artikel 9). Omwille van de evenredigheid moet deze categorie gevoelige 
gegevens ook worden meegewogen wanneer de overige verplichtingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke worden vastgesteld (zie amendement op artikel 31). Opneming 
van deze definitie zorgt voor grotere rechtszekerheid.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "genetische gegevens": alle gegevens, 
van welke aard ook, over de overgeërfde 
of tijdens de vroege prenatale 
ontwikkeling verkregen kenmerken van 
een persoon;

(10) "genetische gegevens": informatie
over de erfelijke kenmerken of de 
wijziging van die kenmerken van een 
geïdentificeerde of identificeerbare
persoon, die wordt verkregen door de 
analyse van nucleïnezuur;

Motivering

De voorgestelde definitie moet stroken met de elders gebruikte definities, zoals de definitie 
van "menselijke genetische gegevens" die wordt gebruikt in de internationale verklaring 
inzake menselijke genetische gegevens van de Verenigde Naties.
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Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "gegevens over gezondheid": alle 
informatie over de fysieke of mentale 
gezondheid van een persoon, of over de 
verlening van een gezondheidsdienst aan 
een persoon;

(12) "gegevens over gezondheid":
persoonsgegevens over de fysieke of 
mentale gezondheid van een persoon, of 
over de verlening van een 
gezondheidsdienst aan een persoon;

Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging": de 
vestigingsplaats die door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker aan de hand van de 
onderstaande transparante en objectieve 
criteria is vastgesteld: de plaats waar het 
Europese hoofdkantoor van de groep 
gevestigd is, of die plaats van vestiging 
van het van de groep deel uitmakende 
bedrijf dat belast is met 
gegevensbescherming, of de plaats van 
vestiging van het bedrijf binnen de groep 
dat in termen van managementsfunctie en 
administratieve vaardigheden het beste in 
staat is om de bepalingen van deze 
verordening toe te passen en te 
handhaven, of de plaats waar de 
voornaamste beslissingen met betrekking 
tot de doeleinden van verwerking voor de 
regionale groep worden genomen;

Motivering

Amendement bedoeld om duidelijkheid te scheppen uitgaande van de reële situatie van 
ondernemingen die met een aantal verschillende jurisdicties te maken hebben.  Dit moet niet 
als een aanzet tot "forum shopping" gezien worden, want de onderneming moet transparante, 
objectieve criteria aanvoeren voor de keuze van de belangrijkste vestiging voor de toepassing 
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van deze verordening.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "bevoegde toezichthoudende 
autoriteit": de toezichthoudende autoriteit 
die als enige bevoegd is voor het toezicht 
op een voor de verwerking 
verantwoordelijke, overeenkomstig de 
artikelen 51, lid 2, 51, lid 3 en 51, lid 4;

Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "vertegenwoordiger": elke in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
uitdrukkelijk door de voor de verwerking 
verantwoordelijke als zodanig is 
aangewezen, die namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke handelt en 
die door de toezichthoudende autoriteiten 
en andere instanties in de Unie in plaats 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke kan worden
aangesproken in verband met de 
verplichtingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke uit hoofde van deze 
verordening;

(14) "vertegenwoordiger": elke in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
uitdrukkelijk door de voor de verwerking 
verantwoordelijke als zodanig is 
aangewezen, die namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke handelt en 
die door de bevoegde toezichthoudende
autoriteit wordt aangesproken in verband 
met de verplichtingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke uit hoofde 
van deze verordening;

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "vermogensdelict": een strafbaar 
feit dat verband houdt met georganiseerde 
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misdaad, racketeering, terrorisme, 
financiering van terrorisme, 
mensenhandel, mensensmokkel, seksuele 
uitbuiting, handel in narcotica en 
psychotrope stoffen, illegale 
wapenhandel, heling, corruptie, 
omkoping, fraude, valsemunterij, namaak 
van producten en productpiraterij, 
milieudelicten, ontvoering, 
wederrechtelijke vrijheidsberoving en 
gijzeling, beroving, diefstal, smokkel, 
fiscale delicten, afpersing, vervalsing, 
piraterij, handel met voorkennis of 
marktmanipulatie.

Motivering

Het is noodzakelijk een definitie van "vermogensdelict" op te nemen, ontleend aan de 
aanbevelingen van de Financial Action Task Force, omdat verwerking van persoonsgegevens 
toegestaan is voor het voorkomen, onderzoeken en opsporen van vermogensdelicten.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) adequaat en ter zake dienend zijn en 
beperkt blijven tot datgene wat minimaal 
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt; zij worden alleen 
verwerkt wanneer en voor zolang als de 
doeleinden niet zouden kunnen worden 

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

verwezenlijkt door het verwerken van 
andere gegevens dan persoonsgegevens;

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) juist zijn en worden bijgewerkt; alle 
redelijke maatregelen moeten worden 
genomen om de persoonsgegevens die, 
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld 
te wissen of te rectificeren;

(d) juist zijn en indien nodig worden 
bijgewerkt; alle redelijke maatregelen 
moeten worden genomen om de 
persoonsgegevens die, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
onjuist zijn, onverwijld te wissen of te 
rectificeren;

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Amendement 94

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

(f) worden verwerkt onder de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, die ervoor 
zorgt en aantoont dat elke verwerking 
voldoet aan de bepalingen van deze 
verordening.

(f) worden verwerkt onder de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, die ervoor 
zorgt en, indien hij hierom wordt verzocht, 
aan de krachtens artikel 51, lid 2, 
bevoegde toezichthoudende autoriteit
aantoont dat zijn verwerking voldoet aan 
de bepalingen van deze verordening.

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de betrokkene heeft toestemming 
gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor een of meer 
specifieke doeleinden;

(a) de betrokkene heeft toestemming 
gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens;

Amendement 96

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van een overeenkomst waarbij 
de betrokkene partij is of voor het nemen 
van precontractuele maatregelen op 
verzoek van de betrokkene;

(b) de verwerking is noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst of van 
een collectief akkoord, zoals een sectorale 
of ondernemings-cao, waarbij de 
betrokkene partij is of voor het nemen van 
precontractuele maatregelen op verzoek 
van de betrokkene;

Motivering

Collectieve overeenkomsten zijn in Duitsland gelijkwaardig aan het door de overheid 
vastgestelde recht en kunnen daarom eveneens een grond voor rechtmatige 
gegevensverwerking vormen.

Amendement 97
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting, 
regelgeving, richtsnoer of praktijkcode
van de sector, op nationaal of 
internationaal niveau, waaraan de voor 
de verwerking verantwoordelijke is 
onderworpen, inclusief de eisen van de 
toezichthoudende autoriteiten;

Motivering

Deze bepaling moet ervoor zorgen dat nationale financiële regelgeving of gedragscodes zijn 
inbegrepen.

Amendement 98

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de verwerking is noodzakelijk voor 
netwerk- en informatiebeveiliging;

Motivering

Dit amendement neemt de in overweging 39 uiteengezette waarborgen op in de tekst door in 
een juridisch bindend artikel te verduidelijken dat gegevensverwerking ten behoeve van 
netwerk- en informatiebeveiliging als rechtmatige verwerking wordt beschouwd.

Amendement 99

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verantwoordelijke is opgedragen of voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang;

Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Article 6 – paragraph 1 – point f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(f) de verwerking is noodzakelijk voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van of uit naam van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker, of van derden in wier belang 
de gegevens worden verwerkt, inclusief in 
het kader van de beveiliging van de 
verwerking, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren, met name wanneer 
de betrokkene een kind is. De belangen en 
de fundamentele rechten en vrijheden van 
de betrokkene doen geen afbreuk aan de
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitoefening van hun taken of 
door ondernemingen in het kader van de 
uitoefening van hun wettelijke 
verplichtingen, noch aan verwerking ter 
bescherming tegen frauduleus gedrag.

Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) de verwerking is beperkt tot 
gepseudonimiseerde gegevens, zodanig 
dat de betrokkene voldoende is beschermd 
en de ontvanger van de dienst het recht 
krijgt bezwaar te maken krachtens 
artikel 19, lid 3;
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Amendement 102

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 103

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quater) wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke de persoonsgegevens 
aan een derde heeft overgedragen, wordt 
laatstgenoemde medeverantwoordelijk 
voor de naleving van deze verordening; 

Amendement 104

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f quinquies) de verwerking is strikt 
noodzakelijk om gepast te kunnen 
reageren op vastgestelde incidenten, 
inbreuken of aanvallen met betrekking tot 
de netwerk- en/of informatiebeveiliging;

Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f sexies) de verwerking is noodzakelijk 
met het oog op de anonimisatie of 
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pseudonimisatie van persoonsgegevens;

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens 
die noodzakelijk is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden is rechtmatig mits de in artikel
83 genoemde voorwaarden en waarborgen 
in acht worden genomen.

2. De verdere verwerking van 
persoonsgegevens die noodzakelijk is voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden is rechtmatig 
mits de in artikel 83 genoemde 
voorwaarden en waarborgen in acht 
worden genomen.

Motivering

Het is belangrijk de verdere verwerking (zoals koppelingen, verbetering en toevoeging van 
gegevens over een betrokkene) te specificeren en mogelijk te maken, aangezien modern en 
innovatief onderzoek met betrekking tot de volksgezondheid zal zijn gebaseerd op 
verschillende gegevensbestanden en historische verzamelingen.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verwerking van 
gepseudonimiseerde gegevens met het oog 
op de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke is 
rechtmatig, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming 
van persoonsgegevens noodzaken, niet 
boven die belangen prevaleren, met name 
wanneer de betrokkene een kind is. Dit is 
niet van toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.
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Motivering

In het voorstel wordt tot dusver geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
categorieën gegevens en de respectieve behandeling daarvan.

Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) internationale overeenkomsten 
waarbij de Unie of een lidstaat partij is.

Motivering

Een algemeen belang kan ook in internationale overeenkomsten tot uiting komen, zelfs bij 
ontstentenis van specifieke nationale of Europese wetgeving.  Dergelijke overeenkomsten 
moeten wel de wezenlijke inhoud van het recht op de bescherming van persoonsgegevens 
eerbiedigen en evenredig zijn aan het nagestreefde rechtmatige doel. Verwerking van 
persoonsgegevens op deze grondslag moet uiteraard tevens met alle andere bepalingen van 
deze verordening stroken.

Amendement 109

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het recht van de lidstaat moet 
beantwoorden aan een doelstelling van 
algemeen belang of noodzakelijk zijn om 
de rechten en vrijheden van anderen te 
beschermen. Het recht van de lidstaat 
moet eveneens de wezenlijke inhoud van 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening en uit hoofde van 
internationale overeenkomsten waarbij de 
lidstaat partij is, eerbiedigen. Ten slotte 
moet de lidstaat evalueren en besluiten of 
de nationale wetgeving evenredig is aan 
het nagestreefde rechtmatige doel of dat 
het rechtmatige doel kan worden bereikt 
door gebruik te maken van de privacy 
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minder aantastende oplossingen.

Motivering

Article 6, paragraph 1, indent e states that processing is lawful if the following applies: de 
verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak 
die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking 
verantwoordelijke is opgedragen; Seen in connection with the above mentioned paragraph 3 
this leaves Member States a very wide room for eroding citizens’ protection of data 
mentioned in this regulation using national legislation. The harmonisation among Member 
States will come under pressure because national interests will result in many different 
examples of legislation. Citizens’ data will be processed differently in the different countries.
This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to article 21.

Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Ook gerechtvaardigde belangen moeten hier worden vermeld, zoals bijvoorbeeld een 
efficiëntere energievoorziening dankzij slimme netwerken.  Ofschoon gegevens over iemands 
energieverbruik wellicht niet expliciet met het oog op een efficiëntere energievoorziening 
vergaard zijn, kan het een gerechtvaardigd belang van het energiebedrijf zijn om deze 
informatie daarvoor te gebruiken, en dan is flexibiliteit nodig om dit mogelijk te maken.

Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Article 7 – paragraph 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Overbodig omdat ten aanzien van de bewijslast het gebruikelijke procesrecht geldt.

Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De vorm van de voor de verwerking 
van persoonsgegevens verkregen 
toestemming is aangepast aan de aard van 
de gegevens en het doel van de 
verwerking, zoals vastgesteld middels een 
correct uitgevoerde 
privacyeffectbeoordeling zoals beschreven 
in artikel 33.

Motivering

Met dit amendement wordt een link gelegd tussen het evenredigheidsaspect van de 
toestemming en de resultaten van de privacyeffectbeoordeling, waardoor het gebruik daarvan 
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zal worden gestimuleerd. Als er geen privacyeffectbeoordeling is uitgevoerd blijft als 
standaardeis expliciete toestemming gelden.

Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Indien na een dergelijke 
effectbeoordeling geen andere vorm van 
toestemming noodzakelijk wordt geacht, 
wordt toestemming gegeven door middel 
van een stilzwijgende, specifieke en op 
informatie berustende verklaring of een 
andere handeling.

Motivering

Met dit amendement wordt een link gelegd tussen het evenredigheidsaspect van de 
toestemming en de resultaten van de privacyeffectbeoordeling, waardoor het gebruik daarvan 
zal worden gestimuleerd. Als er geen privacyeffectbeoordeling is uitgevoerd blijft als 
standaardeis expliciete toestemming gelden.

Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Het moet de betrokkenen volkomen duidelijk zijn waar ze toestemming voor verlenen.   Indien 
het de bedoeling is dat de formulering voor toestemming niet verloren gaat in ander 
vakjargon, dan kan de term "afzonderlijk" beter vervangen worden door "in het oog vallend". 
Het is niet zozeer zaak om onderscheid te maken als wel om het punt van toestemming te 
benadrukken.
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Amendement 116
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.
Indien de toestemming deel uitmaakt van 
een contractuele of wettelijke relatie, is
intrekking afhankelijk van de 
contractuele of wettelijke voorwaarden. 
De intrekking van de toestemming laat de 
rechtmatigheid van de verwerking op basis 
van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet.

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Toestemming van een werknemer biedt 
geen rechtsgrondslag voor verwerking van
gegevens door de werkgever, indien deze 
toestemming niet vrijwillig is verleend. De 
rechtmatigheid van de verwerking wordt
beoordeeld in overeenstemming met 
artikel 6, lid 1, onder a) tot en met f), en 
artikel 6, lid 2 tot en met lid 5. De in 
artikel 6, lid 1, onder a), vermelde 
individuele toestemming kan als 
rechtsgrondslag worden vervangen door 
collectieve overeenkomsten, in het 
bijzonder door collectieve 
arbeidsovereenkomsten of 
ondernemingsovereenkomsten.

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een dienst van de 
informatiemaatschappij faciliteiten voor 
een sociaal netwerk beschikbaar stelt voor 
kinderen, neemt deze uitdrukkelijke 
maatregelen om het welzijn van die 
kinderen te beschermen; zo zorgt de 
dienst er onder meer voor dat de kinderen, 
voor zover mogelijk, zich bewust zijn van 
de identiteit van de personen met wie ze 
communiceren.

Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de 
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Schrappen

Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De verwerking van persoonsgegevens
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, 
en de verwerking van genetische gegevens 
of gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen, 
strafbare feiten, inclusief overtredingen 
en zaken die niet tot een veroordeling 
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veiligheidsmaatregelen, zijn verboden. hebben geleid, aanzienlijke 
maatschappelijke problemen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen, 
zijn verboden.

Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 122

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Het is belangrijk dat organisaties op de arbeidsmarkt persoonsgegevens van hun leden 
kunnen blijven verwerken en uitwisselen.

Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang, op grond van EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving waarbij passende 
maatregelen worden vastgesteld ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene; of

(g) de verwerking en het delen
noodzakelijk is voor de vervulling van een 
taak van algemeen belang, op grond van 
EU-wetgeving, de nationale wetgeving of
internationale overeenkomsten waarbij de 
Unie of een lidstaat partij is, waarbij 
passende maatregelen worden vastgesteld 
ter bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene; of

Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor 
gezondheidsdoeleinden, mits de in artikel 
81 genoemde voorwaarden en waarborgen 
in acht worden genomen; of

(h) de verwerking en het delen van 
gegevens over gezondheid noodzakelijk is 
voor gezondheidsdoeleinden, waaronder 
ook historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek, mits de in 
artikel 81 genoemde voorwaarden en 
waarborgen in acht worden genomen; of

Motivering

Verduidelijking om de verwerking van medische gegevens ten behoeve van historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek te waarborgen. Onderzoekers zijn sterk afhankelijk 
van patiëntendossiers en medische databanken voor epidemiologisch, klinisch en 
translationeel onderzoek, hetgeen een argument is voor verwerking van persoonsgegevens 
voor gezondheidsdoeleinden.

Amendement 125
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de verwerking noodzakelijk is voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, mits de in 
artikel 83 genoemde voorwaarden en 
waarborgen in acht worden genomen; or

(i) de verwerking en het delen
noodzakelijk is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden, mits de in artikel 83 genoemde 
voorwaarden en waarborgen in acht 
worden genomen; or

Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(j) de verwerking van gegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen 
wordt uitgevoerd hetzij met inachtneming 
van de voorwaarden en waarborgen als 
bedoeld in artikel 83 bis, hetzij onder 
toezicht van een toezichthoudende 
autoriteit of wanneer de verwerking 
noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting van de voor de verwerking 
verantwoordelijke na te komen dan wel 
wetsovertreding te voorkomen, of een op 
hem van toepassing zijnde collectieve 
arbeidsovereenkomst na te komen of voor 
de vervulling van een taak om gewichtige 
redenen van algemeen belang, en voor 
zover zulks is toegestaan bij EU-wetgeving 
of de nationale wetgeving en deze 
wetgeving passende garanties biedt voor de 
grondrechten van de betrokkene. Een
volledig register van strafrechtelijke 
veroordelingen mag alleen worden 
bijgehouden onder toezicht van de 
overheid.

Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor 
particuliere sociale bescherming, met 
name door het garanderen van een 
inkomen of het verschaffen van 
instrumenten voor risicobeheer die in het 
belang zijn van de betrokkene en de ten 
laste van hem of haar komende personen 
en van zijn/haar activa, of door het 
bevorderen van het evenwicht tussen de 
verschillende generaties door middel van 
een betere verdeling.

Amendement 128

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria, de 
voorwaarden en de passende garanties voor 
de verwerking van de in lid 1 genoemde
bijzondere categorieën persoonsgegevens
en de in lid 2 vastgestelde uitzonderingen.

3. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming wordt belast met de 
taak om aanbevelingen met betrekking tot
de criteria, de voorwaarden en de passende 
garanties voor de bescherming van
bijzondere categorieën persoonsgegevens
overeenkomstig lid 2 op te stellen.

Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 

Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de door hem
verwerkte gegevens geen betrokkene kan 
identificeren middels de door hem 
gebruikte middelen, in het bijzonder 
wanneer het geanonimiseerde of 
pseudonieme gegevens betreft, is hij niet
verplicht om, uitsluitend om aan een 
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identificatie van de betrokkene. bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

De voor de verwerking verantwoordelijke 
van onderzoeksgegevensbanken verstrekt 
algemene informatie over de 
oorspronkelijke gegevensbronnen van de 
onderzoeksgegevensbank.

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het beleid van de voor de verwerking 
verantwoordelijke met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
uitoefening van de rechten van de 
betrokkene dient transparant en eenvoudig 
toegankelijk te zijn.

1. Het beleid van de voor de verwerking 
verantwoordelijke met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
uitoefening van de rechten van de 
betrokkene dient transparant te zijn, en om 
die reden verstrekt hij aan iedereen die 
daarom verzoekt op gepaste wijze de in 
artikel 28, lid 2, onder a) tot en met g), 
vermelde informatie.

Amendement 131

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG en 
artikel 20 en artikel 21, lid 3, onder e), 
van Richtlijn 2002/22/EG vormen een 
toepassing van het recht van de 
betrokkene op transparante informatie en 
communicatie, dat vereist dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke 
betrokkenen op de hoogte moet stellen 
van hun rechten met betrekking tot het 
gebruik van hun persoonsgegevens en de 
aandacht moet vestigen op de 
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aanwezigheid van systemen die 
overeenkomstig de beginselen van privacy 
by design werden ontwikkeld.

Motivering

Artikel 12 van de e-privacyrichtlijn en de artikelen 20 en 21 van de universeledienstrichtlijn 
bestrijken de dienst telefoongidsen als onderdeel van het toepassingsgebied van universele 
diensten. De gegevensbanken van de verstrekkers van telefoongidsdiensten moeten 
"allesomvattend" zijn en het opnemen van de gegevens van abonnees is bijgevolg belangrijk. 
Het is echter ook belangrijk dat de abonnees duidelijke informatie krijgen over al hun 
mogelijkheden, ongeacht het model (opt-in, opt-out, hybride) dat in een bepaalde lidstaat 
gehanteerd wordt.

Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 133

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Met name voor kleine en middelgrote ondernemingen kan het enorme administratieve lasten 
met zich meebrengen als elektronische voorzieningen moeten worden getroffen om ervoor te 
zorgen dat de informatieprocedure langs elektronische weg kan plaatsvinden.

Amendement 134

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan wil er sprake zijn van duidelijk 
buitensporige verzoeken en voor de in lid 
4 bedoelde vergoedingen.

Schrappen

Amendement 136

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Het vaststellen van standaardformulieren en standaardprocedures is een noodzakelijke 
vereiste om te zorgen voor de effectieve uitvoering van deze maatregel, met name door micro-
en kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de doeleinden van de verwerking 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
bestemd, met inbegrip van de clausules en 
algemene voorwaarden van de 
overeenkomst wanneer de verwerking is 
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), en 
de gerechtvaardigde belangen van de voor 
de verwerking verantwoordelijke wanneer 
de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 
1, onder f);

(b) de doeleinden van de verwerking 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
bestemd, en de gerechtvaardigde belangen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke wanneer de verwerking 
is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f);

Motivering

De verplichting tot vermelding van clausules en algemene voorwaarden is al afdoende 
geregeld in het civiel recht. Vanuit een oogpunt van gegevensbescherming is het dus alleen 
nodig informatie te verstrekken over de doeleinden en gerechtvaardigde belangen.

Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

c) de verwachte periode gedurende welke 
de persoonsgegevens worden opgeslagen;

Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het recht om een klacht in te dienen bij (e) het recht om een klacht in te dienen bij 
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de toezichthoudende autoriteit alsmede de 
contactgegevens van de toezichthoudende 
autoriteit;

de toezichthoudende autoriteit;

Motivering

Verplichte vermelding van de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit, gekoppeld 
aan aansprakelijkheid voor eventuele foute informatie, impliceert dat de relevante informatie 
permanent moet worden bijgewerkt, hetgeen een onevenredig zware belasting is, met name 
voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) informatie aangaande specifieke 
veiligheidsmaatregelen ter bescherming 
van persoonsgegevens;

Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Deze niet gespecificeerde uitbreiding van de toch al uitvoerige informatieverplichtingen zal 
tot aanzienlijke rechtsonzekerheid leiden. Noch het betrokken bedrijf noch de consument kan 
uit deze formulering met zekerheid afleiden welke informatie in elk individueel geval moet 
worden verstrekt.

Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de persoonsgegevens bij de 
betrokkene worden verzameld, deelt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene, naast de in lid 1 genoemde 
informatie, mee of de verstrekking van 
persoonsgegevens verplicht is dan wel op 
basis van vrijwilligheid geschiedt en wat 
de mogelijke gevolgen zijn wanneer wordt 
nagelaten deze gegevens te verstrekken.

2. Wanneer de persoonsgegevens bij de 
betrokkene worden verzameld, deelt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene, naast de in lid 1 genoemde 
informatie, mee of de verstrekking van 
persoonsgegevens verplicht is.

Motivering

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice.
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene worden verzameld, deelt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene, voor zover mogelijk, naast de 
in lid 1 genoemde informatie, mee uit 
welke bron de persoonsgegevens afkomstig 
zijn, tenzij de gegevens uit een voor ieder 
toegankelijke bron afkomstig zijn of 
wanneer de doorgifte wettelijk verplicht is 
of wanneer de verwerking plaatsvindt 
voor doeleinden die verband houden met 
de beroepswerkzaamheden van de 
betrokkene.
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Amendement 144
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 het moment van de 
eerste verstrekking van de gegevens, of, 
ingeval de gegevens voor communicatie 
met de betrokkene worden gebruikt, 
uiterlijk bij het eerste contact met deze.

Motivering

Het zelfbeschikkingsrecht van de betrokkene is voldoende gewaarborgd als de relevante 
informatie hem op dat tijdstip wordt verstrekt.

Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de gegevens niet worden verzameld bij 
de betrokkene of gegevensprocessen 
controle van de identiteit niet toestaan en 
de verstrekking van deze informatie 
onmogelijk blijkt of onevenredig veel 
inspanning zou vergen, bijvoorbeeld 
doordat er buitensporige administratieve 
lasten ontstaan, met name wanneer de 
gegevens worden verwerkt door een kmo;
of

Amendement 146
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Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de gegevens uit publiek 
toegankelijke bronnen afkomstig zijn. 

Amendement 147

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. Daarbij neemt de 
Commissie de nodige maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen.

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. Daarbij neemt de 
Commissie, in overleg met de relevante 
belanghebbenden, de nodige maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Motivering

De toepassing van gedelegeerde handelingen brengt een risico van ondoorzichtigheid mee 
dat vermeden moet worden, door ervoor te zorgen dat de uitwerking ervan in nauwe 
samenwerking geschiedt met degenen die deze handelingen moeten naleven.

Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – inleidende formule



PE496.562v02-00 84/198 AD\927816NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokkene heeft het recht om te 
allen tijde op verzoek uitsluitsel van de 
voor de verwerking verantwoordelijke te 
verkrijgen, in duidelijke en eenvoudige 
taal, omtrent het al dan niet plaatsvinden 
van verwerkingen van hem betreffende 
gegevens. Wanneer verwerkingen van 
persoonsgegevens plaatsvinden, verstrekt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
de volgende informatie, behalve wanneer 
de gegevens worden gebruikt voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden:

Amendement 149

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 maximale duur van de periode 
gedurende welke de persoonsgegevens 
worden opgeslagen;

Motivering

De bewaartijd van de meest uiteenlopende gegevens varieert zeer sterk en kan vooraf veelal 
niet precies worden vastgelegd. Toch dient een maximale bewaartijd van persoonsgegevens te 
worden genoemd.

Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het bestaan van het recht om van de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
rectificatie of het wissen van 
persoonsgegevens betreffende de 
betrokkene te verlangen of om tegen de 
verwerking van dergelijke 

(e) het bestaan van het recht om van de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
rectificatie overeenkomstig artikel 16 of 
het wissen van persoonsgegevens 
betreffende de betrokkene te verlangen of 
om tegen de verwerking van dergelijke 
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persoonsgegevens bezwaar te maken; persoonsgegevens bezwaar te maken;

Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit alsmede de 
contactgegevens van de toezichthoudende 
autoriteit;

(f) het recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit;

Motivering

Verplichte vermelding van de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit, gekoppeld 
aan aansprakelijkheid voor eventuele fouten, impliceert dat deze informatie permanent moet 
worden bijgewerkt, hetgeen een onevenredig zware belasting is, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Amendement 152

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) het belang en de verwachte gevolgen 
van deze verwerking, op zijn minst in het 
geval van de in artikel 20 bedoelde 
maatregelen.

(h) het belang en de verwachte gevolgen 
van deze verwerking.

Amendement 153

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De betrokkene heeft het recht om te 
allen tijde op verzoek van de voor de 
verwerking van de gegevensbron 
verantwoordelijke te vernemen of zijn 
persoonsgegevens al dan niet in een 
onderzoeksgegevensbank worden 



PE496.562v02-00 86/198 AD\927816NL.doc

NL

verwerkt, overeenkomstig artikel 10 .

Motivering

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source. Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – 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 mededeling aan de 
betrokkene van de inhoud van de in lid 1, 
onder g), bedoelde persoonsgegevens.

Schrappen

Amendement 155

Voorstel voor een verordening
Artikel 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokkene heeft recht op rectificatie 
van hem betreffende onjuiste 
persoonsgegevens door de voor de 
verwerking verantwoordelijke. De 
betrokkene heeft recht op completering van 
onvolledige persoonlijke 
persoonsgegevens, onder meer door 
toevoeging van een rectificerende 
verklaring.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Amendement 156
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Recht om te worden vergeten en om 
gegevens te laten wissen

Recht om gegevens te laten wissen

Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
ervoor zorgt dat hem betreffende gegevens 
worden gewist en de verdere verspreiding
van dergelijke gegevens achterwege blijft,
met name waar het gaat om 
persoonsgegevens die door de betrokkene 
als kind beschikbaar zijn gesteld, wanneer 
een van de volgende gronden van 
toepassing is:

1. Tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, of een entiteit die door de overheid is 
aangesteld of anderszins namens de 
overheid optreedt, heeft de betrokkene er 
recht op dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke ervoor zorgt dat hem 
betreffende gegevens worden gewist en de 
verdere verwerking van dergelijke 
gegevens achterwege blijft, ook waar het 
gaat om persoonsgegevens die door de 
betrokkene als kind beschikbaar zijn 
gesteld, wanneer een van de volgende 
gronden van toepassing is:

Amendement 158

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de gegevens zijn niet langer nodig in 
verband met de doeleinden waarvoor zij 
werden verzameld of verder verwerkt en 
de wettelijk verplichte minimumtermijn 
van bewaring is verstreken;
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Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 160

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient alle redelijke 
maatregelen te nemen om alle 
rechtspersonen aan wie de gegevens zijn 
verstrekt, op de hoogte te stellen van de 
wissing ervan.

Amendement 161

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Lid 1 is uitsluitend van toepassing 
wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke de identiteit van de 
betrokkene die om wissing verzoekt, kan 
bevestigen.

Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Door de aard van het internet en de mogelijkheid om informatie wereldwijd op diverse sites te 
plaatsen, is deze bepaling onwerkbaar.

Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke gaat onverwijld tot het 
wissen over, zij het niet voor zover het 
nodig is de persoonsgegevens te bewaren:

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke gaat zonder onnodige 
vertraging tot het wissen over, zij het niet 
voor zover het nodig is de 
persoonsgegevens te bewaren en te 
verspreiden:

Amendement 164

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) om redenen van algemeen belang op 
het gebied van de volksgezondheid 
overeenkomstig artikel 81;

(b) om redenen van algemeen belang op 
het gebied van de volksgezondheid en 
gezondheidsdoeleinden overeenkomstig 
artikel 81;

Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) ter voldoening aan een wettelijke 
verplichting tot bewaring van de 
persoonsgegevens op grond van EU-
wetgeving of de wetgeving van de lidstaat 
waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderworpen is; de 
nationale wetgeving moet beantwoorden 
aan een doelstelling van algemeen belang, 
de wezenlijke inhoud van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens 
eerbiedigen en evenredig zijn aan het 
nagestreefde rechtmatige doel.

(d) ter voldoening aan een wettelijke 
verplichting tot bewaring van de 
persoonsgegevens op grond van EU-
wetgeving of de wetgeving van de lidstaat 
waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderworpen is;

Motivering

Het kan zijn dat het recht om te worden vergeten in bepaalde lidstaten wettelijk onmogelijk is. 
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat boekhoudgegevens bewaard moeten blijven ingevolge de 
regelgeving inzake financiële verslaglegging.

Amendement 166

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) voor het voorkomen en opsporen 
van fraude, het bevestigen van de 
identiteit en/of het bepalen van de 
kredietwaardigheid of solvabiliteit.
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Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de voor de verwerking 
verantwoordelijke de persoonsgegevens 
opslaat om ervoor te zorgen dat verdere 
verwerking op grond van een bezwaar 
overeenkomstig artikel 19 uitgesloten is.

Motivering

Bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 19 leidt ertoe dat 
verwerking in de toekomst uitgesloten is. Om te bereiken dat die gegevens niet voor 
toekomstige verwerking worden gebruikt, moeten ze niet gewist worden maar geblokkeerd of 
anderszins gemarkeerd.

Amendement 168

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Verzoeken tot het rectificeren, 
wissen of afschermen van 
persoonsgegevens doen geen afbreuk aan 
verwerking die noodzakelijk is om de 
veerkracht van een of meer 
informatiesystemen te beveiligen, 
beschermen en behouden. Het recht om 
persoonsgegevens te rectificeren en/of te 
wissen is bovendien niet van toepassing 
op persoonsgegevens die op basis van een 
wettelijke verplichting of ter bescherming 
van de rechten van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, de verwerker of derde 
partijen moeten worden behouden.

Motivering

Er zijn situaties waarin het recht van de betrokkene om persoonsgegevens te rectificeren of te 
wissen niet van toepassing zou mogen zijn, bijvoorbeeld wanneer er, om de wetgeving van de 
lidstaten van de EU en van andere rechtsgebieden na te leven, bepaalde soorten 
persoonsgegevens moeten worden behouden voor de nationale veiligheid of voor onderzoeken 
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naar mogelijke overtredingen.

Amendement 169
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;
(c) de criteria en voorwaarden voor het 
beperken van de verwerking van 
persoonsgegevens als bedoeld in lid 4.

Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer persoonsgegevens elektronisch 
en in een gestructureerd en algemeen 
gebruikt formaat worden verwerkt, heeft de 
betrokkene het recht om, voor zover zulks 
technisch haalbaar is, op verzoek van de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
kopie te krijgen van de gegevens die 
worden verwerkt in een elektronisch, 
interoperabel en gestructureerd formaat 
dat algemeen wordt gebruikt en verder 
door de betrokkene kan worden gebruikt.
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Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer de betrokkene 
persoonsgegevens heeft verstrekt en de 
verwerking daarvan plaatsvindt op basis 
van toestemming of een overeenkomst, 
heeft de betrokkene het recht om deze 
persoonsgegevens en alle andere 
informatie die hij heeft verstrekt en die 
door middel van een geautomatiseerd 
verwerkingssysteem wordt bewaard, voor
zover zulks technisch haalbaar is, over te 
dragen.

Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
rechten mogen geen afbreuk doen aan de 
rechten en vrijheden van anderen, zoals 
het bedrijfsgeheim en intellectuele-
eigendomsrechten. Deze overwegingen 
mogen er niet toe leiden dat de betrokkene 
alle informatie wordt onthouden.

Motivering

De formulering van overweging 51 met betrekking tot toegang tot gegevens.  Er moet terdege 
rekening worden gehouden met de grenzen van overdraagbaarheid, met name in verband met 
de gerechtvaardigde belangen die bedrijven hebben bij bescherming van hun bedrijfsgeheim 
en intellectuele-eigendomsrechten.
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Amendement 173

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De in de leden 1 en 2 vermelde 
rechten gelden onverminderd de in 
artikel 5, onder e), vermelde verplichting 
om gegevens te wissen wanneer ze niet 
langer noodzakelijk zijn.

Amendement 174

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing op de verwerking van 
geanonimiseerde en gepseudonimiseerde 
gegevens, voor zover de betrokkene op 
basis van die gegevens niet voldoende kan 
worden geïdentificeerd of identificatie pas 
mogelijk is als de voor de verwerking 
verantwoordelijke het 
pseudonimiseringsproces ongedaan 
maakt.

Amendement 175

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quinquies. De leden 1 en 2 zijn niet van 
toepassing als de voor de verwerking 
verantwoordelijke redelijkerwijs kan 
aantonen dat het niet mogelijk is om de 
gegevens van de betrokkene te scheiden 
van de gegevens van andere betrokkenen.
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Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het elektronisch formaat, daaraan 
gekoppelde functies en de procedures voor 
het overeenkomstig lid 2 overdragen van 
persoonsgegevens worden bepaald door 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
die daarbij gebruik maakt van de 
geschiktste voorhanden zijnde 
branchenormen dan wel de door 
belanghebbenden of normalisatie-
instituten vastgestelde normen. De 
Commissie geeft ondersteuning aan de 
sector, de belanghebbenden en de 
normalisatie-instellingen bij het 
uitwerken en goedkeuren van de
technische normen, de modaliteiten en de 
procedures voor het overeenkomstig lid 2 
overdragen van persoonsgegevens en 
bevordert dit.

Amendement 177

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
De voor de verwerking verantwoordelijke 
zorgt ervoor dat er voldoende 
documentatie is ontvangen betreffende de 
identiteit van een betrokkene, wanneer de 
betrokkene de in de artikelen 14 tot 
en met 19 van deze verordening bedoelde 
rechten afdwingt.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat zich geen enkele vorm van identiteitsdiefstal kan voordoen, moeten 
burgers, wanneer zij hun rechten willen afdwingen, hun identiteit met bewijsstukken staven.
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Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De betrokkene heeft te allen tijde het 
recht bij toepassing van artikel 6, lid 1, 
onder d), e) en f), op overwegende en 
beschermingswaardige gronden die 
verband houden met zijn bijzondere 
situatie bezwaar te maken tegen de 
verwerking van zijn persoonsgegevens. In 
geval van een gegrond bezwaar mag de 
voor de verwerking verantwoordelijke niet 
langer naar deze gegevens verwijzen.

Motivering

Amendement geïnspireerd op de beproefde bepaling inzake bezwaar van Richtlijn 95/46/EG 
(te weten artikel 14, onder a). Er is geen reden om het huidige systeem te veranderen. Er zijn 
geen praktische problemen op dit gebied bekend die een argument voor een wetswijziging 
vormen.  Dit geldt temeer daar de verordening rechtstreeks toepasselijk zal zijn, in 
tegenstelling tot de flexibiliteit die een richtlijn toestaat.

Amendement 179

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve 
van direct marketing worden verwerkt of 
wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, 
onder f), is gebaseerd, heeft de betrokkene 
het recht om kosteloos bezwaar te maken 
tegen de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor deze marketing.
Dit recht wordt de betrokkene uitdrukkelijk 
en op begrijpelijke wijze geboden, in 
duidelijke en eenvoudige taal die is 
aangepast aan de betrokkene, met name 
wanneer het informatie betreft die tot een 
kind is gericht, en moet duidelijk van 
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overige informatie kunnen worden 
onderscheiden.

Amendement 180

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een betrokkene heeft het recht niet te 
worden onderworpen aan een maatregel die 
hem op negatieve wijze treft, zowel offline 
als online, en die louter wordt genomen op
grond van een geautomatiseerde
gegevensverwerking 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.

Amendement 182

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor reclamedoeleinden, 
marktonderzoek en op de consument 
afgestemde telemediadiensten mogen, 
indien hierbij gepseudonimiseerde 
gegevens worden gebruikt, 
gebruikersprofielen worden aangelegd, 
tenzij de betrokkene hiertegen bezwaar 
maakt. De betrokkene wordt op zijn recht 
van bezwaar gewezen. De 
gebruikersprofielen mogen niet worden 
gekoppeld aan gegevens over de drager 
van het pseudoniem.

Motivering

De oorspronkelijke formulering van artikel 20 zou ertoe kunnen leiden dat een onderneming 
voor elke vorm van verwerking van persoonsgegevens toestemming moet vragen. Hierdoor 
zou het bedrijfsmodel van talloze kleine en middelgrote Europese ondernemingen in gevaar 
komen, waarvan grote ondernemingen uit de VS zouden profiteren. In plaats daarvan dienen 
bepaalde vormen van gegevensverwerking te worden toegestaan, waarbij op gepaste wijze 
rekening moet worden gehouden met de bescherming van persoonsgegevens.

Amendement 183

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Indien verwerking als bedoeld in 
lid 1 plaatsvindt, stellen de voor de 
verwerking verantwoordelijken de 
betrokkene hiervan op de hoogte en geven 
zij de natuurlijke persoon het recht om die 
beslissing te laten herzien.

Motivering

Profilering om de kredietwaardigheid van iemand te kunnen bepalen, moet duidelijk worden 
losgekoppeld van profilering voor andere doeleinden, niet in het minst omdat bij deze vorm 
van profilering de natuurlijke persoon vooraf duidelijk op de hoogte wordt gesteld.

Amendement 184
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20– lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) is gebaseerd op pseudonieme 
gegevens;

Amendement 185

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) is gebaseerd op de 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke;

Amendement 186

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 187

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 188

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) noodzakelijk is voor de 
bescherming van de vitale belangen van 
de betrokkene of in het algemeen belang 
is zoals bedoeld in artikel 5, onder d) 
en e);

Amendement 190

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) is beperkt tot gepseudonimiseerde 
gegevens. Dergelijke gepseudonimiseerde 
gegevens mogen niet worden 
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samengevoegd met gegevens over de 
drager van het pseudoniem. Artikel 19, 
lid 3 bis, is van overeenkomstige 
toepassing.

Motivering

Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van de Duitse telemediawet, dat aanspoort tot het 
pseudonimiseren van gegevens en dat een duidelijk wetgevingskader voor profilering bij 
onder meer reclame en marktonderzoek biedt.

Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) noodzakelijk is voor de 
bescherming van de rechten van andere 
betrokkenen, bijvoorbeeld voor het 
aantonen van fraude of van 
onregelmatigheden of andere onwettige 
praktijken als bedoeld in de wetgeving van 
de Unie of een lidstaat;

Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quinquies) gegevens betreft die 
geanonimiseerd zijn.

Motivering

Gegevens die permanent anoniem zijn gemaakt overeenkomstig de definitie in artikel 4, 
punt 2 ter (nieuw).

Amendement 193

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

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

Schrappen

Amendement 194

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 195

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 197

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De reikwijdte van de in artikel 5, 
onder a) tot en met e), en de artikelen 11 
tot en met 20 en artikel 32 neergelegde 
verplichtingen en rechten mag door 
partijen op de arbeidsmarkt door middel 
van een wettelijke maatregel worden 
beperkt, wanneer in nationale collectieve 
overeenkomsten is overeengekomen dat 
een dergelijke beperking een 
noodzakelijke en evenredige maatregel is.

Motivering

In de verschillende lidstaten wordt de arbeidsmarkt op zeer uiteenlopende manieren 
gereguleerd. Sommige lidstaten hebben een traditie van wetgeving, terwijl andere lidstaten in 
hoge mate regulering hebben die voortvloeit uit collectieve arbeidsovereenkomsten.

Amendement 198

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking
verantwoordelijke stelt beleid vast en voert 
passende maatregelen uit om ervoor te 

1. Met inachtneming van de stand van de 
techniek, het soort verwerking van 
persoonsgegevens en het type organisatie 
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zorgen en te kunnen aantonen dat de 
verwerking van persoonsgegevens in 
overeenstemming met deze verordening
wordt uitgevoerd.

worden, zowel bij de vaststelling van de 
middelen voor de verwerking als bij de 
verwerking zelf, zodanig passende en 
aantoonbare technische en 
organisatorische maatregelen ten uitvoer 
gelegd dat de verwerking aan de 
voorwaarden van deze verordening
voldoet en de bescherming van de rechten 
van de betrokkene by design gewaarborgd 
is.

Motivering

De verordening moet zorgen voor voldoende flexibiliteit om de verschillende organisaties in 
staat te stellen de meest effectieve technische en organisatorische maatregelen, die op de aard 
en de structuur van elke respectieve organisatie zijn afgestemd, door te voeren.

Amendement 199

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Op verzoek van de bevoegde 
gegevensbeschermingsautoriteit toont de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker het bestaan van technische 
en organisatorische maatregelen aan.

Amendement 200

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Een groep van ondernemingen mag 
gezamenlijke technische en 
organisatorische maatregelen toepassen 
om aan de uit de verordening 
voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Amendement 201
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Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Dit artikel is niet van toepassing 
op een natuurlijke persoon die zonder 
commerciële belangen persoonsgegevens 
verwerkt.

Amendement 202

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
betreffen met name:

2. Zulke maatregelen betreffen, zonder 
beperking:

Amendement 203

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het bewaren van documentatie 
overeenkomstig artikel 28;

(a) onafhankelijk beheerstoezicht op de 
verwerking van persoonsgegevens om het 
bestaan en de effectiviteit van de 
technische en organisatorische 
maatregelen te garanderen;

Amendement 204

Voorstel voor een verordening
Artikel 22– lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het invoeren van een systeem voor 
controlebeheer, inclusief het toekennen 
van verantwoordelijkheden, het opleiden 
van personeel en het geven van adequate 
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instructies; 

Amendement 205

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het voldoen aan de in artikel 30 
vastgestelde vereisten inzake 
gegevensbeveiliging;

(b) het bestaan van gepast beleid en 
gepaste instructies of andere richtsnoeren 
om de gegevensverwerking te sturen en te 
garanderen dat deze overeenkomstig de 
verordening geschiedt, alsook procedures 
en handhaving om ervoor te zorgen dat 
deze richtsnoeren effectief zijn;

Amendement 206

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het uitvoeren van een 
privacyeffectbeoordeling overeenkomstig 
artikel 33;

(c) het bestaan van goede 
planningprocedures om naleving te 
garanderen en mogelijk riskante 
verwerking van persoonsgegevens te 
behandelen voor de verwerking van start 
gaat;

Amendement 207

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) het bestaan van gepaste documentatie 
van gegevensverwerking om aan de uit 
deze verordening voortvloeiende 
verplichtingen te kunnen voldoen;
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Amendement 208
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) een duidelijk en toegankelijk 
gegevensbeheersbeleid dat is afgestemd op 
de omvang en aard van de door de 
verantwoordelijke verwerkte 
persoonsgegevens en het risico van 
aantasting van de gegevensbescherming 
bij de verwerking;

Motivering

Aanvullingen met het oog op een serieus verantwoordingsmechanisme dat flexibel genoeg is 
om zowel voor grote bedrijven als voor kleinere organisaties bruikbaar te zijn. Dit concept 
sluit aan bij de beproefde methoden die reeds gebruikt worden in andere 
handhavingssystemen, zoals regelingen ter bestrijding van omkoping.

Amendement 209

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) het bestaan van een degelijk besef 
bij en een goede opleiding van de 
personeelsleden die aan de 
gegevensverwerking deelnemen, en het 
nemen van besluiten hieromtrent ter 
naleving van de uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen;

Amendement 210

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter e quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quater) het vastleggen en 
documenteren van de in artikel 11 
bedoelde maatregelen;
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Amendement 211
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter e quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e quinquies) het aantonen van de inzet 
van het hoogste kader voor de uitvoering 
van het beleid voor gegevensbeheer in de 
gehele onderneming met het oog op de 
naleving van deze verordening.

Motivering

Aanvullingen met het oog op een serieus verantwoordingsmechanisme dat flexibel genoeg is 
om zowel voor grote bedrijven als voor kleinere organisaties bruikbaar te zijn. Dit concept 
sluit aan bij de beproefde methoden die reeds gebruikt worden in andere 
handhavingssystemen, zoals regelingen ter bestrijding van omkoping.

Amendement 212

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elk regelmatig verslag over de 
activiteiten van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bevat een beschrijving 
van het beleid en de maatregelen als 
bedoeld in lid 1.

Amendement 213
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 

Schrappen
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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.

Amendement 214
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Privacy by design en by default Privacy by design

Amendement 215
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Onverminderd de eerste alinea wordt de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
enkel belast met maatregelen die 
evenredig zijn aan het risico van de 
gegevensverwerking op basis van de aard 
van de te verwerken gegevens.

Amendement 216
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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 in lid 1 bedoelde maatregelen en 
procedures:

(a) houden terdege rekening met 
bestaande technische normen en 
regelgeving op het gebied van openbare 
veiligheid en beveiliging;
(b) eerbiedigen het neutraliteitsbeginsel 
met betrekking tot technologie, 
dienstverlening en bedrijfsmodel;
(c) zijn gebaseerd op wereldwijde door de 
sector gestuurde inspanningen en 
normen;
(d) houden terdege rekening met 
internationale ontwikkelingen.

Amendement 217

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de uitvoering van de bepalingen 
van deze verordening wordt ervoor 
gezorgd dat aan producten en diensten, 
met inbegrip van eindtoestellen of andere 
elektronischecommunicatieapparatuur, 
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geen dwingende vereisten voor specifieke 
technische voorzieningen worden gesteld 
waardoor het in de handel brengen van 
apparatuur en het vrij verkeer van deze 
apparatuur in en tussen de lidstaten kan 
worden belemmerd.

Amendement 218
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde passende maatregelen en 
mechanismen, met name de vereisten voor 
gegevensbescherming by design die voor 
alle sectoren, producten en diensten van 
toepassing zijn.

Schrappen

Amendement 219
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 220

Voorstel voor een verordening
Artikel 24
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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 
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 een voor de verwerking 
verantwoordelijke de doeleinden voor de 
verwerking van persoonsgegevens samen 
met anderen vaststelt, stellen de 
gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken door middel van een 
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. Deze regeling 
geeft naar behoren weer welke effectieve 
rol de gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken respectievelijk 
vervullen en wat hun respectieve 
verhouding met de betrokkenen is.

Motivering

In de regeling die de gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken aangaan, moeten zij 
verplicht naar behoren weergeven welke rol zij respectievelijk vervullen en wat hun 
respectieve verhouding met de betrokkenen is. Wanneer het over contractuele overeenkomsten 
gaat, bevinden gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken zich niet 
noodzakelijkerwijs in een gelijke onderhandelingspositie. Bovendien onderhouden niet alle 
gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken directe betrekkingen met de betrokkene 
en beschikken zij niet over dezelfde soort of dezelfde hoeveelheid persoonsgegevens.

Amendement 221
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aanwijzing van een 
vertegenwoordiger door de voor de 
verwerking verantwoordelijke laat de 
vorderingen die tegen de voor de 
verwerking verantwoordelijke zelf zouden 
kunnen worden ingesteld, onverlet.

Schrappen
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Motivering

De vertegenwoordiger treedt op namens de voor de verwerking verantwoordelijke en is de 
voor de verwerking verantwoordelijke in de EU. "Ne bis in idem".

Amendement 222
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 223
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De uitvoering van verwerkingen door 
een verwerker wordt geregeld in een 
overeenkomst of door een andere 
rechtshandeling die de verwerker ten 
opzichte van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bindt en waarin met 
name wordt bepaald dat de verwerker:

2. De uitvoering van verwerkingen door 
een verwerker wordt geregeld in een 
overeenkomst of door een andere 
rechtshandeling die de verwerker ten 
opzichte van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bindt. De voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
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verwerker mogen zelf bepalen wat hun 
respectieve rol en verantwoordelijkheden 
zijn met betrekking tot de voorwaarden 
van deze verordening en zorgen ervoor 
dat:

Amendement 224
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) slechts handelt in opdracht van de voor 
de verwerking verantwoordelijke, met 
name wanneer de doorgifte van de 
persoonsgegevens is verboden;

(a) de verwerker slechts handelt in 
opdracht van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, met name wanneer de 
doorgifte van de persoonsgegevens is 
verboden;

Amendement 225

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) ze rekening houden met het 
beginsel van gegevensbescherming by 
design;

Amendement 226

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Amendement 227
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) voor zover dit gelet op de aard van de 
verwerking mogelijk is, met akkoord van 
de voor de verwerking verantwoordelijke
de nodige technische en organisatorische 
voorwaarden schept waardoor de voor de 
verwerking verantwoordelijke zijn 
verplichting te voldoen aan de verzoeken 
tot uitoefening van de in hoofdstuk III 
neergelegde rechten van de betrokkene, 
kan nakomen;

(e) ze, voor zover dit gelet op de aard van 
de verwerking en op de hulp die 
redelijkerwijs van de verwerker kan 
worden verwacht mogelijk is, een 
overeenkomst sluiten aangaande de 
gepaste en relevante technische en 
organisatorische voorwaarden ter 
ondersteuning van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bij het voldoen aan de 
verzoeken tot uitoefening van de in 
hoofdstuk III neergelegde rechten van de 
betrokkene;

Amendement 228
Voorstel voor een verordening
Artikel 26– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de voor de verwerking 
verantwoordelijk bijstaat om ervoor te 
zorgen de verplichtingen uit hoofde van de 
artikelen 30 tot en met 34 worden
nagekomen;

(f) ze, voor zover dit gelet op de aard van 
de verwerking, de voor de verwerker 
beschikbare informatie en de hulp die 
redelijkerwijs van de verwerker kan 
worden verwacht mogelijk is, een 
overeenkomst sluiten over de manier 
waarop naleving van de verplichtingen uit 
hoofde van de artikelen 30 tot en met 34
gegarandeerd zal worden;

Amendement 229
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) de voor de verwerking 
verantwoordelijke na de beëindiging van 
de verwerking alle resultaten overhandigt
en de persoonsgegevens niet anderszins 

(g) de voor de verwerking 
verantwoordelijke na de beëindiging van 
de verwerking alle resultaten overhandigt
of deze op een commercieel aanvaardbare 
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verwerkt; manier vernietigt;

Amendement 230

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een verwerker 
persoonsgegevens verwerkt anders dan 
volgens de instructies van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, wordt de 
verwerker met betrekking tot die 
verwerking als een voor de verwerking 
verantwoordelijke beschouwd waarvoor 
de in artikel 24 neergelegde regels voor 
gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken gelden.

Schrappen

Amendement 231

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – 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 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.

Schrappen

Motivering

Het verantwoordingsbeginsel brengt met zich mee dat de details aan de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker moeten worden overgelaten.



AD\927816NL.doc 117/198 PE496.562v02-00

NL

Amendement 232
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Alle voor de verwerking 
verantwoordelijken alsmede, in 
voorkomend geval, vertegenwoordigers 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bewaren de relevante
documenten inzake de maatregelen 
waarmee wordt beoogd de verwerking van 
persoonsgegevens die onder hun 
verantwoordelijkheid plaatsvindt in 
overeenstemming met deze verordening te 
laten verlopen.

Amendement 233
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De documenten bevatten de nodige 
informatie aan de hand waarvan de 
toezichthoudende autoriteit kan nagaan 
of de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker aan de 
verordening heeft voldaan, alsmede een 
beschrijving van de interne maatregelen 
en mechanismen om aan artikel 22 te 
voldoen.

Motivering

Verplichte documentatie van iedere verwerkingsactiviteit is niet haalbaar, noch voor 
multinationals, noch voor kleine bedrijven, en zou niet tot grotere privacybescherming voor 
de klant leiden.  Met het amendement wordt vermeden dat er legalistische, omslachtige 
nalevingsprogramma's voor gegevensbescherming vereist zijn die veel rompslomp met zich 
meebrengen doch geen praktische verbeteringen opleveren.

Amendement 234

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De in de leden 1 en 1 bis vermelde 
verplichting is niet van toepassing op 
kmo's voor wie gegevensverwerking 
slechts een nevenactiviteit is naast de 
verkoop van goederen of diensten. Een 
nevenactiviteit moet worden gedefinieerd 
als een handels- of niet-handelsactiviteit 
die geen deel uitmaakt van de 
kernactiviteiten van een onderneming. 
Met betrekking tot gegevensbescherming 
worden gegevensverwerkingsactiviteiten 
die niet meer dan 50% van de omzet van 
een onderneming uitmaken, als 
nevenactiviteiten beschouwd.

Amendement 235
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De documenten bevatten ten minste de 
volgende gegevens:

Schrappen

(a) de naam en de contactgegevens van de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de eventuele gezamenlijk voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker, en van de vertegenwoordiger, 
in voorkomend geval;
(b) de naam en de contactgegevens van de 
functionaris voor gegevensbescherming, 
in voorkomend geval;
(c) de doeleinden van de verwerking, 
waaronder de gerechtvaardigde belangen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke wanneer de verwerking 
is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f);
(d) een beschrijving van de categorieën 
betrokkenen en van de categorieën hen 
betreffende persoonsgegevens;
(e) de ontvangers of categorieën 
ontvangers van persoonsgegevens, met 
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inbegrip van de voor de verwerking 
verantwoordelijken aan wie de 
persoonsgegevens zijn verstrekt met het 
oog op de door hen nagestreefde 
gerechtvaardigde belangen;
(f) indien van toepassing, de doorgifte van 
gegevens naar een derde land of een 
internationale organisatie, met inbegrip 
van de vermelding van dat derde land of 
die internationale organisatie en, in geval 
van de in artikel 44, lid 1, onder h), 
bedoelde doorgiften, de documenten 
inzake de passende garanties;
(g) een algemene aanwijzing betreffende 
de termijnen waarbinnen de verschillende 
categorieën gegevens moeten worden 
gewist;
(h) de beschrijving van de in artikel 22, lid 
3, bedoelde mechanismen.

Amendement 236

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

Amendement 237
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 

Schrappen
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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.

Amendement 238

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie kan, na raadpleging van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming,
standaardformulieren vaststellen voor de in 
lid 1 bedoelde documenten. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Amendement 239

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, de vertegenwoordiger 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke verlenen op verzoek hun 
medewerking aan met de toezichthoudende 
autoriteit bij de uitoefening van diens 
taken, met name door het verstrekken van 
de in artikel 53, lid 2, onder a), bedoelde 
informatie en door het verschaffen van 
toegang als bepaald in dat lid, onder b).

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, de vertegenwoordiger 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke verlenen op verzoek hun 
medewerking aan met de toezichthoudende 
autoriteit bij de uitoefening van diens 
taken, met name door het verstrekken van 
de in artikel 53, lid 2, onder a), bedoelde 
informatie en door het verschaffen van 
toegang als bepaald in dat lid, onder b). De 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker en, in voorkomend geval, de 
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vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, stellen de 
toezichthoudende autoriteit de 
documenten ter beschikking, nadat deze 
in haar verzoek heeft uiteengezet waarom 
zij toegang tot de documenten wenst.

Amendement 240

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de toezichthoudende 
autoriteit en de verwerker voor het 
volledige dan wel gedeeltelijke beheer van 
gegevens in verschillende lidstaten zijn 
gevestigd, beschikken zij over de 
mogelijkheid hun belangrijkste vestiging 
aan te wijzen.

Amendement 241
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker treffen 
passende technische en organisatorische 
maatregelen om een gelet op de risico’s die 
de verwerking en de aard van de te 
beschermen persoonsgegevens met zich 
meebrengen, passend beveiligingsniveau te 
waarborgen, waarbij rekening wordt 
gehouden met de stand van de techniek en 
met de kosten van uitvoering van de 
maatregelen.

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker treffen 
passende technische en organisatorische 
maatregelen, waaronder 
pseudonomisering, om een gelet op de 
risico’s die de verwerking en de aard van 
de te beschermen persoonsgegevens met 
zich meebrengen, passend 
beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de stand van 
de techniek en met de kosten van 
uitvoering van de maatregelen.

Onverminderd de eerste alinea worden de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker enkel belast met 
maatregelen die evenredig zijn aan het 
risico van de gegevensverwerking op basis 
van de aard van de te verwerken 
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gegevens.

Amendement 242
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
wettelijke verplichtingen, die de 
verwerking van persoonsgegevens vergen 
voor zover die strikt noodzakelijk is met 
het oog op netwerk- en 
informatiebeveiliging, zijn 
gerechtvaardigde belangen die door of 
namens de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker worden 
nagestreefd, als vermeld in artikel 6, lid 1, 
onder f).

Amendement 243
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde technische en organisatorische 
maatregelen, waaronder de vaststelling 
van de stand van techniek, voor specifieke 
sectoren en in specifieke situaties op het 
gebied van gegevensverwerking, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met 
technologische ontwikkelingen en 
oplossingen inzake privacy by design en 
gegevensbescherming by default, tenzij lid 
4 van toepassing is.

Schrappen

Amendement 244
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Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Amendement 245
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens met betrekking tot 
bijzondere categorieën persoonsgegevens, 
persoonsgegevens die onder het 
beroepsgeheim vallen, persoonsgegevens 
die verband houden met strafbare feiten 
of het vermoeden van een strafbare 
handeling, of persoonsgegevens in 
verband met bankrekeningen of 
kredietkaartrekeningen, die een ernstige 
bedreiging voor de rechten of 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene vormen, meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de inbreuk 
zonder onnodige vertraging aan de 
toezichthoudende autoriteit.
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Amendement 246

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In overeenstemming met artikel 26, lid 
2, onder f), waarschuwt en informeert de 
verwerker de voor de verwerking 
verantwoordelijke onmiddellijk na de 
vaststelling van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens.

2. In overeenstemming met artikel 26, lid 
2, onder f), waarschuwt en informeert de 
verwerker de voor de verwerking 
verantwoordelijke zonder onnodige 
vertraging na de vaststelling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens
die waarschijnlijk nadelige 
rechtsgevolgen voor de privacy van de 
betrokkene zal hebben.

Amendement 247

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) een omschrijving van de maatregelen 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke heeft voorgesteld of
genomen om de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan te pakken.

(e) een omschrijving van de maatregelen 
die de voor de verwerking 
verantwoordelijke heeft voorgesteld of 
genomen om de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan te pakken en/of de 
gevolgen ervan te beperken.

Amendement 248

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 

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 afdoende zijn om de 
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staat stellen om de naleving van dit artikel 
te controleren. De documenten omvatten 
uitsluitend de voor dat doel noodzakelijke 
informatie.

toezichthoudende autoriteit in staat te
stellen om de naleving van dit artikel te 
controleren. De documenten omvatten 
uitsluitend de voor dat doel noodzakelijke 
informatie.

Amendement 249
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

Amendement 250

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan het model vaststellen 
voor deze melding aan de 
toezichthoudende autoriteit alsmede de op 
het meldingsvereiste toepasselijke 
procedures en de vorm en de modaliteiten 
van de in lid 4 bedoelde documenten, met 
inbegrip van de termijnen voor het wissen 
van de daarin opgenomen informatie. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

6. De Commissie kan het model vaststellen 
voor deze melding aan de 
toezichthoudende autoriteit alsmede de op 
het indienen van verslagen toepasselijke 
procedures.
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Amendement 251
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, de privacy, het recht of 
de gerechtvaardigde belangen 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. Een inbreuk wordt 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.

Amendement 252

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 253
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De melding van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene is 
niet vereist wanneer de inbreuk geen 
aanzienlijke schade heeft veroorzaakt en 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
passende technische 
beschermingsmaatregelen heeft genomen 
en deze maatregelen werden toegepast op 
de gegevens waarop de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens betrekking heeft.
Dergelijke technologische 
beschermingsmaatregelen maken de 
gegevens onbegrijpelijk, onbruikbaar of 
anoniem voor eenieder die geen recht op 
toegang daartoe heeft.

Amendement 254
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

Amendement 255

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 32 bis
Melding van een inbreuk in verband met 
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persoonsgegevens aan andere 
organisaties

Een voor de verwerking verantwoordelijke 
die overeenkomstig artikel 32 een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens meldt 
aan een betrokkene, kan ook een andere 
organisatie, overheidsinstantie of afdeling 
van een overheidsinstantie van de inbreuk 
in verband met persoonsgegevens in 
kennis stellen, als die organisatie, 
overheidsinstantie of afdeling van een 
overheidsinstantie mogelijk het risico op 
schade als gevolg van de inbreuk kan 
verkleinen of de schade kan beperken. Als 
de informatie uitsluitend wordt verstrekt 
om het gevaar van schade voor de 
betrokkene als gevolg van de inbreuk te 
verkleinen of de schade te beperken, hoeft 
de betrokkene niet op de hoogte te worden 
gebracht van dergelijke meldingen.

Motivering

Als zij op de hoogte worden gebracht van de inbreuk en de omstandigheden van de inbreuk, 
kunnen andere organisaties of overheidsinstanties in veel gevallen helpen om de schade voor 
de betrokkene die mogelijk het gevolg is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens te 
beperken.

Amendement 256

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 4 - afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

PRIVACYEFFECTBEOORDELING EN 
VOORAFGAANDE TOESTEMMING

PRIVACYEFFECTBEOORDELING EN 
VOORAFGAANDE KENNISGEVING

Motivering

Procedures die voorafgaande toestemming vereisen zijn duur en tijdrovend voor de voor de 
verwerking verantwoordelijke en het valt te betwisten of deze, vanuit het standpunt van de 
gegevensbescherming bekeken, toegevoegde waarde hebben ten opzichte van een systeem met 
voorafgaande kennisgeving. Voorafgaande kennisgevingen, die de toezichthoudende 
autoriteit de mogelijkheid bieden om te reageren en te handelen, volstaan en zorgen eveneens 
voor een gebruikersvriendelijke gegevensbeschermingsprocedure.
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Amendement 257
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 
reikwijdte of doeleinden bijzondere risico's 
inhouden voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen, voert de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
beoordeling uit van het effect van de 
beoogde verwerkingen op de bescherming 
van persoonsgegevens. Een enkele 
beoordeling is voldoende in het geval van 
een reeks verwerkingen met soortgelijke 
risico's. Kmo's hoeven pas een 
effectbeoordeling uit te voeren vanaf het 
derde jaar na oprichting, wanneer 
gegevensverwerking kan worden 
beschouwd als een kernactiviteit van hun 
bedrijf.

Amendement 258
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid is het zaak de specifieke risico's duidelijk en uitputtend op te 
sommen.

Amendement 259
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een systematische en uitgebreide 
beoordeling van aspecten van de 
persoonlijkheid van een natuurlijke 
persoon, bijvoorbeeld om met name zijn 
economische situatie, verblijfplaats, 
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren of 
te voorspellen, die is gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking en waarop 
maatregelen zijn gebaseerd waaraan voor 
die persoon rechtsgevolgen zijn verbonden 
of die hem in aanzienlijke mate treffen;

(a) een systematische en uitgebreide 
beoordeling van aspecten van de 
persoonlijkheid van een natuurlijke 
persoon, bijvoorbeeld om met name zijn 
economische situatie, verblijfplaats, 
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren of 
te voorspellen, die is gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking en waarop 
maatregelen zijn gebaseerd waaraan voor 
die persoon nadelige rechtsgevolgen zijn 
verbonden, met inbegrip van elke verdere 
verwerking als bedoeld in artikel 20, lid 1, 
van deze verordening;

Amendement 260

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 261
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beoordeling bevat minstens een 
algemene beschrijving van de beoogde 

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

verwerkingen, een beoordeling van de 
risico's voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen, met inbegrip van het risico 
het risico van discriminatie dat inherent is 
aan de verwerking of daardoor wordt 
versterkt, de maatregelen die worden 
beoogd om de risico's te beperken, en de 
waarborgen, beveiligingsmaatregelen en 
mechanismen die de bescherming van 
persoonsgegevens verzekeren en aantonen 
dat aan deze verordening is voldaan, met 
inachtneming van de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van 
betrokkenen en andere betrokken personen
en tevens met inachtneming van moderne 
technieken en methoden waarmee de 
privacy van burgers kan worden 
verbeterd. Wanneer er Europese 
richtsnoeren zijn, dient hiermee rekening 
te worden gehouden bij de 
effectbeoordeling.

Amendement 262
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Het is van de voor de verwerking verantwoordelijken te veel gevraagd wanneer zij de 
betrokkenen actief om hun standpunt moeten verzoeken.

Amendement 263

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 264

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor verwerkingen die 
waarschijnlijk de in de leden 1 en 2 
bedoelde specifieke risico’s inhouden, en 
van de vereisten voor de in lid 3 bedoelde 
beoordeling, met inbegrip van de 
voorwaarden voor uitbreidbaarheid en 
interne en externe toetsing. Daarbij neemt 

Schrappen
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de Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Amendement 265

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 266

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Privacyeffectbeoordelingen worden 
als bevoorrechte mededelingen 
beschouwd.

Motivering

Het is belangrijk dit op te nemen in een bepaling om de vrees van bedrijven weg te nemen dat 
innovatieve, aan handelsgeheim onderworpen nieuwe processen openbaar worden gemaakt.

Amendement 267
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaande toestemming en
voorafgaande raadpleging

Voorafgaande raadpleging
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Motivering

Afstemming op de in overweging 70 vermelde doelstellingen.

Amendement 268
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Motivering

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes.
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.

Amendement 269
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker die ten 
behoeve van de voor de verwerking 
verantwoordelijke optreedt, raadpleegt de 
toezichthoudende autoriteit voorafgaand 
aan de verwerking van de
persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat 
de voorgenomen verwerking aan deze 
verordening voldoet en met name om de 
risico's voor de betrokkenen te beperken 
wanneer:

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker die ten 
behoeve van de voor de verwerking 
verantwoordelijke optreedt, kan de 
toezichthoudende autoriteit voorafgaand 
aan de verwerking van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens raadplegen
om ervoor te zorgen dat de voorgenomen 
verwerking aan deze verordening voldoet 
en met name om de risico's voor de 
betrokkenen te beperken wanneer:

Amendement 270

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de toezichthoudende autoriteit het 
nodig acht om vooraf tot raadpleging over 
te gaan over verwerkingen die naar hun 
aard, hun omvang en/of hun doel 
waarschijnlijk specifieke risico’s voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen met 
zich brengen en die overeenkomstig lid 4 
zijn gespecificeerd.

(b) de toezichthoudende autoriteit het 
nodig acht om vooraf tot raadpleging over 
te gaan over verwerkingen die naar hun 
aard, hun omvang en/of hun doel 
waarschijnlijk specifieke risico's voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen met 
zich brengen.

Motivering

Zie motivering van de schrapping van lid 4.

Amendement 271
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de toezichthoudende autoriteit
van mening is dat de voorgenomen 
verwerking niet aan deze verordening 
voldoet, met name wanneer de risico's 
onvoldoende zijn vastgesteld of beperkt, 

3. Wanneer de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit overeenkomstig haar 
bevoegdheid bepaalt dat de voorgenomen 
verwerking niet aan deze verordening 
voldoet, met name wanneer de risico's 
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verbiedt zij de voorgenomen verwerking en 
doet zij passende voorstellen om alsnog 
aan deze verordening te voldoen.

onvoldoende zijn vastgesteld of beperkt, 
verbiedt zij de voorgenomen verwerking en 
doet zij passende voorstellen om alsnog 
aan deze verordening te voldoen. Tegen 
een dergelijk besluit kan beroep worden 
aangetekend bij de bevoegde rechtbank en 
het is mogelijk niet afdwingbaar zolang de 
beroepsprocedure loopt, tenzij de 
verwerking de betrokkenen onmiddellijke 
ernstige schade berokkent.

Amendement 272

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit stelt een 
lijst op van verwerkingen waarover uit 
hoofde van lid 2, onder b), voorafgaande 
raadpleging moet plaatsvinden en 
publiceert deze. De toezichthoudende 
autoriteit deelt deze lijsten mee aan het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming.

Schrappen

Motivering

De effectieve uitvoering hiervan is in administratief opzicht veel te complex, met name 
overwegende dat dit een niet-sectorspecifieke, toekomstbestendige verordening moet worden.

Amendement 273

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de in lid 4 bedoelde lijst 
betrekking heeft op verwerkingen met 
betrekking tot het aanbieden van goederen 
of diensten aan betrokkenen in 
verschillende lidstaten, of op het 
observeren van hun gedrag, of op 
verwerkingen die het vrije verkeer van 

5. Wanneer verwerkingen verband houden
met het aanbieden van goederen of 
diensten aan betrokkenen in verschillende 
lidstaten, of op het observeren van hun 
gedrag, of op verwerkingen die het vrije 
verkeer van persoonsgegevens in de Unie 
wezenlijk kunnen beïnvloeden, past de 
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persoonsgegevens in de Unie wezenlijk 
kunnen beïnvloeden, past de 
toezichthoudende autoriteit voorafgaand 
aan de vaststelling van de lijst de in artikel 
57 bedoelde conformiteitstoetsing toe.

toezichthoudende autoriteit de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing toe.

Motivering

Hiermee wordt de conformiteitstoetsing gericht op de situaties waarin zij het meest gepast is, 
hetgeen aansluit bij de amendementen op artikel 58, lid 2.

Amendement 274

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker
verstrekt de toezichthoudende autoriteit de 
in artikel 33 bedoelde 
privacyeffectbeoordeling en, op verzoek, 
alle andere informatie op grond waarvan de 
toezichthoudende autoriteit de conformiteit 
van de verwerking en met name de risico's 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens van de betrokkene en de 
betrokken waarborgen kan beoordelen.

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt de 
toezichthoudende autoriteit de in artikel 33 
bedoelde privacyeffectbeoordeling en, op 
verzoek, alle andere informatie op grond 
waarvan de toezichthoudende autoriteit de 
conformiteit van de verwerking en met 
name de risico's voor de bescherming van 
de persoonsgegevens van de betrokkene en 
de betrokken waarborgen kan beoordelen.

Motivering

Om rechtszekerheid te waarborgen en een betere handhaving door de toezichthoudende 
autoriteit mogelijk te maken, moet overeenkomstig overweging 62, waarin wordt gesteld dat 
"de bij deze verordening vastgestelde verantwoordelijkheden op duidelijke wijze worden 
toegekend", voorafgaande toestemming en raadpleging van de toezichthoudende autoriteit 
voorbehouden zijn aan de voor de verwerking verantwoordelijke. Op die manier ontstaat een 
veel duidelijker kader voor zowel het bedrijfsleven als de toezichthoudende autoriteiten.

Amendement 275
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd Schrappen
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overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor het bepalen van de in lid 2, 
onder a), bedoelde grote specifieke 
risico’s.

Amendement 276

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 277

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 278

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

(c) een voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker 
hoofdzakelijk is belast met verwerkingen 
die vanwege hun aard, hun omvang en/of 
hun doel regelmatige en stelselmatige 
observatie van betrokkenen vereisen.

(c) een voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker 
hoofdzakelijk is belast met verwerkingen 
die vanwege hun aard, hun omvang en/of 
hun doel regelmatige en stelselmatige 
observatie van betrokkenen vereisen. Met 
kernactiviteiten worden activiteiten 
bedoeld in het kader waarvan 50% van de 
jaarlijkse omzet resulterend uit de verkoop 
van gegevens of inkomsten uit deze 
gegevens wordt verdiend. Met betrekking 
tot gegevensbescherming worden 
gegevensverwerkingsactiviteiten die 
minder dan 50% van de omzet van een 
onderneming uitmaken, als 
nevenactiviteiten beschouwd.

Motivering

Alleen wanneer de kernactiviteiten van een onderneming betrekking hebben op de verwerking 
van persoonsgegevens moet de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming 
als noodzakelijk worden beschouwd.

Amendement 279

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker een 
overheidsinstantie of –orgaan is, kan de 
functionaris voor gegevensbescherming 
voor verschillende entiteiten van die 
instantie of dat orgaan worden 
aangewezen, met inachtneming van de 
organisatiestructuur van de 
overheidsinstantie of het overheidsorgaan.

3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker een 
overheidsinstantie of -orgaan is, kan de
organisatie voor gegevensbescherming of 
de functionaris voor gegevensbescherming 
voor verschillende entiteiten van die 
instantie of dat orgaan worden 
aangewezen, met inachtneming van de 
organisatiestructuur van de 
overheidsinstantie of het overheidsorgaan.

Amendement 280
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 281

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat alle andere 
beroepswerkzaamheden van de 
functionaris voor gegevensbescherming 
verenigbaar zijn met zijn taken en 
verplichtingen als functionaris voor 
gegevensbescherming en niet tot een 
belangenconflict leiden.

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat alle andere 
beroepswerkzaamheden van de organisatie 
voor gegevensbescherming of de
functionaris voor gegevensbescherming 
verenigbaar zijn met zijn taken en 
verplichtingen als functionaris voor 
gegevensbescherming en niet tot een 
belangenconflict leiden.

Amendement 282

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

De functionaris voor gegevensbescherming moet net als andere personeelsleden kunnen 
worden ontslagen als hij de door de leiding opgelegde taken niet vervult. De leiding bepaalt 
of zij al dan niet tevreden is met de in dienst genomen persoon.

Amendement 283

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 284

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 285
Voorstel voor een verordening
Article 36 – paragraph 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat de functionaris voor 
gegevensbescherming naar behoren en 
tijdig wordt betrokken bij alle 
aangelegenheden die verband houden met 
de bescherming van persoonsgegevens.

1. De bestuurders bij de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker ondersteunen de organisatie 
voor gegevensbescherming of de 
functionaris voor gegevensbescherming bij 
de vervulling van zijn taken en zorgen 
voor personeel, kantoren, uitrusting en
alle andere middelen die nodig zijn voor 
de vervulling van de in artikel 37 bedoelde 
functies en taken.

Amendement 286
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De organisatie voor 
gegevensbescherming of de functionaris 
voor gegevensbescherming vervult 
haar/zijn plichten en taken onafhankelijk
en brengt rechtstreeks verslag uit aan de 
leiding van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker
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brengt rechtstreeks verslag uit aan de 
leiding van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker.

Amendement 287

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker 
ondersteunen de functionaris voor 
gegevensbescherming bij de vervulling van 
zijn taken en zorgen voor personeel, 
kantoren, uitrusting en alle andere 
middelen die nodig zijn voor de vervulling 
van de in artikel 37 bedoelde plichten en 
taken.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker 
ondersteunen de organisatie voor 
gegevensbescherming of de functionaris 
voor gegevensbescherming bij de 
vervulling van zijn taken en zorgen voor 
personeel, kantoren, uitrusting en alle 
andere middelen die nodig zijn voor de 
vervulling van de in artikel 37 bedoelde 
plichten en taken.

Amendement 288

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker dragen 
de functionaris voor gegevensbescherming 
ten minste de volgende taken op:

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker dragen 
de organisatie voor gegevensbescherming 
of de functionaris voor 
gegevensbescherming ten minste de 
volgende taken op:

Amendement 289

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het informeren en adviseren van de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 

(a) het bewust maken, informeren en 
adviseren van de voor de verwerking 
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de verwerker over hun verplichtingen op 
grond van deze verordening en het 
documenteren van deze activiteit en de 
ontvangen antwoorden;

verantwoordelijke en de verwerker over 
hun verplichtingen op grond van deze 
verordening en het documenteren van deze 
activiteit en de ontvangen antwoorden;

Amendement 290

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het toezien op de uitvoering en de 
toepassing van deze verordening, met 
name met betrekking tot de vereisten 
inzake privacy by design, privacy by 
default en gegevensbeveiliging en met
betrekking tot het informeren van 
betrokkenen en hun verzoeken in het 
kader van de uitoefening van hun rechten 
uit hoofde van deze verordening;

(c) het toezien op de naleving van deze 
verordening;

Amendement 291
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het toezien op het documenteren, 
melden en meedelen van inbreuken in 
verband met persoonsgegevens 
overeenkomstig de artikelen 31 en 32;

(e) het ontwikkelen van processen voor 
het toezien op en het documenteren, 
melden en meedelen van inbreuken in 
verband met persoonsgegevens 
overeenkomstig de artikelen 31 en 32;

Amendement 292
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) het toezien op de uitvoering van de 
privacyeffectbeoordeling door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en op het verzoek om 

(f) het ontwikkelen van processen voor het
toezien op de uitvoering van de 
privacyeffectbeoordeling door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
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voorafgaande toestemming of raadpleging, 
voor zover daartoe op grond van de 
artikelen 33 en 34 een verplichting bestaat;

verwerker en op het verzoek om 
voorafgaande toestemming of raadpleging, 
voor zover daartoe op grond van de 
artikelen 33 en 34 een verplichting bestaat;

Amendement 293
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het voorzien in 
verantwoordingsmaatregelen als 
omschreven in artikel 22, lid 2, onder c) 
tot en met e quinquies);

Motivering

Verduidelijking van de rol van de functionaris voor gegevensbescherming in de 
verantwoordingsketen naar de hoogste bestuurders.

Amendement 294
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) het toezien op het gevolg dat aan 
verzoeken van de toezichthoudende 
autoriteit is gegeven en het, binnen de 
grenzen van de bevoegdheid van de 
functionaris voor gegevensbescherming, 
verlenen van medewerking aan de 
toezichthoudende autoriteit op diens 
verzoek of op eigen initiatief van de 
functionaris voor gegevensbescherming;

(g) het bijdragen tot het gevolg geven aan 
verzoeken van de toezichthoudende 
autoriteit en het, binnen de grenzen van de 
bevoegdheid van de functionaris voor 
gegevensbescherming, verlenen van 
medewerking aan de toezichthoudende 
autoriteit op diens verzoek of op eigen 
initiatief van de functionaris voor 
gegevensbescherming;

Amendement 295
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie
bevorderen, met name op Europees niveau, 

1. De lidstaten en de Commissie werken 
met voor de verwerking 
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de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De certificeringsmechanismen 
voor gegevensbescherming dragen bij tot 
de juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

verantwoordelijken, verwerkers en andere 
belanghebbenden samen om, met name op 
Europees niveau, de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en -
merktekens te bevorderen, zodat 
betrokkenen en de autoriteiten van de 
lidstaten snel het door de voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers geboden niveau van 
gegevensbescherming kunnen beoordelen.
De certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming dragen bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

Motivering

Amendement met het oog op een systeem waarin toezichthouders onafhankelijke controleurs 
accrediteren voor zowel totaalcontroles van bedrijven als technologiespecifieke controles.

Amendement 296

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het gebruik van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming is vrijwillig, 
betaalbaar en toegankelijk via een 
transparant en niet onnodig zwaar proces. 
Deze mechanismen zijn eveneens 
technologieneutraal en wereldwijd 
toepasbaar en dragen bij tot de correcte 
toepassing van deze verordening, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de diverse sectoren en de 
verschillende verwerkingen.

Motivering

Certificeringsmechanismen moeten dusdanig worden opgezet dat ze doeltreffend zijn zonder 
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buitensporig bureaucratisch of belastend te zijn.

Amendement 297

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – 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 in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

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 in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen, mits dergelijke maatregelen 
technologieneutraal zijn.

Amendement 298

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens en mechanismen ter 
bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Amendement 299
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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 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

(a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht, evenals
de tenuitvoerlegging van die wetgeving, 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 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

Amendement 300

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien de Commissie, op grond van 
het toezicht van enige andere bron, 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
land of een internationale organisatie ten 
aanzien waarvan een besluit 
overeenkomstig lid 3 is genomen, niet 
langer een passend beschermingsniveau 
in de zin van lid 2 biedt, herziet zij dit 
besluit.

Amendement 301
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 

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

vastgesteld, of indien zij bij besluit 
vaststelt dat een derde land, een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, 
of een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau in de zin van 
artikel 41, lid 5, waarborgt, kan een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker persoonsgegevens naar een 
derde land of een internationale organisatie 
doorgeven met doorgifte op internationale 
grondslag, indien hij in een juridisch 
bindend instrument passende garanties 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens biedt en waar nodig op 
grond van een effectbeoordeling 
waarborgt dat de ontvanger van de 
gegevens in het derde land een hoog 
niveau van gegevensbescherming 
verzekert.
Deze garanties waarborgen ten minste de 
naleving van de in artikel 5 vastgestelde 
beginselen inzake de verwerking van 
persoonsgegevens en waarborgen de in 
hoofdstuk III vastgestelde rechten van 
betrokkenen.

Amendement 302

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door de 
Commissie zijn vastgesteld. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure; of

(b) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming tussen de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger, die een 
subverwerker kan zijn, van de gegevens 
buiten de Europese Economische Ruimte 
(EER), waaronder mogelijk 
standaardvoorwaarden inzake verdere 
doorgiften naar landen buiten de EER, 
die door de Commissie zijn vastgesteld. De 
betrokken uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure; of
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Motivering

Dit is een belangrijke toevoeging waarmee de betrekkingen tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en subverwerkers worden verduidelijkt in de context van 
internationale doorgifte van gegevens.

Amendement 303

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door een 
toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld 
in het kader van de in artikel 57 bedoelde 
conformiteitstoetsing, wanneer die door de 
Commissie overeenkomstig artikel 62, 
lid 1, onder b), algemeen geldig zijn 
verklaard; of

(c) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming tussen de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger, die een 
subverwerker kan zijn, van de gegevens 
buiten de EER, waaronder mogelijk 
standaardvoorwaarden inzake verdere 
doorgiften naar landen buiten de EER, 
die door een toezichthoudende autoriteit 
zijn vastgesteld in het kader van de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing, 
wanneer die door de Commissie 
overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder b), 
algemeen geldig zijn verklaard; of

Motivering

Dit is een belangrijke toevoeging waarmee de betrekkingen tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en subverwerkers worden verduidelijkt in de context van 
internationale doorgifte van gegevens.

Amendement 304

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens, die door een toezichthoudende 
autoriteit overeenkomstig lid 4 zijn 

(d) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens, die door een toezichthoudende 
autoriteit overeenkomstig lid 4 zijn 
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goedgekeurd. goedgekeurd; of

Amendement 305

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) contractuele bepalingen tussen de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker en de ontvanger van de 
gegevens die een aanvulling zijn op de 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming als bedoeld onder 
de punten b) en c) van dit lid en waarvoor 
toestemming is verleend door de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 4;

Motivering

Dit amendement moet organisaties aansporen om meer te doen dan wat is vastgelegd in de 
basisvereisten en regelingen als een "gegevensbeschermingszegel" of een 
"betrouwbaarheidskeurmerk" toe te passen.

Amendement 306

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d ter) de maatregelen als bedoeld in 
artikel 83, lid 4, voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden;

Amendement 307

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een doorgifte op basis van
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), is geen verdere 
toestemming nodig.

3. Voor een doorgifte op basis van lid 2, 
onder a), b), c) of e) is geen verdere 
toestemming nodig.

Motivering

Het voor onderzoeksdoeleinden doorgeven van versleutelde gegevens waarvan 
heridentificatie door ontvangers in derde landen niet mogelijk is en niet zal geschieden, moet 
zonder verdere administratieve lasten worden toegestaan.

Amendement 308
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor een doorgifte op basis van 
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder d), verkrijgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
onder a), voorafgaande toestemming van 
de contractuele bepalingen van de 
toezichthoudende autoriteit. Indien de 
doorgifte verband houdt met verwerkingen 
die betrekking hebben op betrokkenen in
een andere lidstaat of andere lidstaten of 
een inbreuk maken op het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie, verricht 
de toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.

4. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker
verkrijgt overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
onder a), voorafgaande toestemming van 
de contractuele bepalingen van de
bevoegde toezichthoudende autoriteit voor 
doorgiften overeenkomstig dit artikel.
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de bevoegde
toezichthoudende autoriteit de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing.

Amendement 309

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een voor de verwerking 
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verantwoordelijke of een verwerker kan 
ervoor kiezen om doorgiften te baseren op 
de modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming als bedoeld onder
lid 2, onder b) en c), en als aanvulling op 
deze modelbepalingen aanvullende 
juridisch bindende verplichtingen ten 
aanzien van de doorgegeven gegevens aan 
te bieden. In dergelijke gevallen worden 
deze aanvullende verplichtingen 
onderworpen aan voorafgaande 
raadpleging van de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit en moeten zij 
de modelbepalingen aanvullen en 
daarmee niet, direct of indirect, in strijd 
zijn. De lidstaten, de toezichthoudende 
autoriteiten en de Commissie moedigen 
het gebruik van aanvullende en juridisch 
bindende verplichtingen aan door de voor 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers die deze hogere garanties 
aannemen, een overeenkomstig artikel 39 
goedgekeurd gegevensbeschermingszegel, 
-merkteken of -mechanisme aan te 
bieden.

Motivering

Voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers hebben vaak rechtstreekse ervaring uit 
de praktijk die aantoont dat aanvullende garanties passend kunnen zijn met betrekking tot de 
persoonsgegevens die zij doorgeven. De verordening moet deze voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers ertoe aanmoedigen om daar waar gepast aanvullende 
garanties te bieden. Deze aanvullende verplichtingen mogen niet in strijd zijn met de 
modelbepalingen.

Amendement 310

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Om het gebruik van aanvullende 
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder e), van dit artikel aan te 
moedigen, kunnen de bevoegde 
autoriteiten de voor de verwerking 
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verantwoordelijken en de verwerkers die 
deze garanties aannemen een 
overeenkomstig artikel 39 goedgekeurd 
gegevensbeschermingszegel, -merkteken 
of -mechanisme aanbieden.

Motivering

Dit amendement moedigt het gebruik van aanvullende gegevensbeschermingszegels of -
merktekens aan.

Amendement 311
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een toezichthoudende autoriteit keurt in 
het kader van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing bindende 
bedrijfsvoorschriften goed, op voorwaarde 
dat deze:

1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit
verleent door middel van een enkele akte 
van goedkeuring toestemming voor
bindende bedrijfsvoorschriften van een 
groep ondernemingen. Deze voorschriften 
zullen meerdere internationale doorgiften 
tussen ondernemingen in en buiten 
Europa mogelijk maken, op voorwaarde 
dat deze:

Amendement 312

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

(a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en van hun externe 
onderaannemers, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

Motivering

Op het gebied van cloudcomputing-diensten gebruiken cloud providers vaak externe 
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onderaannemers voor de specifieke taak van 24/7-dienstverlening en -onderhoud. Daarom 
moet dit in de bindende bedrijfsvoorschriften worden erkend door de toezichthoudende 
autoriteit.

Amendement 313

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare 
rechten toekennen;

(b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare 
rechten toekennen en transparant zijn voor 
betrokkenen;

Amendement 314

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar 
leden;

(a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar leden 
en de externe onderaannemers;

Amendement 315

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – 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 bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel, waaronder de criteria voor hun 
goedkeuring en de toepassing van lid 2, 
onder b), d), e) en f), op de bindende 
bedrijfsvoorschriften van verwerkers, en de 
andere vereisten die nodig zijn om de 
bescherming van de persoonsgegevens van 

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 bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel, waaronder de criteria voor hun 
goedkeuring, waaronder transparantie ten 
behoeve van betrokkenen en de toepassing 
van lid 2, onder b), d), e) en f), op de 
bindende bedrijfsvoorschriften van 
verwerkers, en de andere vereisten die 
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de betrokkenen te waarborgen. nodig zijn om de bescherming van de 
persoonsgegevens van de betrokkenen te 
waarborgen.

Amendement 316
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afwijkingen Andere legitieme gronden voor 
internationale doorgifte

Amendement 317

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41 of 
passende garanties overeenkomstig 
artikel 42, kan een doorgifte of een 
categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land of een internationale 
organisatie slechts plaatsvinden op 
voorwaarde dat:

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41, 
indien de Commissie bij besluit vaststelt 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of 
een internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau in de zin van 
lid 41, lid 5  waarborgt of bij ontstentenis 
van passende garanties overeenkomstig 
artikel 42, kan een doorgifte of een 
categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land of een internationale 
organisatie slechts plaatsvinden op 
voorwaarde dat:

Amendement 318
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 

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

voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker alle omstandigheden in 
verband met de gegevensdoorgifte of de 
categorie gegevensdoorgiften heeft 
beoordeeld en, indien nodig, op basis van 
die beoordeling passende garanties biedt 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens.

Motivering

In de hedendaagse, datagestuurde samenleving zijn er geen argumenten om massale of 
frequente doorgiften uit te zonderen, want dat gaat voorbij aan de realiteit en is in strijd met 
het doel van vrij dataverkeer.

Amendement 319
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving van 
de lidstaat waaronder de voor de 
verwerking verantwoordelijke ressorteert.

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in internationale 
verdragen, de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving van de lidstaat 
waaronder de voor de verwerking 
verantwoordelijke ressorteert. Deze 
afwijking wordt alleen gebruikt voor 
incidentele doorgiften. Alle 
omstandigheden van de doorgifte moeten 
in elk afzonderlijk geval grondig worden 
beoordeeld.

Amendement 320

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker staaft 
de beoordeling en de in lid 1, onder h), 

Schrappen
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bedoelde passende garanties met 
bewijsstukken door middel van de in 
artikel 28 bedoelde documenten en stelt de 
toezichthoudende autoriteit in kennis van 
de doorgifte.

Amendement 321
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – 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 het begrip 
“gewichtige redenen van algemeen 
belang” in de zin van lid 1, onder d), en 
de criteria en de vereisten voor de in lid 1, 
onder h), bedoelde passende garanties.

Schrappen

Amendement 322
Voorstel voor een verordening
Article 46 – paragraph 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat één of 
meer overheidsinstanties verantwoordelijk
zijn voor het toezicht op de toepassing van 
deze verordening en een bijdrage leveren 
aan de uniforme toepassing ervan in de 
hele Unie, teneinde de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van hun persoonsgegevens te beschermen 
en het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie te vergemakkelijken.
Daartoe werken de toezichthoudende 
autoriteiten samen met elkaar en met de 
Commissie.

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat één
overheidsinstantie primair
verantwoordelijk is voor het toezicht op de 
toepassing van deze verordening en een 
bijdrage leveren aan de uniforme 
toepassing ervan in de hele Unie, teneinde 
de grondrechten en fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens te 
beschermen en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie te 
vergemakkelijken. Daartoe werken de 
toezichthoudende autoriteiten samen met 
elkaar en met de Commissie.

Motivering

Er moet duidelijk één primair verantwoordelijke toezichthouder worden aangewezen omwille 
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van een gestroomlijnde invoering van een echte eenloketbenadering.

Amendement 323
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld. 
De toezichthoudende autoriteiten mogen 
alleen sancties opleggen aan voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers die hun belangrijkste vestiging 
in dezelfde lidstaat hebben, of in 
coördinatie met de artikelen 56 en 57 
indien de toezichthoudende autoriteit van 
de lidstaat waar de belangrijkste vestiging 
zich bevindt, niet optreedt.

Motivering

Verduidelijking en accentuering van de rol van de toezichthouders met betrekking tot 
sancties.

Amendement 324
Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende autoriteit treedt bij 
de uitvoering van haar taken en de 
uitoefening van haar bevoegdheden 
volledig onafhankelijk op.

1. De toezichthoudende autoriteit treedt bij 
de uitvoering van haar taken en de 
uitoefening van haar bevoegdheden 
volledig onafhankelijk op, onverminderd 
de bepalingen van hoofdstuk VII inzake 
samenwerking en conformiteit.

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten zijn verplicht elkaar bij te staan in het kader van de 
conformiteitstoetsing.
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Amendement 325

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit ofwel door het 
parlement ofwel door de regering van de 
betrokken lidstaat worden benoemd.

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit door het 
parlement van de betrokken lidstaat 
worden benoemd.

Amendement 326

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer deze verordening uit hoofde 
van artikel 3, lid 1, van toepassing is, is de
bevoegde toezichthoudende autoriteit de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat
of het gebied waar zich de belangrijkste 
vestiging bevindt van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker op wie deze verordening van 
toepassing is. Geschillen worden beslecht 
overeenkomstig de in artikel 58 
vastgestelde conformiteitstoetsing, 
onverminderd de andere bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

Amendement 327

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer deze verordening uit 
hoofde van artikel 3, lid 2, van toepassing 
is, is de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit de toezichthoudende autoriteit 
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van de lidstaat of het gebied waar de voor 
de verwerking verantwoordelijke een 
vertegenwoordiger in de Unie heeft 
aangewezen overeenkomstig artikel 25.

Amendement 328

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Wanneer deze verordening van 
toepassing is op meerdere voor de 
verwerking verantwoordelijken en/of 
verwerkers met dezelfde groep van 
ondernemingen uit hoofde van zowel 
artikel 3, lid 1 als artikel 3, lid 2, is slechts 
één toezichthoudende autoriteit bevoegd 
en deze wordt bepaald overeenkomstig 
artikel 51, lid 2.

Amendement 329

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit adviseert 
op verzoek elke betrokkene bij de 
uitoefening van zijn rechten uit hoofde van 
deze verordening en werkt daartoe, indien 
nodig, samen met de toezichthoudende 
autoriteiten van andere lidstaten.

3. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
adviseert op verzoek elke betrokkene bij de 
uitoefening van zijn rechten uit hoofde van 
deze verordening en werkt daartoe, indien 
nodig, samen met de toezichthoudende 
autoriteiten van andere lidstaten.

Amendement 330

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk toezichthoudende autoriteit is 1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 



PE496.562v02-00 162/198 AD\927816NL.doc

NL

bevoegd om: is bevoegd om:

Amendement 331
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) erop toe te zien dat de in artikel 34 
bedoelde voorafgaande toestemmingen en
voorafgaande raadplegingen worden 
nageleefd;

(d) erop toe te zien dat de in artikel 34 
bedoelde voorafgaande raadplegingen 
worden nageleefd;

Amendement 332
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j bis) de voor de verwerking 
verantwoordelijke en/of de verwerker in 
kennis te stellen van de mogelijkheden 
van beroep in rechte tegen haar besluit.

Motivering

De bevoegdheden van de toezichthouder tegenover de voor de verwerking verantwoordelijke 
en/of de verwerker moeten omgeven zijn met uitdrukkelijke juridische waarborgen.

Amendement 333

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke toezichthoudende autoriteit kan op 
grond van haar onderzoeksbevoegdheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verlangen dat zij:

2. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
kan op grond van haar 
onderzoeksbevoegdheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker verlangen dat zij:

Amendement 334
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Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

3. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

Amendement 335

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

4. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

Amendement 336
Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer een verwerking 
betrekking kan hebben op betrokkenen in 

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
raadplegingen, inspecties en de snelle 
mededeling van informatie over de opening 
en het verloop van dossiers wanneer
verwerkingen in verschillende lidstaten
nadelige rechtsgevolgen kunnen hebben 
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verschillende lidstaten. voor betrokkenen.

Amendement 337

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden. Daarbij 
kan het met name gaan om de toezending 
van relevante informatie over het verloop 
van een onderzoek of de 
handhavingsmaatregelen die zijn genomen 
om verwerkingen die in strijd met deze 
verordening plaatsvinden, te doen staken of 
te verbieden.

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden. Daarbij 
kan het met name gaan om de toezending 
van relevante informatie over het verloop 
van een onderzoek of de 
handhavingsmaatregelen die zijn genomen 
om verwerkingen die naar is bewezen in 
strijd met deze verordening plaatsvinden, 
te doen staken of te verbieden.

Amendement 338
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteiten stellen
de praktische aspecten van specifieke 
samenwerkingsmaatregelen vast.

4. De toezichthoudende autoriteiten leggen
de praktische aspecten van specifieke 
samenwerkingsmaatregelen vast in hun 
reglement van orde. Het reglement van 
orde wordt gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement 339
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een toezichthoudende 
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 

1. Alvorens de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 
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neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

Amendement 340

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) betrekking heeft op verwerkingen die 
verband houden met het aanbieden van 
goederen of diensten aan betrokkenen in 
verschillende lidstaten, of met het 
observeren van hun gedrag; of

(a) betrekking heeft op verwerkingen van 
persoonsgegevens die verband houden met 
het aanbieden van goederen of diensten aan 
betrokkenen in verschillende lidstaten
wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker niet tot 
de EER behoort en geen 
vertegenwoordiger voor het EER-gebied 
benoemt; of

Motivering

Dit moet ondernemingen van buiten de EU stimuleren een vertegenwoordiger op het 
grondgebied van de EU te benoemen.In de EU gevestigde niet-EU-ondernemingen mogen niet 
worden gediscrimineerd.

Amendement 341

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) van aanzienlijke invloed kan zijn op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie; of

Schrappen

Amendement 342

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de vaststelling beoogt van een lijst van 
verwerkingen waarvoor overeenkomstig 
artikel 34, lid 5, voorafgaande 
raadpleging moet plaatsvinden; of

Schrappen

Motivering

Zie de amendementen op artikel 34 inzake voorafgaande raadpleging – de eis dat lijsten 
worden opgesteld en aan de conformiteitstoetsing worden onderworpen is zeer 
bureaucratisch en innovatie-onvriendelijk.

Amendement 343

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de vaststelling beoogt van de in 
artikel 42, lid 2, bedoelde 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming; of

Schrappen

Amendement 344

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de toestemming beoogt voor de in 
artikel 42, lid 2, bedoelde contractuele 
bepalingen; of

Schrappen

Amendement 345

Voorstel voor een verordening
Artikel 58– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de goedkeuring beoogt van bindende Schrappen
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bedrijfsvoorschriften in de zin van 
artikel 43.

Motivering

Gegevensbeschermingsautoriteiten moeten, gelet op de rechtstreekse werking van de 
verordening, bevoegd zijn om bindende bedrijfsvoorschriften op te stellen zonder gedwongen 
te zijn deze aan de conformiteitstoetsing te onderwerpen.

Amendement 346

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) verwerking voor 
onderzoekdoeleinden toestaat 
overeenkomstig artikel 81, lid 3 en/of 
artikel 83, lid 3.

Amendement 347

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer een toezichthoudende
autoriteit geen in lid 2 bedoelde 
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet 
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 
maatregelen overeenkomstig artikel 56.

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer de bevoegde autoriteit 
geen in lid 2 bedoelde ontwerpmaatregel 
meedeelt of niet voldoet aan de 
verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 
maatregelen overeenkomstig artikel 56.

Amendement 348

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie verzoeken 
dat een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen.

4. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie, handelend 
in eigen naam, en zal zij indien een 
belanghebbende daarom vraagt,
verzoeken dat een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen.

Motivering

Wanneer er inconsistenties zijn met betrekking tot de toepassing van de verordening die de 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging in gevaar kunnen brengen en gevolgen kunnen hebben 
voor specifieke belanghebbenden, moet deze belanghebbenden het recht worden verleend om 
hun zorgen aan de conformiteitstoetsing voor te leggen.

Amendement 349

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming stelt de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onmiddellijk elektronisch door middel van 
een standaardformulier in kennis van alle
relevante informatie die het comité heeft 
ontvangen. De voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming 
verstrekt indien nodig vertalingen van 
relevante informatie.

6. De voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming stelt de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
zonder onnodige vertraging elektronisch 
door middel van een standaardformulier in 
kennis van alle relevante informatie die het 
comité heeft ontvangen. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming verstrekt indien 
nodig vertalingen van relevante informatie.

Amendement 350

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende 
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51

8. De in lid 1 bedoelde bevoegde 
toezichthoudende autoriteit neemt het 
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bevoegde toezichthoudende autoriteit 
nemen het advies van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming in aanmerking 
en delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming in aanmerking en
deelt de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of
zij haar ontwerpmaatregel handhaaft of 
wijzigt en deelt in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

Amendement 351
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in 
afwijking van de in artikel 58 bedoelde 
procedure onverwijld voorlopige 
maatregelen met een bepaalde 
geldigheidsduur nemen. De
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, wanneer het 
gevaar bestaat dat de handhaving van een 
recht van een betrokkene aanzienlijk kan 
worden belemmerd door een verandering 
in de bestaande toestand, om grote nadelen 
af te wenden, in afwijking van de in 
artikel 58 bedoelde procedure onverwijld 
voorlopige maatregelen met een bepaalde 
geldigheidsduur nemen. Deze
toezichthoudende autoriteit deelt de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit, het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, de Commissie en de
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker onverwijld die maatregelen 
met opgave van redenen mee.

Amendement 352

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
genomen en van mening is dat er 
dringend definitieve maatregelen moeten 
worden genomen, kan zij het Europees 
Comité voor gegevensbescherming met 
opgave van redenen, waaronder de redenen 
waarom de definitieve maatregelen 
spoedeisend zijn, om een dringend advies 
verzoeken.

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
genomen, verzoekt zij om een dringend 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming met opgave van 
redenen voor het verzoek, waaronder de 
redenen waarom de definitieve 
maatregelen spoedeisend zijn.

Amendement 353

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) te besluiten over de correcte 
toepassing van deze verordening 
overeenkomstig haar doelstellingen en 
vereisten in verband met 
aangelegenheden die overeenkomstig 
artikel 58 of artikel 61 door 
toezichthoudende autoriteiten zijn 
meegedeeld, een aangelegenheid 
waarvoor overeenkomstig artikel 60, lid 1, 
een met redenen omkleed besluit is 
vastgesteld of een aangelegenheid 
waarvoor een toezichthoudende autoriteit 
geen ontwerpmaatregel indient en zij 
heeft meegedeeld dat zij niet voornemens 
is het overeenkomstig artikel 59 door de 
Commissie vastgestelde advies te volgen;

Schrappen

Amendement 354

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 1. Het Europees Comité voor 
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gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie de volgende activiteiten:

gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief, op verzoek van de 
Commissie of andere belanghebbenden de 
volgende activiteiten:

Amendement 355

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) adviseren van de Commissie over 
aangelegenheden in verband met de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Unie, waaronder alle voorgestelde 
wijzigingen van deze verordening;

(a) adviseren van de Europese instellingen
over aangelegenheden in verband met de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Unie, waaronder alle voorgestelde 
wijzigingen van deze verordening;

Amendement 356

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden of op 
verzoek van de Commissie, van alle 
kwesties in verband met de toepassing van 
deze verordening en opstellen van 
richtsnoeren, aanbevelingen en beste 
praktijken voor de toezichthoudende
autoriteiten, teneinde te bevorderen dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast;

(b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden, de 
Commissie of andere belanghebbenden
van alle kwesties in verband met de 
toepassing van deze verordening en 
opstellen van richtsnoeren, aanbevelingen 
en beste praktijken voor de 
toezichthoudende autoriteiten, teneinde te 
bevorderen dat deze verordening 
consequent wordt toegepast;

Amendement 357

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming raadpleegt bij het 
uitvoeren van zijn in dit artikel genoemde 
taken indien nodig de belanghebbende 
partijen en biedt hun de gelegenheid om 
binnen een redelijk tijdsbestek 
commentaar te leveren. Onverminderd 
artikel 72 maakt het Europees Comité 
voor gegevensbescherming de resultaten 
van de raadpleging openbaar.

Motivering

Alvorens adviezen en verslagen goed te keuren dient het Comité de belanghebbende partijen 
te raadplegen en hun de gelegenheid te geven om binnen een redelijk tijdsbestek commentaar 
te leveren. Deze mogelijkheid bestaat ook op andere gebieden van regelgeving.

Amendement 358
Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zijn reglement 
van orde en zijn eigen werkregelingen vast.
Het comité zorgt er met name voor dat het 
zijn activiteiten kan voortzetten wanneer de 
ambtstermijn van een lid afloopt of een lid 
ontslag neemt, dat er voor specifieke 
kwesties of sectoren subgroepen worden 
opgericht en dat er voor de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing procedures 
worden vastgesteld.

2. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zijn reglement 
van orde en zijn eigen werkregelingen vast.
Het comité zorgt er met name voor dat het 
zijn activiteiten kan voortzetten wanneer de 
ambtstermijn van een lid afloopt of een lid 
ontslag neemt, dat er voor specifieke 
kwesties of sectoren subgroepen worden 
opgericht en dat er voor de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing en de 
juridische waarborgen voor voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers procedures worden vastgesteld.

Motivering

Er zijn geen expliciete juridische waarborgen voor de betrokken voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers.

Amendement 359
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Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd. Hun 
benoeming kan worden ingetrokken door 
een besluit van het Europees Parlement 
dat wordt aangenomen met een 
meerderheid van twee derde van de 
uitgebrachte stemmen en bij meerderheid 
van de leden van het Parlement.

Amendement 360

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die 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 uit hun 
ledenkring, indien zij van mening zijn dat 
de rechten van betrokkenen uit hoofde van 
deze verordening geschonden zijn als 
gevolg van de verwerking van 
persoonsgegevens en zij beschikken over 
een budget van ten minste 80 000 euro en 
over een representatief ledenbestand met 
een dienovereenkomstige ledenstructuur.

Motivering

De vereisten van een minimumbudget en een representatief ledenbestand zijn noodzakelijk om 
te voorkomen dat het instrument van collectieve actie wordt misbruikt of dat verenigingen 
puur met het oog op een dergelijke actie worden opgericht, en tevens om te waarborgen dat 
de advocaten- en proceskosten althans gedeeltelijk zijn gedekt.



PE496.562v02-00 174/198 AD\927816NL.doc

NL

Amendement 361

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vordering tegen een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker wordt ingesteld bij de 
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker een vestiging heeft. Een 
dergelijke vordering kan ook worden 
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van 
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk 
verblijft, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een autoriteit is die 
optreedt in de uitoefening van het 
overheidsgezag.

2. Een vordering tegen een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker wordt ingesteld bij de 
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker een vestiging heeft. Een 
dergelijke vordering kan ook worden 
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van 
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk 
verblijft, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een autoriteit is die 
optreedt in de uitoefening van het 
overheidsgezag. De hierboven genoemde 
afwijking is niet van toepassing op een 
openbare autoriteit van een derde land.

Amendement 362

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in artikel 74 bedoelde 
rechten namens één of meer betrokkenen 
uit te oefenen. Organen, organisaties of 
verenigingen in de zin van artikel 73, 
lid 2, kunnen geen verzoek tot 
schadevergoeding overeenkomstig 
artikel 77 indienen.

Amendement 363
Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 364
Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker bij de verwerking betrokken is, 
zijn alle voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers
hoofdelijk gehouden tot volledige 
vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke bij de 
verwerking betrokken is, zijn alle voor de 
verwerking verantwoordelijken hoofdelijk 
gehouden tot volledige vergoeding van de 
schade voor zover de respectieve 
aansprakelijkheid van de gezamenlijk 
voor de verwerking verantwoordelijken 
niet is vastgesteld in de in artikel 24 
bedoelde wettelijke regeling. In het geval 
van een groep van ondernemingen is heel 
de groep als één enkele economische 
entiteit aansprakelijk.

Amendement 365

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven van 
deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst 
dat de schade hem niet kan worden 
toegerekend.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke kan geheel of
gedeeltelijk worden ontheven van deze 
aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de 
schade hem niet kan worden toegerekend.
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Amendement 366

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

Amendement 367
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, de gevoeligheid 
van de betrokken gegevens, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de omvang van de schade als 
gevolg van de overtreding, de mate waarin 
de natuurlijke of de rechtspersoon 
aansprakelijk is en reeds vorige inbreuken 
heeft gepleegd, de technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures die overeenkomstig artikel 23 
ten uitvoer zijn gelegd en de mate waarin 
er met de toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen.
Ofschoon een beoordelingsmarge wordt 
geboden bij het opleggen van dergelijke 
sancties, teneinde rekening te houden met 
de hierboven uiteengezette 
omstandigheden en met andere 
situatiespecifieke feiten, kunnen 
divergenties bij de toepassing van 
administratieve sancties worden herzien 
overeenkomstig de conformiteitstoetsing. 
In voorkomend geval heeft de 
gegevensbeschermingsautoriteit ook de 
bevoegdheid om te verlangen dat een 
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functionaris voor gegevensbescherming 
wordt benoemd, als een orgaan, 
organisatie of vereniging ervoor heeft 
gekozen dit niet te doen.

Amendement 368

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Verzwarende factoren die pleiten 
voor het opleggen van administratieve 
geldboetes overeenkomend met de in de 
leden 4 tot en met 6 vermelde 
bovengrenzen zijn met name:
i) herhaalde overtredingen waarbij de 
geldende wetgeving op roekeloze wijze 
wordt genegeerd;
ii) weigering om mee te werken aan of 
obstructie van een handhavingsproces;
iii) opzettelijke, ernstige overtredingen die 
aanzienlijke schade kunnen veroorzaken;
iv) niet-uitvoering van een 
privacyeffectbeoordeling;
v) niet-benoeming van een functionaris 
voor gegevensbescherming.

Amendement 369

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Verzachtende factoren die pleiten 
voor het opleggen van administratieve 
geldboetes overeenkomend met de in de 
leden 4 tot en met 6 vermelde 
ondergrenzen zijn o.a.:
i) maatregelen die door de natuurlijke of 
rechtspersoon zijn genomen om te 
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waarborgen dat aan de desbetreffende 
verplichtingen wordt voldaan;
ii) oprechte onzekerheid over de vraag of 
de activiteit een schending van de 
desbetreffende verplichtingen inhield;
iii) onmiddellijke beëindiging van de 
schending wanneer hiervan kennis wordt 
verkregen;
iv) medewerking aan 
handhavingsprocessen;
v) uitvoering van een 
privacyeffectbeoordeling;
vi) benoeming van een functionaris voor 
gegevensbescherming.

Amendement 370
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een eerste en niet-opzettelijke niet-
naleving van deze verordening kan een 
schriftelijke waarschuwing worden 
gegeven zonder dat er een sanctie wordt 
opgelegd, wanneer:

3. De toezichthoudende autoriteit kan een 
schriftelijke waarschuwing geven zonder 
een sanctie op te leggen. De 
toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete opleggen die, bij herhaalde en 
opzettelijke inbreuk, kan oplopen tot 
1 000 000 euro of, bij een onderneming, 
tot 1% van haar jaarlijkse wereldwijde 
omzet.

(a) een natuurlijke persoon 
persoonsgegevens verwerkt zonder 
commerciële belangen; or
(b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

Motivering

De maximale geldboete die door een toezichthoudende autoriteit kan worden opgelegd en die 
kan oplopen tot 1 000 000 euro of, bij een onderneming, tot 1% van haar wereldwijde 
jaaromzet, dient gehandhaafd te blijven. De onafhankelijkheid van de toezichthoudende 
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autoriteiten, zoals vastgelegd in artikel 8, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie moet echter worden gewaarborgd. Bovendien kan de conformiteitstoetsing, en 
met name artikel 58, leden 3 en 4, bijdragen aan een geharmoniseerd beleid op het gebied 
van administratieve sancties binnen de Europese Unie.

Amendement 371
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Schrappen

Amendement 372
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) niet voorziet in mechanismen voor de 
uitoefening van de rechten van 
betrokkenen of niet onmiddellijk of in de 
vereiste vorm betrokkenen antwoordt 
overeenkomstig artikel 12, leden 1 en 2;

Schrappen

Amendement 373
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in strijd met artikel 12, lid 4, een 
vergoeding aanrekent voor informatie of 
voor het beantwoorden van verzoeken van 
betrokkenen.

Schrappen
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Amendement 374
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Schrappen

Amendement 375
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de betrokkene geen informatie 
verstrekt, of onvolledige informatie 
verstrekt, of de informatie niet op 
voldoende transparante wijze verstrekt 
overeenkomstig artikel 11, artikel 12, 
lid 3, en artikel 14;

Schrappen

Amendement 376
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een 
ontvanger relevante informatie niet 
meedeelt overeenkomstig artikel 13;

Schrappen

Amendement 377
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;

Schrappen

Amendement 378
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;

Schrappen

Amendement 379
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;

Schrappen

Amendement 380
Voorstel voor een verordening
Artikel 79– lid 5 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;

Schrappen

Amendement 381
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

Schrappen

Amendement 382
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 000 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 2 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Schrappen

Amendement 383
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 

Schrappen
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toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;

Amendement 384
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;

Schrappen

Amendement 385
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig 
artikel 19;

Schrappen

Amendement 386
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;

Schrappen

Amendement 387
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;

Schrappen
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Amendement 388
Voorstel voor een verordening
Artikel 79– lid 6 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25;

Schrappen

Amendement 389
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;

Schrappen

Amendement 390
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – paragraaf 6 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
of die inbreuk niet tijdig of niet volledig 
meldt overeenkomstig de artikelen 31 
en 32;

Schrappen

Amendement 391
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 

Schrappen
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voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;

Amendement 392
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;

Schrappen

Amendement 393
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;

Schrappen

Amendement 394
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die 
niet is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;

Schrappen
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Amendement 395
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;

Schrappen

Amendement 396
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 
of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, 
lid 6, en artikel 53, lid 2;

Schrappen

Amendement 397
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) de voorschriften inzake het bewaren 
van het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

Schrappen

Amendement 398
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd Schrappen
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overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de 
bedragen van de in de leden 4, 5 en 6 
bedoelde geldboeten te actualiseren, 
rekening houdend met de in lid 2 bedoelde 
criteria.

Amendement 399
Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene 
beginselen in hoofdstuk II, de rechten van 
de betrokkenen in hoofdstuk III, de voor 
de verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

1. Teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting zijn hoofdstuk II 
(Beginselen), hoofdstuk III (Rechten van 
de betrokkene), hoofdstuk IV (De voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker), hoofdstuk V (Doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of 
internationale organisaties), hoofdstuk VI 
(Onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten) en hoofdstuk VII 
(Samenwerking en conformiteit), alsmede 
de artikelen 73, 74, 76 en 79 van 
hoofdstuk VIII (Beroep, 
aansprakelijkheid en sancties) niet van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke of artistieke en literaire 
doeleinden.

Motivering

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Amendement 400
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Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming vaardigt, na 
raadpleging van vertegenwoordigers van 
de pers, auteurs en artiesten, betrokkenen 
en relevante maatschappelijke 
organisaties, richtsnoeren uit om duidelijk 
te maken wanneer dergelijke 
uitzonderingen of afwijkingen nodig 
kunnen zijn.

Amendement 401

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Verwerking van persoonsgegevens en het 
beginsel van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten
Overheidsinstanties en openbare organen 
mogen persoonsgegevens in documenten 
die zij in hun bezit hebben, vrijgeven 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
ten aanzien van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten dat 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens in overeenstemming 
brengt met het beginsel van het recht van 
toegang van het publiek tot officiële 
documenten.

Motivering

Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het openbare toezicht op 
overheidsaangelegenheden niet onnodig wordt gehinderd door 
gegevensbeschermingsvoorschriften. Zoals in de adviezen van de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming, de Groep artikel 29 en het FRA werd gesteld, dient het beginsel 
van toegang van het publiek tot officiële documenten daarom te worden gegarandeerd.
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Amendement 402
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

Amendement 403

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Onverminderd deze verordening kunnen 
de lidstaten bij wet of bij collectieve 
overeenkomst tussen werkgevers en 
werknemers specifieke voorschriften 
vaststellen voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid,
strafrechtelijke veroordelingen en
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.
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Amendement 404
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Amendement 405
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening mogen persoonsgegevens 
alleen voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. Onverminderd deze verordening mogen 
persoonsgegevens die niet binnen de in 
artikel 8 van deze verordening bedoelde 
gegevenscategorieën vallen, alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden uit hoofde 
van artikel 6, lid 2, en artikel 9, lid 2, 
onder i), worden verwerkt, wanneer:

Amendement 406
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk 
door verwerking van gegevens waarmee de 
betrokkene niet of niet langer kan worden 
geïdentificeerd;

(a) deze doeleinden redelijkerwijs niet 
kunnen worden bereikt door verwerking 
van gegevens waarmee de betrokkene niet 
of niet langer kan worden geïdentificeerd;

Amendement 407
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Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verdere verwerking van de gegevens 
voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden wordt niet 
als onverenigbaar beschouwd op grond 
van artikel 5, lid 1, onder b, mits de 
verwerking:
(a) is onderworpen aan de voorwaarden 
en garanties van dit artikel; en
(b) voldoet aan alle andere relevante 
wetgeving.

Amendement 408

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Binnen de grenzen van deze 
verordening en met name dit artikel 
kunnen de lidstaten specifieke regelingen 
aannemen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden 
en in het bijzonder voor 
volksgezondheidsonderzoek.

Motivering

De regels voor gegevensbescherming op het niveau van de lidstaten zijn complex en omvatten 
talloze nuances, ook als het gaat om volksgezondheidsonderzoek. De nationale wetgever moet 
de mogelijkheid krijgen om concrete maatregelen aan te nemen of te handhaven ten aanzien 
van de ethische toetsing van volksgezondheidsonderzoek dat wordt verricht zonder dat 
toestemming van de betrokkene is vereist. Ethische toetsing op het niveau van de lidstaat 
biedt betrokkenen de garantie dat het gebruik en het hergebruik van hun persoonsgegevens 
voor onderzoeksdoeleinden in overeenstemming is met de maatschappelijke waarden op een 
bepaald tijdstip.

Amendement 409
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Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de persoonsgegevens worden 
verwerkt om geaggregeerde 
gegevensverslagen te produceren die 
geheel bestaan uit anonieme gegevens, 
pseudonieme gegevens, of beide.

Motivering

Het doel van dergelijke verslagen is niet om personen te identificeren of te traceren. Voor de 
opstelling van dergelijke verslagen worden reeksen individuele gegevens op een anonieme 
manier gebundeld zonder afbreuk te doen aan de privacy. Web analytics is een voorbeeld van 
geaggregeerde gegevensverslagen.

Amendement 410
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer persoonsgegevens worden 
vergaard voor statistische doeleinden of 
ten behoeve van de volksgezondheid, 
worden de gegevens onmiddellijk na de 
vergaring, controle- of 
vergelijkingsoperaties anoniem gemaakt, 
tenzij de gegevens nodig blijven voor 
statistische doeleinden1 en ten behoeve 
van de volksgezondheid, bijvoorbeeld voor 
epidemiologisch, translationeel en 
klinisch onderzoek.
________________________
1 Paragraaf 8 van de aanbeveling van de 
Raad van Europa inzake de bescherming 
van persoonsgegevens die voor statistische 
doeleinden worden vergaard en verwerkt -
goedgekeurd door het Comité van 
Ministers op de 602e bijeenkomst van de 
afgevaardigden van de ministers op 
30 september 1997.
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Motivering

Epidemiologisch onderzoek is sterk afhankelijk van "gekoppelde gegevens" en is niet mogelijk 
als er alleen volledig anonieme of pseudonieme gegevens beschikbaar zijn. Dergelijk cruciaal 
onderzoek was een luxe voor bepaalde EU-landen en dreigt te verdwijnen als de in deze 
bindende verordening voorgestelde maatregelen van kracht worden.

Amendement 411

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker mag 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden doorgeven aan een derde land 
of een internationale organisatie 
wanneer:
(a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk 
door verwerking van gegevens waarmee 
de betrokkene niet of niet langer kan 
worden geïdentificeerd;
(b) de ontvanger redelijkerwijs geen 
toegang heeft tot gegevens aan de hand 
waarvan informatie kan worden 
toegeschreven aan een geïdentificeerde of 
identificeerbare betrokkene; en
(c) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens heridentificatie van de 
betrokkene verbieden en de verwerking 
van gegevens beperken overeenkomstig de 
in dit artikel opgenomen voorwaarden en 
garanties.

Motivering

Een ontvanger van voor wetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen doorgegeven 
versleutelde gegevens heeft geen enkele mogelijkheid om de betrokkenen te heridentificeren. 
Hij heeft op grond van dit amendement geen toegang tot de versleuteling en mag volgens het 
contract betrokkenen niet heridentificeren. Met dit amendement wordt het proces dat ten doel 
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heeft er redelijkerwijs voor te zorgen dat ontvangers in derde landen niet kunnen en niet 
zullen overgaan tot heridentificatie van versleutelde gegevens, in een formele vorm gegoten, 
waardoor het mogelijk wordt dergelijke gegevens zonder verdere rompslomp door te geven.

Amendement 412
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Wanneer de betrokkene 
toestemming moet geven voor de 
verwerking van medische gegevens 
uitsluitend ten behoeve van de 
volksgezondheid, kan de mogelijkheid van 
algemene toestemming ten behoeve van 
epidemiologisch, translationeel en 
klinisch onderzoek worden geboden.

Motivering

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly, 
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data.
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Amendement 413
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd Schrappen
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overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor 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 
rechten van de betrokkene.

Amendement 414
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Verwerking van gegevens betreffende 

strafrechtelijke veroordelingen ter 
bestrijding van vermogensdelicten

Binnen de grenzen van deze verordening 
en overeenkomstig artikel 9, lid 2, 
onder j), is de verwerking van gegevens 
betreffende strafrechtelijke 
veroordelingen of daarmee verband 
houdende veiligheidsmaatregelen 
toegestaan indien wordt voorzien in 
passende maatregelen om de 
grondrechten en vrijheden van de 
betrokkene te beschermen en indien zulks 
plaatsvindt:
(a) met het oog op de voorkoming van, het 
onderzoek naar en de opsporing van 
vermogensdelicten, of
(b) om redenen van algemeen belang 
zoals de bescherming tegen het 
grensoverschrijdend risico van 
vermogensdelicten.
In beide gevallen mag de betrokkene niet 
om toestemming worden gevraagd 
teneinde deze doeleinden niet in gevaar te 
brengen.
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Motivering

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Amendement 415
Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5,
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5,
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, 
lid 11, artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3,
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

2. De in artikel 14, lid 7, artikel 26, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, en
artikel 43, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Amendement 416
Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2002/58/EG wordt geschrapt.

2. Artikel 1, lid 2, artikel 2, onder b) en c), 
artikel 4, leden 3, 4 en 5, en de artikelen 6 
en 9 van Richtlijn 2002/58/EG worden
geschrapt.
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Amendement 417

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De door de Commissie vastgestelde 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen dienen om de 
twee jaar door het Europees Parlement en 
de Raad te worden geëvalueerd.
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