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Amendement 1
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. onderstreept dat effectieve 
bescherming van het recht op privacy van 
essentieel belang is om het vertrouwen 
van de consument te winnen, hetgeen 
onontbeerlijk is om het groeipotentieel 
van de digitale interne markt volledig te 
kunnen ontsluiten;

Or. en

Amendement 2
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. is van mening dat de digitale 
interne markt noopt tot op Europees 
niveau gecoördineerde 
gemeenschappelijke privacybescherming 
om de grensoverschrijdende handel te 
kunnen stimuleren en marktverstoringen 
tegen te gaan; onderstreept het belang 
van een solide bescherming van gevoelige 
economische gegevens (zoals 
kredietkaartnummers, adressen, enz.), die 
van vitale betekenis is voor de 
geloofwaardigheid van het systeem en 
voor de digitale consumptiemaatschappij;

Or. en
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Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de Commissie bij elk 
voorstel rekening moet houden met alle 
aspecten, inclusief aantoonbare noodzaak,
de effectieve verplichtingen waaraan
datacontrollers moeten voldoen, en het 
verwachte nut in termen van 
gegevensbescherming;

1. onderstreept dat de Commissie bij elk 
voorstel rekening moet houden met alle 
aspecten, inclusief aantoonbare noodzaak,
rechtszekerheid, beperking van 
administratieve formaliteiten, billijke 
concurrentieverhoudingen voor
datacontrollers en het verwachte nut in 
termen van gegevensbescherming;

Or. ro

Amendement 4
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. onderstreept dat de Commissie bij elk 
voorstel rekening moet houden met alle 
aspecten, inclusief aantoonbare noodzaak, 
de effectieve verplichtingen waaraan 
datacontrollers moeten voldoen, en het 
verwachte nut in termen van
gegevensbescherming;

1. onderstreept dat de Commissie rekening 
moet houden met alle aspecten, inclusief
uitvoerbaarheid en de kosten die aan
gegevensbescherming zijn verbonden;

Or. en

Amendement 5
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beseft echter ook dat de 
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gegevensbeschermingsrichtlijn 
(95/46/EG) heeft geresulteerd in een 
gefragmenteerd rechtskader doordat de 
lidstaten bij de implementatie en 
handhaving daarvan elk hun eigen gang 
zijn gegaan, en dat de nieuwe 
technologische ontwikkelingen nieuwe 
problemen in de sfeer van de 
gegevensbescherming hebben 
teweeggebracht; deelt derhalve de 
opvatting dat er inderdaad behoefte is aan 
een nieuw rechtskader;

Or. en

Amendement 6
Zigmantas Balčytis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de gebrekkige 
harmonisatie van de 
gegevensbeschermingswetgevingen van de 
lidstaten en de uiteenlopende toepassing 
van de databeschermingsrichtlijn 
ondernemers ertoe dwingen extra kosten 
te maken, hun administratieve lasten 
verzwaren, rechtsonzekerheid creëren en 
afbreuk doen aan de verwezenlijking van 
het doel van de richtlijn, namelijk het 
bieden van een gelijkwaardig 
beschermingsniveau;

Or. lt

Amendement 7
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met de inspanningen 
van de Commissie om de 
gegevensbescherming te harmoniseren; 
verzoekt de Commissie echter erop toe te 
zien dat harmonisatie geen verlaging van 
het databeschermingsniveau tot gevolg 
heeft;

Or. de

Amendement 8
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. maakt de Commissie erop attent dat 
een van de voorwaarden voor de 
verwezenlijking van een interne digitale 
markt erin bestaat dat er 
gemeenschappelijke beginselen en regels 
moeten gelden voor zowel goederen als 
diensten, aangezien diensten een 
belangrijk onderdeel vormen van de 
digitale markt;

Or. en

Amendement 9
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt in dit verband bij de 
Commissie aan op aanscherping van de 
bestaande 
gegevensbeschermingsregelingen in 
verband met de doorgifte van gegevens 
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aan derde landen en met betrekking tot 
cloud computing, datamining en 
soortgelijke nieuwe technologieën voor 
virtuele en grensoverschrijdende hosting, 
verwerking en koppeling van gegevens; 
onderstreept de noodzaak tot invoering 
van juridisch bindende verplichtingen 
voor bedrijven die hun 
gegevensverwerkingsoperaties 
uitbesteden, tot harmonisatie van de zgn. 
"adequaatheidstoetsingen" voor derde 
landen en tot harmonisatie van de 
handhavingsverplichtingen waaraan de 
lidstaten moeten voldoen; is van mening 
dat alle EU-burgers zich verzekerd 
moeten weten van hun fundamentele 
recht op privacy en gegevensbescherming, 
ongeacht de geografische locatie van de 
voor datacontrole verantwoordelijke 
instantie; is van mening dat een beter 
geharmoniseerd rechtskader voor 
bedrijven meer juridische duidelijkheid 
zou scheppen, de administratieve lasten 
zou helpen verlagen en de bescherming 
van individuele persoonsgegevens ten 
goede zou komen;

Or. en

Amendement 10
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie Richtlijn 
97/46/EG in dier voege te wijzigen dat zij 
zich niet alleen tot meer datacategorieën 
(bijvoorbeeld ook genetische gegevens) 
uitstrekt, maar tevens tegemoetkomt aan 
de toekomstige ontwikkeling van "nieuwe 
gegevens", en de richtlijn wat dat betreft 
grondig te herzien;

Or. de
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Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig 
rekening te houden met de gevolgen van 
een en ander voor mkb-bedrijven, zodat 
deze niet worden benadeeld;

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig 
rekening te houden met de gevolgen van 
een en ander voor mkb-bedrijven, zodat 
deze niet worden benadeeld; is voorts van 
mening dat, ongeacht de grootte van het 
betrokken bedrijf, ook rekening moet 
worden gehouden met de omvang van de 
te verwerken gegevens;

Or. en

Amendement 12
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig 
rekening te houden met de gevolgen van 
een en ander voor mkb-bedrijven, zodat 
deze niet worden benadeeld;

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig 
rekening te houden met de gevolgen van 
een en ander voor mkb-bedrijven, zodat 
deze niet worden benadeeld, en de 
administratieve rompslomp en kosten 
waarmee internationaal opererende mkb-
bedrijven af te rekenen hebben terug te 
dringen;

Or. de

Amendement 13
Francesco De Angelis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig 
rekening te houden met de gevolgen van 
een en ander voor mkb-bedrijven, zodat 
deze niet worden benadeeld;

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig 
rekening te houden met de gevolgen van 
een en ander voor mkb-bedrijven, zodat 
deze niet worden benadeeld en/of niet nog 
meer administratieve lasten te verstouwen 
krijgen;

Or. it

Amendement 14
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig 
rekening te houden met de gevolgen van 
een en ander voor mkb-bedrijven, zodat 
deze niet worden benadeeld;

2. verzoekt de Commissie zorgvuldig 
rekening te houden met de gevolgen van 
een en ander voor mkb-bedrijven, zodat 
deze niet worden benadeeld, met name 
door administratieve rompslomp te 
vermijden;

Or. en

Amendement 15
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie geen gevolg te 
geven aan oproepen tot invoering van 
nieuwe, onnauwkeurig gedefinieerde 
algemene beginselen waardoor 
rechtsonzekerheid kan worden 
veroorzaakt, de concurrentieverhoudingen 
kunnen worden verstoord, handelsbarrières 
kunnen worden gecreëerd, het vermoeden 
van onschuld op losse schroeven kan 

3. is van mening dat bij de herziening van 
het rechtskader de nodige flexibiliteit in 
acht moet worden genomen, zodat het kan 
voorzien in de toekomstige behoeften 
naarmate de technologie zich verder 
ontwikkelt; benadrukt evenwel dat de 
Commissie erop moet toezien dat de 
nieuwe beginselen niet op een zodanig 
vage en onnauwkeurige manier worden 
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komen te staan en bijkomende 
verplichtingen voor datacontrollers in het 
leven kunnen worden geroepen zonder dat 
er sprake is van kwantificeerbare 
vooruitgang bij het oplossen van reële 
problemen;

geformuleerd dat ze kunnen leiden tot 
rechtsonzekerheid, dat de
concurrentieverhoudingen erdoor kunnen 
worden verstoord, handelsbarrières kunnen 
worden gecreëerd, het vermoeden van 
onschuld op losse schroeven kan komen te 
staan en bijkomende verplichtingen voor 
datacontrollers in het leven kunnen 
worden geroepen zonder dat er sprake is 
van kwantificeerbare vooruitgang bij het 
oplossen van reële problemen;

Or. en

Amendement 16
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie geen gevolg te 
geven aan oproepen tot invoering van 
nieuwe, onnauwkeurig gedefinieerde 
algemene beginselen waardoor 
rechtsonzekerheid kan worden 
veroorzaakt, de 
concurrentieverhoudingen kunnen 
worden verstoord, handelsbarrières 
kunnen worden gecreëerd, het vermoeden 
van onschuld op losse schroeven kan 
komen te staan en bijkomende 
verplichtingen voor datacontrollers in het 
leven kunnen worden geroepen zonder dat 
er sprake is van kwantificeerbare 
vooruitgang bij het oplossen van reële 
problemen;

3. verzoekt de Commissie erop toe te zien 
dat eventuele nieuwe beginselen zodanig 
zijn geconcipieerd dat de rechten van 
gebruikers erdoor worden beschermd en 
dat zij noodzakelijk zijn voor de 
verwezenlijking van dat doel, alsook 
evenredig en voldoende duidelijk om 
rechtszekerheid en eerlijke concurrentie 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 17
Angelika Niebler, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie geen gevolg te 
geven aan oproepen tot invoering van 
nieuwe, onnauwkeurig gedefinieerde 
algemene beginselen waardoor 
rechtsonzekerheid kan worden 
veroorzaakt, de concurrentieverhoudingen
kunnen worden verstoord, 
handelsbarrières kunnen worden 
gecreëerd, het vermoeden van onschuld 
op losse schroeven kan komen te staan en
bijkomende verplichtingen voor 
datacontrollers in het leven kunnen 
worden geroepen zonder dat er sprake is 
van kwantificeerbare vooruitgang bij het 
oplossen van reële problemen;

3. verzoekt de Commissie er nauwlettend 
op toe te zien dat nieuw geïntroduceerde 
beginselen daadwerkelijk reële problemen 
oplossen en geen rechtsonzekerheid 
veroorzaken, concurrentieverhoudingen
verstoren, handelsbarrières creëren of
bijkomende verplichtingen voor 
datacontrollers in het leven roepen;

Or. en

Amendement 18
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie geen gevolg te 
geven aan oproepen tot invoering van 
nieuwe, onnauwkeurig gedefinieerde 
algemene beginselen waardoor 
rechtsonzekerheid kan worden 
veroorzaakt, de 
concurrentieverhoudingen kunnen 
worden verstoord, handelsbarrières 
kunnen worden gecreëerd, het vermoeden 
van onschuld op losse schroeven kan 
komen te staan en bijkomende 
verplichtingen voor datacontrollers in het 
leven kunnen worden geroepen zonder dat 
er sprake is van kwantificeerbare 
vooruitgang bij het oplossen van reële 

3. verzoekt de Commissie de normen en 
beginselen die zijn neergelegd in Richtlijn 
EG/95/46 als uitgangspunt voor striktere 
regels te hanteren;
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problemen;

Or. en

Amendement 19
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt de Commissie geen gevolg te 
geven aan oproepen tot invoering van 
nieuwe, onnauwkeurig gedefinieerde 
algemene beginselen waardoor 
rechtsonzekerheid kan worden veroorzaakt, 
de concurrentieverhoudingen kunnen 
worden verstoord, handelsbarrières kunnen 
worden gecreëerd, het vermoeden van 
onschuld op losse schroeven kan komen te 
staan en bijkomende verplichtingen voor 
datacontrollers in het leven kunnen 
worden geroepen zonder dat er sprake is 
van kwantificeerbare vooruitgang bij het 
oplossen van reële problemen;

3. verzoekt de Commissie geen gevolg te 
geven aan oproepen tot invoering van 
nieuwe, onnauwkeurig gedefinieerde 
algemene beginselen waardoor 
rechtsonzekerheid kan worden veroorzaakt, 
de concurrentieverhoudingen kunnen 
worden verstoord, handelsbarrières kunnen 
worden gecreëerd, het vermoeden van 
onschuld op losse schroeven kan komen te 
staan en bijkomende verplichtingen voor 
datacontrollers in het leven kunnen 
worden geroepen zonder dat er sprake is 
van als zodanig kwalificeerbare
vooruitgang bij het oplossen van reële 
problemen;

Or. de

Amendement 20
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een systeem voor de certificering 
van verstrekkers en controllers van 
persoonsgegevens in te voeren teneinde 
garanties te kunnen bieden met 
betrekking tot de definitie, implementatie 
en tenuitvoerlegging van duidelijke 
procedures voor de bescherming van 
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dergelijke gegevens;  

Or. ro

Amendement 21
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst de Commissie er nogmaals op 
dat er behoefte is aan een duidelijke 
definitie van het zogenoemde "recht om te 
worden vergeten", waarbij duidelijk moet 
worden aangegeven aan welke eisen moet 
worden voldaan en moet worden 
gespecificeerd jegens wie dat recht 
juridisch inroepbaar is;

Or. en

Amendement 22
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
"gegevensportabiliteit" op het internet te 
faciliteren onder inachtneming van de 
zakelijke modellen van dienstverleners, de 
bestaande technische systemen en de 
legitieme belangen van de betrokken 
actoren; onderstreept dat de gebruikers 
ter wille van een efficiënt en verantwoord 
gebruik van het internet voldoende greep 
moeten kunnen houden op hun 
onlinegegevens;

Or. en
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Amendement 23
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat voor eventueel in te 
voeren certificerings- of 
verzegelingssystemen kan worden 
teruggegrepen op het EMAS, en dat de 
integriteit en betrouwbaarheid daarvan in 
ieder geval moet zijn gewaarborgd;

Schrappen 

Or. en

Amendement 24
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat voor eventueel in te 
voeren certificerings- of 
verzegelingssystemen kan worden 
teruggegrepen op het EMAS, en dat de 
integriteit en betrouwbaarheid daarvan in 
ieder geval moet zijn gewaarborgd;

4. is van mening dat voor eventueel in te 
voeren certificerings- of 
verzegelingssystemen kan worden 
teruggegrepen op een model zoals het 
EMAS, en dat de integriteit en 
betrouwbaarheid daarvan in ieder geval 
moet zijn gewaarborgd; verlangt dat in het 
bewuste systeem individuele seriecodes 
moeten worden gebruikt die zijn 
aangegeven op voor het publiek zichtbare 
en via een centrale openbare databank te 
verifiëren certificaten;

Or. en

Amendement 25
Angelika Niebler, Herbert Reul, Axel Voss, Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. is van mening dat voor eventueel in te 
voeren certificerings- of 
verzegelingssystemen kan worden 
teruggegrepen op het EMAS, en dat de 
integriteit en betrouwbaarheid daarvan in 
ieder geval moet zijn gewaarborgd;

4. is van mening dat voor eventueel in te 
voeren certificerings- of 
verzegelingssystemen kan worden 
teruggegrepen op een model zoals het 
EMAS, en dat de integriteit en 
betrouwbaarheid daarvan in ieder geval 
moet zijn gewaarborgd;

Or. en

Amendement 26
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst de Commissie er nogmaals op 
dat de gevolgen die aan uitbreiding van 
gevoelige gegevenscategorieën zijn 
verbonden grondig moeten worden 
onderzocht; de strengere criteria voor de 
omgang met gevoelige gegevens mogen 
niet tot gevolg hebben dat er steeds 
nieuwe wettelijke vergunningen moeten 
worden verleend om te kunnen voorzien 
in de noodzakelijke en gewenste 
informaticatoepassingen; de lijst van 
gevoelige gegevens mag alleen worden 
uitgebreid tot informatie die gevoelig is in 
(nagenoeg) alle denkbare 
dataverwerkingssituaties, zoals genetische 
gegevens;

Or. en

Amendement 27
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie aan te sturen 
op zelfregulering van sectoren in het 
kader van de herziene 
gegevensbeschermingswetgeving; pleit 
ervoor daarin een controle- en 
sanctiemechanisme op te nemen dat onder 
toezicht staat van de 
gegevensbeschermingsinstanties, en erop 
toe te zien dat voor alle entiteiten in een 
bepaalde sector zelfreguleringscodes van 
toepassing zijn;

Or. en

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie met derde 
landen een gestructureerde dialoog aan te 
gaan over de onderlinge afstemming van 
de wettelijke voorschriften inzake 
persoonsgegevensbescherming en erop toe 
te zien dat bij de overdracht of verwerking 
van dergelijke gegevens volledig in 
overeenstemming met de EU-wetgeving 
wordt gehandeld;

Or. ro

Amendement 29
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat aan het 
"ingebouwde privacy"-beginsel op een 
zodanige manier gestalte moet worden 
gegeven dat de gebruikers daadwerkelijk 
recht hebben op privacy en dat 
tegelijkertijd rechtszekerheid voor 
datacontrollers en -producenten en gelijke 
toepassing van de regels in de gehele EU 
worden gegarandeerd;

Or. en

Amendement 30
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst erop dat "profilering" is 
uitgegroeid tot een belangrijke trend in de 
digitale wereld, mede gelet op het 
toenemende belang van sociale netwerken 
en geïntegreerde 
internetbusinessmodellen; dringt er 
daarom bij de Commissie op aan ook te 
voorzien in voorschriften met betrekking 
tot "profilering", en daarbij de begrippen 
"profiel" en "profilering" duidelijk te 
definiëren;

Or. en

Amendement 31
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie 
krachtiger aan te sturen op bevordering 
van zelfreguleringsinitiatieven, eigen 
verantwoordelijkheid en het recht om de 
eigen gegevens te controleren, met name 
op het internet;

Or. en

Amendement 32
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit ervoor om, van zodra er concreet 
invulling moet worden gegeven aan het 
"ingebouwde privacy"-beginsel, uit te gaan 
van het bestaande EU-model voor 
goederen, teneinde rechtszekerheid, 
eerlijke concurrentieverhoudingen en vrij 
verkeer te kunnen waarborgen;

5. pleit ervoor om, van zodra er concreet 
invulling moet worden gegeven aan het 
"ingebouwde privacy"-beginsel, uit te gaan 
van het bestaande EU-model voor 
goederen, teneinde rechtszekerheid, 
eerlijke concurrentieverhoudingen en vrij 
verkeer te kunnen waarborgen; is van 
mening dat "ingebouwde privacy" moet 
berusten op het beginsel van 
gegevensminimalisering, waaronder moet 
worden verstaan dat alle producten op een 
zodanige wijze moeten worden gebouwd 
dat alleen de voor het functioneren 
daarvan strikt noodzakelijke 
persoonsgegevens worden verzameld, 
gebruikt en doorgegeven;

Or. en

Amendement 33
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 5



AM\863753NL.doc 19/30 PE462.771v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit ervoor om, van zodra er concreet 
invulling moet worden gegeven aan het 
"ingebouwde privacy"-beginsel, uit te gaan 
van het bestaande EU-model voor 
goederen, teneinde rechtszekerheid, 
eerlijke concurrentieverhoudingen en vrij 
verkeer te kunnen waarborgen;

5. is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om "ingebouwde privacy" als 
algemeen beginsel te laten gelden en 
verzoekt de Commissie dit concept nader
uit te werken; wijst in dit verband met 
nadruk op de noodzaak bij de 
implementatie van dit concept hoe dan 
ook uit te gaan van solide en duidelijke 
criteria en definities teneinde 
rechtszekerheid, eerlijke 
concurrentieverhoudingen en vrij verkeer 
te kunnen waarborgen;

Or. en

Amendement 34
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit ervoor om, van zodra er concreet 
invulling moet worden gegeven aan het
"ingebouwde privacy"-beginsel, uit te 
gaan van het bestaande EU-model voor 
goederen, teneinde rechtszekerheid, 
eerlijke concurrentieverhoudingen en vrij 
verkeer te kunnen waarborgen;

5. is ermee ingenomen dat sterk de 
nadruk wordt gelegd op het "ingebouwde 
privacy"-beginsel, en dringt erop aan dat 
dit principe op een zodanige manier wordt 
ingevuld dat het recht van de gebruikers 
op privacy en gegevensbescherming,
rechtszekerheid, eerlijke 
concurrentieverhoudingen en vrij verkeer
is gewaarborgd,

Or. en

Amendement 35
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 5
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Ontwerpadvies Amendement

5. pleit ervoor om, van zodra er concreet 
invulling moet worden gegeven aan het 
"ingebouwde privacy"-beginsel, uit te 
gaan van het bestaande EU-model voor 
goederen, teneinde rechtszekerheid, 
eerlijke concurrentieverhoudingen en vrij 
verkeer te kunnen waarborgen;

5. steunt de beginselen van "ingebouwde" 
en "standaardprivacy" als middel om 
meer naar eigen inzicht en op basis van 
consensus en transparantie gestalte te 
kunnen geven aan het concept 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 36
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit ervoor om, van zodra er concreet 
invulling moet worden gegeven aan het 
"ingebouwde privacy"-beginsel, uit te gaan 
van het bestaande EU-model voor 
goederen, teneinde rechtszekerheid, 
eerlijke concurrentieverhoudingen en vrij 
verkeer te kunnen waarborgen;

5. pleit ervoor om, van zodra er concreet 
invulling moet worden gegeven aan het 
"ingebouwde privacy"-beginsel, uit te gaan 
van het bestaande EU-model voor 
goederen, teneinde rechtszekerheid, 
transparantie, eerlijke 
concurrentieverhoudingen en vrij verkeer 
te kunnen waarborgen;

Or. de

Amendement 37
Matthias Groote

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat gebruikers van sociale 
netwerksites een volledig overzicht 
kunnen krijgen van de over hen 
aangehouden gegevens, zonder dat 
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daarvoor onaanvaardbare kosten of 
inspanningen noodzakelijk zijn;

Or. de

Amendement 38
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit ervoor dat de Commissie bij 
inbreuken – in plaats van terug te grijpen 
op het veranwoordelijkheidsbeginsel –
ook de mogelijkheid overweegt om 
sancties wegens wangedrag op te leggen;

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Lena Ek

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit ervoor dat de Commissie bij 
inbreuken – in plaats van terug te grijpen 
op het veranwoordelijkheidsbeginsel –
ook de mogelijkheid overweegt om
sancties wegens wangedrag op te leggen;

6. onderstreept de noodzaak van een 
correcte handhaving, bijvoorbeeld door 
middel van sancties wegens wangedrag;

Or. en

Amendement 40
Jens Rohde

Ontwerpadvies
Paragraaf 6
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Ontwerpadvies Amendement

6. pleit ervoor dat de Commissie bij 
inbreuken – in plaats van terug te grijpen 
op het veranwoordelijkheidsbeginsel –
ook de mogelijkheid overweegt om
sancties wegens wangedrag op te leggen;

6. pleit ervoor dat de Commissie zich 
beraadt over potentiële sanctiestrategieën, 
bijvoorbeeld in de vorm van sancties 
wegens wangedrag;

Or. en

Amendement 41
Angelika Niebler, Herbert Reul, Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit ervoor dat de Commissie bij 
inbreuken – in plaats van terug te grijpen 
op het veranwoordelijkheidsbeginsel –
ook de mogelijkheid overweegt om 
sancties wegens wangedrag op te leggen;

6. pleit ervoor dat de Commissie bij 
inbreuken de mogelijkheid overweegt om 
sancties wegens wangedrag op te leggen en 
daarnaast ook het 
verantwoordelijkheidsbeginsel 
introduceert;

Or. en

Amendement 42
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit ervoor dat de Commissie bij 
inbreuken – in plaats van terug te grijpen 
op het veranwoordelijkheidsbeginsel – ook 
de mogelijkheid overweegt om sancties 
wegens wangedrag op te leggen;

6. pleit ervoor dat de Commissie bij 
inbreuken – in plaats van terug te grijpen 
op het veranwoordelijkheidsbeginsel – ook 
de mogelijkheid overweegt om sancties 
wegens wangedrag op te leggen; dit zou 
resulteren in een betere harmonisatie van 
de Europese wetgeving op dit terrein;

Or. en
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Amendement 43
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie de bestaande 
regels inzake toepasselijkheid, 
noodzakelijkheid, duidelijkheid, 
afdwingbaarheid en bevoegdheden, 
deskundigheid en handhavingsoptreden 
van de zijde van de autoriteiten te herzien;

7. verzoekt de Commissie de bestaande 
regels inzake toepasselijkheid, 
noodzakelijkheid, duidelijkheid, 
afdwingbaarheid en bevoegdheden, 
deskundigheid en handhavingsoptreden 
van de zijde van de autoriteiten te herzien
om te komen tot een geïntegreerd 
wetgevingsstelsel voor 
gegevensbescherming in alle lidstaten van 
de Unie; dringt erop aan dat deze nieuwe 
wetgevingsmaatregelen ongeacht de 
locatie van de voor datacontrole en -
verwerking verantwoordelijke instanties 
van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 44
Angelika Niebler, Herbert Reul, Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie de bestaande 
regels inzake toepasselijkheid, 
noodzakelijkheid, duidelijkheid, 
afdwingbaarheid en bevoegdheden, 
deskundigheid en handhavingsoptreden 
van de zijde van de autoriteiten te herzien;

7. verzoekt de Commissie de bestaande 
regels inzake duidelijkheid, 
afdwingbaarheid en bevoegdheden, 
deskundigheid en handhavingsoptreden 
van de zijde van de autoriteiten in detail 
uit te werken en te onderbouwen;

Or. en
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Amendement 45
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt de Commissie de bestaande 
regels inzake toepasselijkheid, 
noodzakelijkheid, duidelijkheid, 
afdwingbaarheid en bevoegdheden,
deskundigheid en handhavingsoptreden 
van de zijde van de autoriteiten te herzien;

7. verzoekt de Commissie de bestaande 
regels inzake toepasselijkheid, 
noodzakelijkheid, effectiviteit,
duidelijkheid, afdwingbaarheid en 
bevoegdheden, deskundigheid en 
handhavingsoptreden van de zijde van de 
autoriteiten te herzien;

Or. de

Amendement 46
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. spoort alle betrokken instanties 
ertoe aan toe te werken naar een 
gemeenschappelijke norm ter definiëring 
van wie kan worden beschouwd als een 
persoon die toestemming geeft en tot 
vaststelling van een gemeenschappelijke 
"leeftijd waarop iemand toestemming kan 
verlenen" voor het gebruik en de 
doorgifte van gegevens;

Or. en

Amendement 47
Ioan Enciu

Ontwerpadvies
Paragraaf 8
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Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de in de herziene 
telecomreglementering opgenomen regels 
inzake veiligheid en kennisgeving bij 
inbreuken in verband met 
persoonsgegevens als richtsnoer moeten 
dienen voor alle nieuw in te voeren 
algemene instrumenten, teneinde een gelijk 
speelveld en uniforme bescherming te 
kunnen garanderen.

8. benadrukt dat de in de herziene 
telecomreglementering opgenomen regels 
inzake veiligheid en kennisgeving bij 
inbreuken in verband met 
persoonsgegevens als richtsnoer moeten 
dienen voor alle nieuw in te voeren 
algemene instrumenten, teneinde een gelijk 
speelveld en uniforme bescherming voor 
alle burgers te kunnen garanderen.

Or. en

Amendement 48
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verzoekt de Commissie meer vaart te 
zetten achter de goedkeuring van de 
mededeling over het Europees model voor 
de uitwisseling van 
rechtshandhavingsinformatie en het 
desbetreffende actieplan, de richtlijn 
inzake het gebruik van persoonsgegevens 
van passagiers (PNR-gegevens) voor 
wetshandhavingsdoeleinden, de 
mededeling over privacy en vertrouwen in 
digitaal Europa: het vertrouwen van 
burgers in nieuwe diensten waarborgen, 
en de herziening van Richtlijn 
2003/98/EG inzake het hergebruik van 
overheidsinformatie, waartoe de 
Commissie zich in haar werkprogramma 
voor 2011 en 2012 heeft verbonden; 

Or. ro

Amendement 49
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat eventueel nieuw in te 
voeren rechtsinstrumenten dienen te 
gelden voor alle datacontrollers die 
omgaan met informatie over Europese 
burgers, ongeacht de locatie binnen of 
buiten de EU waar de datacontroller zich 
bevindt; verzoekt de Commissie zich 
samen met de internationale partners, 
vooral met India, in te zetten voor de 
invoering van 
gegevensbeschermingsregels die voldoen 
aan de EU-normen en voor opneming van 
de EU-normen in alle internationale 
overeenkomsten;

Or. en

Amendement 50
Silvana Koch-Mehrin

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is ingenomen met de onlangs 
gesloten  overeenkomst tot vaststelling van 
een Effectbeoordelingskader privacy- en 
gegevensbescherming voor RFID-
toepassingen, dat ten doel heeft de privacy 
van de consument te waarborgen alvorens 
er RFID-tags op de markt verschijnen; 

Or. en

Amendement 51
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 ter. dringt er bij de Commissie op aan de 
verzameling en de aan- en verkoop van 
persoonsgegevens nader te reguleren door  
dit aspect ook te betrekken bij de 
toepassing van eventueel nieuw in te 
voeren gegevensbeschermingsregels; wijst 
erop dat dergelijke gegevens niet alleen 
voor online doeleinden, maar ook voor 
direct marketing per post worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 52
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quater. onderstreept dat de burgers hun 
datarechten kosteloos en zonder porto- of 
andere kosten moeten kunnen uitoefenen; 
roept het bedrijfsleven ertoe op zich te 
onthouden van alle pogingen om 
onnodige belemmeringen te verbinden 
aan het recht om inzage te krijgen in 
persoonsgegevens, deze aan te passen of 
te doen verwijderen;

Or. en

Amendement 53
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 quinquies. maakt de Commissie erop 
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attent dat niet alle datacontrollers 
internetbedrijven zijn; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de nieuwe 
gegevensbeschermingsregels zowel in de 
online- als in de offlineomgeving kunnen
worden toegepast;

Or. en

Amendement 54
Lena Kolarska-Bobińska, Axel Voss, Angelika Niebler, Herbert Reul

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 sexies. onderstreept dat de lidstaten hun 
nationale justitiële en 
gegevensbeschermingsautoriteiten meer 
bevoegdheden moeten toekennen om 
bedrijven sancties op te leggen bij 
databeschermingsinbreuken of wegens 
het niet toepassen van de desbetreffende 
wetgeving;

Or. en

Amendement 55
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 septies. wijst erop dat de mogelijkheid 
tot het aanspannen van collectieve 
procedures zou kunnen worden 
geïntroduceerd als instrument waarmee 
individuele personen hun datarechten 
gezamenlijk kunnen verdedigen en 
schadeloosstelling wegens data-inbreuken 
kunnen eisen; merkt evenwel op dat aan 
de introductie van dit rechtsmiddel 
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beperkingen moeten worden verbonden 
om misbruik te voorkomen; verzoekt de 
Commissie om nadere verduidelijking van 
de relatie tussen deze mededeling over 
gegevensbescherming en de lopende 
publieksraadpleging omtrent  collectief 
redres;

Or. en

Amendement 56
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 octies. is van mening dat alle 
persoonsgegevensoverdrachten 
traceerbaar moeten zijn (wat betreft 
herkomst en bestemming) en dat deze 
informatie voor de betrokkene 
beschikbaar moet worden gesteld; 
benadrukt dat wanneer iemand zijn via 
een controller verkregen gegevens wenst 
aan te passen, de eigenaar de 
mogelijkheid moet worden geboden dit 
verzoek te laten doorsturen naar zowel de 
oorspronkelijke gegevensbron als naar 
alle andere controllers die van die 
gegevens deelgenoot zijn gemaakt;

Or. en

Amendement 57
Lena Kolarska-Bobińska, Angelika Niebler

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 nonies. verzoekt de Commissie de 
juridische aansprakelijkheid van 
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controllers van persoonsgegevens nader te 
verduidelijken; benadrukt dat duidelijk 
moet worden gemaakt of de eerste 
datacontroller of de laatst bekende 
controller aansprakelijk moet worden 
gesteld dan wel of zij gezamenlijk 
aansprakelijk zijn;

Or. en


