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Amendement 165
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (algemene 
verordening gegevensbescherming)

betreffende de bescherming van natuurlijke 
en rechtspersonen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (algemene verordening 
gegevensbescherming)

(Voor de EER relevante tekst) (Voor de EER relevante tekst)

Or. de

Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

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,

Or. en

Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău

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,

Or. en

Amendement 168
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De bescherming van natuurlijke 
personen bij de verwerking van 
persoonsgegevens is een grondrecht. 
Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en artikel 16, lid 1, van het Verdrag heeft 
eenieder het recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens.

(1) De bescherming van natuurlijke en 
rechtspersonen bij de verwerking van 
persoonsgegevens is een grondrecht. 
Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
en artikel 16, lid 1, van het Verdrag heeft 
eenieder het recht op bescherming van zijn 
persoonsgegevens.

Or. de

Amendement 169
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De verwerking van persoonsgegevens 
staat ten dienste van de mens; de 
beginselen en voorschriften betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen bij 
de verwerking van hun persoonsgegevens 
dienen, ongeacht de nationaliteit of de 
verblijfplaats van de betrokkenen, in 

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

betrokkenen natuurlijke personen of de 
zetel van de betrokken rechtspersonen, in 
overeenstemming te zijn met hun 
grondrechten en fundamentele vrijheden, 
en in het bijzonder met hun recht op 
bescherming van persoonsgegevens. 
Gegevensverwerking dient bij te dragen tot 
de totstandbrenging van een ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht en van een 
economische unie, tot economische en 
sociale vooruitgang, de versterking en de 
convergentie van de economieën binnen de 
interne markt en het individuele welzijn.

Or. de

Amendement 170
Gunnar Hökmark

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer moet een 
uitgangspunt zijn voor de manier waarop 
persoonsgegevens in openbare registers 
worden verwerkt.

Or. sv

Amendement 171
Gunnar Hökmark

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, 
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mogen niet worden uitgehold, terwijl de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid, zoals vastgelegd in de 
grondwetten van de lidstaten, beschermd 
moeten worden.

Or. sv

Amendement 172
Amelia Andersdotter

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 
persoonsgegevens steeds vaker wereldwijd 
bekend. Technologie heeft zowel de 
economie als het maatschappelijk leven 
ingrijpend veranderd en maakt betere
wettelijke garanties noodzakelijk die het 
vrije verkeer van gegevens binnen de Unie 
en de doorgifte naar derde landen en 
internationale organisaties zullen
vergemakkelijken en daarbij een hoge mate 
van bescherming van persoonsgegevens 
garanderen.

Or. en

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.
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Amendement 173
András Gyürk

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.

Or. en

Amendement 174
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 95/46/EG is wat 
doelstellingen en beginselen betreft nog 
steeds valide, maar heeft niet voorkomen 
dat gegevens in de Unie op 
gefragmenteerde wijze worden beschermd, 
er sprake is van rechtsonzekerheid en in 
brede lagen van de bevolking het beeld 
bestaat dat met name onlineactiviteit 
aanzienlijke risico's inhoudt met betrekking 
tot de bescherming van natuurlijke 

(7) Richtlijn 95/46/EG is wat 
doelstellingen en beginselen betreft nog 
steeds valide, maar heeft niet voorkomen 
dat gegevens in de Unie op 
gefragmenteerde wijze worden beschermd, 
er sprake is van rechtsonzekerheid en in 
brede lagen van de bevolking het beeld 
bestaat dat met name onlineactiviteit 
aanzienlijke risico's inhoudt met betrekking 
tot de bescherming van natuurlijke 



PE502.053v01-00 8/157 AM\922340NL.doc

NL

personen. De verschillen in de mate waarin 
de bescherming van de rechten en 
vrijheden van personen, inzonderheid de 
bescherming van persoonsgegevens, op het 
stuk van de verwerking van 
persoonsgegevens in de lidstaten is 
gewaarborgd, kunnen het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie beletten. 
Deze verschillen kunnen bijgevolg een 
belemmering vormen voor de uitoefening 
van economische activiteiten op EU-
schaal, de mededinging vervalsen en de 
overheid beletten haar taak ten aanzien van 
de toepassing van het EU-recht te 
vervullen. Deze verschillende 
beschermingsniveaus zijn het gevolg van 
de verschillen in de uitvoering en 
toepassing van Richtlijn 95/46/EG.

personen. De verschillen in de mate waarin 
de bescherming van de rechten en 
vrijheden van personen, inzonderheid de 
bescherming van persoonsgegevens, op het 
stuk van de verwerking van 
persoonsgegevens in de lidstaten is 
gewaarborgd, kunnen het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie beletten 
en rechtsonzekerheid creëren ten aanzien 
van de eerbiediging van de grondrechten 
op bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en gegevensbescherming. 
Deze verschillen kunnen bijgevolg een 
belemmering vormen voor de uitoefening 
van economische activiteiten op EU-
schaal, de mededinging vervalsen en de 
overheid beletten haar taak ten aanzien van 
de toepassing van het EU-recht te 
vervullen. Deze verschillende 
beschermingsniveaus zijn het gevolg van 
de verschillen in de uitvoering en 
toepassing van Richtlijn 95/46/EG.

Or. en

Motivering

De verschillen in de mate waarin de bescherming van de rechten en vrijheden van personen, 
inzonderheid de bescherming van persoonsgegevens, op het stuk van de verwerking van 
persoonsgegevens in de lidstaten is gewaarborgd, kunnen het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie beletten en rechtsonzekerheid creëren ten aanzien van de 
eerbiediging van de grondrechten op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 
gegevensbescherming.

Amendement 175
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Richtlijn 95/46/EG is wat 
doelstellingen en beginselen betreft nog 
steeds valide, maar heeft niet voorkomen 

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

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

Or. en

Motivering

De inconsequente toepassing van de gegevensbeschermingswetgeving leidt onvermijdelijk tot 
inperkingen van de grondrechten van de burgers.

Amendement 176
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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 worden gezorgd
voor een in de gehele Unie coherente en 
homogene toepassing van de regels inzake 
de bescherming van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

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

Amendement 177
Paul Rübig

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 
van natuurlijke personen in verband met 

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

Or. de

Amendement 178
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Doeltreffende bescherming van 
persoonsgegevens in de gehele Unie vereist 
versterking en nadere vaststelling van de 
rechten van de betrokkenen en de 
verplichtingen van degenen die 
persoonsgegevens verwerken en van 
degenen die over die verwerking beslissen, 
maar ook vergelijkbare bevoegdheden 
inzake toezicht en handhaving van de 
voorschriften inzake gegevensbescherming 
en vergelijkbare sancties voor overtreders 
in de lidstaten.

(9) Doeltreffende bescherming van 
persoonsgegevens in de gehele Unie vereist 
versterking en nadere vaststelling van de 
rechten van de betrokkenen en de 
verplichtingen van degenen die 
persoonsgegevens verwerken en van 
degenen die over die verwerking beslissen, 
maar ook vergelijkbare bevoegdheden en 
technische en operationele capaciteit
inzake toezicht en handhaving van de 
voorschriften inzake gegevensbescherming 
en vergelijkbare sancties voor overtreders 
in de lidstaten.

Or. en

Motivering

Sterke, onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten zijn een van de noodzakelijke 
voorwaarden voor een effectieve gegevensbescherming. Zij mogen niet worden beïnvloed van 
buitenaf, zoals werd bevestigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-518/07 en 
C-614/10), en moeten daarom over voldoende – financiële en personele – middelen 
beschikken om de handhaving van de gegevensbeschermingswetgeving te verzekeren. Deze 
wijzigingen zijn erop gericht de toezichthoudende autoriteiten de nodige onafhankelijkheid en 
middelen te verschaffen opdat zij het grondrecht op gegevensbescherming effectief kunnen 
beschermen.

Amendement 179
Jean-Pierre Audy
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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.

Or. fr

Amendement 180
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\922340NL.doc 13/157 PE502.053v01-00

NL

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.

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 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.

Or. en

Motivering

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen mogen enkel profiteren van uitzonderingen 
wanneer dat noodzakelijk is. Die uitzonderingen moeten daarnaast zo worden toegepast dat 
zij de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid voor burgers of de interne markt voor 
ondernemingen niet ondermijnen.

Amendement 181
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde personen in de gehele Unie 
een consistent niveau van bescherming te 
bieden en te voorkomen dat verschillen het 

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

vrije verkeer van gegevens op de interne 
markt hinderen, is een verordening nodig 
om bedrijven, met inbegrip van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen, 
rechtszekerheid en transparantie te bieden, 
te voorzien in dezelfde wettelijk 
afdwingbare rechten voor personen in alle 
lidstaten en in verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers, te zorgen voor consistent 
toezicht op de verwerking van 
persoonsgegevens en voor vergelijkbare 
sancties in alle lidstaten, alsook voor 
doeltreffende samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten van 
verschillende lidstaten. Met het oog op de 
specifieke situatie van kleine, middelgrote 
en micro-ondernemingen omvat deze 
verordeningen een aantal 
uitzonderingsbepalingen. Bovendien 
worden de instellingen en organen van de 
Unie, de lidstaten en hun toezichthoudende 
autoriteiten aangemoedigd om bij de 
toepassing van deze verordening de 
specifieke behoeften van de kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen in 
aanmerking te nemen 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.

Or. en

Amendement 182
Rachida Dati
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Teneinde personen in de gehele Unie 
een consistent niveau van bescherming te 
bieden en te voorkomen dat verschillen het 
vrije verkeer van gegevens op de interne 
markt hinderen, is een verordening nodig 
om bedrijven, met inbegrip van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen, 
rechtszekerheid en transparantie te bieden, 
te voorzien in dezelfde wettelijk 
afdwingbare rechten voor personen in alle 
lidstaten en in verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers, te zorgen voor consistent 
toezicht op de verwerking van 
persoonsgegevens en voor vergelijkbare 
sancties in alle lidstaten, alsook voor 
doeltreffende samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten van 
verschillende lidstaten. 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, in 
overleg met de relevante betrokkenen, 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.

Or. fr

Motivering

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

Amendement 183
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 
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 ook beroep op deze verordening te 
kunnen worden gedaan.

Or. de

Amendement 184
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De bescherming van personen dient 
technologisch neutraal te zijn en niet 
afhankelijk te zijn van de gebruikte 
technieken; anders zou een ernstig gevaar 
van ontduiking ontstaan. De bescherming 

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

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

Or. de

Amendement 185
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze verordening is niet van 
toepassing op vraagstukken met betrekking 
tot de bescherming van grondrechten en 
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van gegevens in verband met niet onder het 
EU-recht vallende activiteiten en betreft 
noch de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie, die onder Verordening (EG) nr. 
45/200145 vallen, noch de 
gegevensverwerking die de lidstaten 
verrichten bij activiteiten in verband met 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Unie.

(14) Deze verordening is niet van 
toepassing op vraagstukken met betrekking 
tot de bescherming van grondrechten en 
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van gegevens in verband met niet onder het 
EU-recht vallende activiteiten.

Or. en

Motivering

De redenering die door de Commissie wordt aangedragen wanneer zij een verordening 
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voorstelt, namelijk de noodzaak van een consistente benadering tot de bescherming van het 
grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, wordt tegengesproken door deze 
lange reeks uitzonderingen. Deze uitzonderingen moeten daarom, in het belang van de 
samenhang, worden geschrapt. Zie ook de voorgestelde amendementen op artikel 2.

Amendement 186
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De bescherming van personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens is aan een specifiek EU-
rechtsinstrument onderworpen. Deze 
verordening dient derhalve niet van 
toepassing te zijn op de met die doeleinden 
verrichte verwerkingsactiviteiten. Het 
gebruik van overeenkomstig deze 
verordening door de openbare autoriteiten 
verwerkte gegevens met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
of de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke 
sancties dient echter te worden geregeld bij 
het meer specifieke EU-rechtsinstrument
(Richtlijn XX/YYYY).

(16) De bescherming van personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde
overheidsinstanties met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens is aan een specifiek EU-
rechtsinstrument onderworpen. Deze 
verordening dient derhalve niet van 
toepassing te zijn op de met die doeleinden 
verrichte verwerkingsactiviteiten. Het 
gebruik van overeenkomstig deze 
verordening door de openbare autoriteiten 
verwerkte gegevens met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
of de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke 
sancties dient echter te worden geregeld bij 
het meer specifieke EU-rechtsinstrument
(Richtlijn XX/YYYY).

Or. en

Motivering

Verduidelijking overeenkomstig het voorgestelde amendement op artikel 2.
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Amendement 187
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Deze verordening dient geen afbreuk 
te doen aan de toepassing van Richtlijn 
2000/31/EG, inzonderheid de bepalingen 
inzake de aansprakelijkheid van 
dienstverleners die als tussenpersoon 
optreden in de artikelen 12 tot en met 15 
van die richtlijn.

(17) De beperkingen van de 
aansprakelijkheid als bedoeld in Richtlijn 
2000/31/EG inzake elektronische handel 
zijn horizontaal van aard en daarom van 
toepassing op de relevante activiteiten van 
alle verleners van diensten van de 
informatiemaatschappij. In deze 
verordening worden de voorschriften 
vastgesteld voor de verwerking van 
persoonsgegevens, terwijl in de richtlijn 
inzake elektronische handel is vastgelegd 
onder welke voorwaarden een verlener 
van informatiediensten aansprakelijk is 
voor inbreuken op de wetgeving door 
derden. In het belang van de 
rechtszekerheid voor de Europese burgers 
en ondernemingen, moeten de duidelijk 
omlijnde en verschillende rollen van beide 
instrumenten consequent worden 
nageleefd. Deze verordening dient geen 
afbreuk te doen aan de toepassing van 
Richtlijn 2000/31/EG, inzonderheid de 
bepalingen inzake de aansprakelijkheid van 
dienstverleners die als tussenpersoon 
optreden in de artikelen 12 tot en met 15 
van die richtlijn.

Or. en

Motivering

In het belang van de rechtszekerheid voor de Europese burgers en ondernemingen, moeten de 
taken in deze verordening en in Richtlijn 2000/31/EG zo duidelijk mogelijk worden 
afgebakend.

Amendement 188
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Om uit te maken of een verwerking 
kan worden beschouwd als 
"observeren/volgen van gedrag" van 
betrokkenen, dient te worden vastgesteld of 
natuurlijke personen worden gevolgd met 
de bedoeling om 
gegevensverwerkingstechnieken te 
gebruiken of dat de mogelijkheid bestaat 
dat gegevensverwerkingstechnieken 
zullen worden gebruikt waarbij een 
"profiel" wordt toegepast, in het bijzonder 
om besluiten over hem te nemen of om zijn 
persoonlijke voorkeuren, gedragingen en 
attituden te analyseren of te voorspellen.

Or. en

Motivering

Personen worden niet noodzakelijkerwijs gevolgd op het internet ("smart CCTV" wordt 
bijvoorbeeld gebruikt om klanten in een winkelcentrum te volgen, of personen worden 
gevolgd via RFID-tags). Door de woorden "op het internet" te schrappen, wordt de 
technologische neutraliteit gegarandeerd. Daarnaast worden gegevens niet 
noodzakelijkerwijs meteen gebruikt voor profilering wanneer zij worden vergaard. Het is 
mogelijk dat gegevens voor een bepaald doel worden vergaard en vervolgens worden 
gebruikt voor profilering.

Amendement 189
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gelden. Om te bepalen of een persoon 
identificeerbaar is, dienen alle middelen in 
aanmerking te worden genomen waarvan 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, waarbij de stand 
van de technologie en de technologische 
ontwikkelingen volledig in aanmerking 
moeten worden genomen.

Or. en

Motivering

"Betrokkene" moet niet te beperkend worden gedefinieerd. De verordening zou duidelijk van 
toepassing moeten zijn op gegevens die het enkel mogelijk maken om betrokkenen "eruit te 
halen" en er moet duidelijk worden vermeld dat online-identificatiemiddelen in de meeste 
gevallen als persoonsgegevens moeten worden beschouwd. Aangezien de technologie gestaag 
blijft evolueren, zullen de aanvallen om de anonimiteit van gegevens op te heffen 
geavanceerder worden. Het is belangrijk om een ruime definitie van "persoonsgegevens" en 
"betrokkene" te hanteren om de bescherming toekomstbestendig te maken.

Amendement 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 redelijkerwijs te 
verwachten valt dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke, of door 



PE502.053v01-00 22/157 AM\922340NL.doc

NL

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.

ieder ander natuurlijk of rechtspersoon
worden gebruikt om de persoon te 
identificeren en (ii) de redelijke 
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, niet 
meer identificeerbaar is op basis van de 
gegevens.

Or. en

Amendement 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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.

Or. en

Amendement 192
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan een of meer online-
identificatiemiddelen via hun apparatuur, 
applicaties, instrumenten en protocollen, 
zoals internetprotocol (IP)-adressen,
identificatiecookies of andere unieke 
identificatiemiddelen. Aangezien deze 
identificatiemiddelen sporen achterlaten en 
kunnen worden gebruikt om natuurlijke 
personen te identificeren, dient deze 
verordening van toepassing te zijn op de 
verwerking van zulke gegevens, tenzij 
voor deze identificatiemiddelen kan 
worden aangetoond dat zij geen 
betrekking hebben op natuurlijke 
personen, zoals bijvoorbeeld IP-adressen 
van webservers, en daarom niet als 
persoonsgegevens kunnen worden 
beschouwd in de zin van artikel 4, lid 2.

Or. en

Motivering

Om een goede bescherming te garanderen, is het belangrijk dat de termen 
"persoonsgegevens" en "betrokkene" niet te strikt worden gedefinieerd. Online-
identificatiemiddelen moeten in de meeste gevallen als persoonsgegevens worden beschouwd. 
In het voorstel van de Commissie wordt de toepasbaarheid van 
gegevensbeschermingsbeginselen op zulke online-identificatiemiddelen aanzienlijk beperkt. In 
het voorgestelde amendement wordt duidelijk gemaakt dat zulke identificatiemiddelen als 
persoonsgegevens moeten worden beschouwd, tenzij kan worden aangetoond dat ze dat niet 
zijn.

Amendement 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 24
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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.)

Or. en

Amendement 194
Silvia-Adriana Ţicău

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, 

(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, 
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online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren hoeven dus niet onder 
alle omstandigheden als persoonsgegevens 
te worden beschouwd.

online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren hoeven dus niet 
noodzakelijkerwijs als persoonsgegevens 
te worden beschouwd voor zover de 
verwerkte informatie niet kan worden 
gebruikt om de persoon te identificeren.

Or. en

Motivering

Zodra de informatie de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om een persoon te 
identificeren, moeten de gegevens als persoonsgegevens worden beschouwd.

Amendement 195
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Waar mogelijk dient de geïnformeerde 
toestemming te worden bevorderd door 
gebruiksvriendelijke informatie te 
verstrekken over de soorten verwerking 
die zullen worden uitgevoerd. Stilte, het 
louter gebruiken van een dienst of 
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na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

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

Or. en

Motivering

Of er sprake is van geïnformeerde toestemming, is afhankelijk van of de betrokkene op een 
gebruiksvriendelijke manier vrije toegang heeft tot de informatie. Daarnaast dient het 
beginsel dat inactiviteit, zoals het niet uitvinken van vooraf aangevinkte vakjes, niet als 
toestemming kan gelden, te worden versterkt.

Amendement 196
Paul Rübig

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 te worden gegeven 
op elke passende wijze die de gebruiker in 
staat stelt door middel van hetzij een 
verklaring, hetzij een andere, 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, 
bijvoorbeeld door desbetreffende 
browserinstellingen, waaruit in dit verband 
duidelijk blijkt dat de betrokkene instemt 
met de voorgestelde verwerking van zijn 
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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.

persoonsgegevens. Ook stilte of inactiviteit 
kan als geldige toestemming worden 
beschouwd, wanneer op grond van een 
effectbeoordeling inzake 
gegevensbescherming uitdrukkelijke 
toestemming onnodig geacht wordt. De 
toestemming dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Or. de

Motivering

Hoe geringer het effect van de gegevensverwerking, des te geringer moeten de voorschriften 
voor de toestemming zijn. Daarom mag het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming geen 
algemeen vereiste zijn, maar enkel dan worden opgelegd wanneer uit de effectbeoordeling 
inzake gegevensbescherming naar voren komt dat het nodig is uitdrukkelijke toestemming te 
verkrijgen. Ook toestemming via desbetreffende browserinstellingen geldt overeenkomstig 
artikel 7, lid 1 ter, als een dergelijke handeling.

Amendement 197
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

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. 
Waar mogelijk dient de geïnformeerde 
toestemming te worden bevorderd door 
gebruiksvriendelijke informatie te 
verstrekken over de soorten verwerking 
die zullen worden uitgevoerd. Stilte, het 
louter gebruiken van een dienst of 
inactiviteit, zoals het niet uitvinken van 
vooraf aangevinkte vakjes, dient derhalve 
niet als toestemming te gelden De 
toestemming dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Or. en

Motivering

Of er sprake is van geïnformeerde toestemming, is afhankelijk van of de betrokkene op een 
gebruiksvriendelijke manier vrije toegang heeft tot de informatie. Daarnaast dient het 
beginsel dat inactiviteit, zoals het niet uitvinken van vooraf aangevinkte vakjes, niet als 
toestemming kan gelden, te worden versterkt.

Amendement 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

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

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

Or. en

Amendement 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
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van de voor de verwerking 
verantwoordelijke beschouwd, 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f).

Or. en

Amendement 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
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.

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle 
persoonsgegevens 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 
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.
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Or. en

Motivering

Gegevens betreffende de gezondheid omvatten persoonsgegevens verkregen uit het testen van 
biologische monsters en niet zozeer uit biologische monsters zelf.

Amendement 201
Jens Rohde

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 
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.

(26) Persoonsgegevens, met inbegrip van 
genetische informatie, 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 
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.
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Or. en

Motivering

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Amendement 202
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 203
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Unie bevindt.

Or. en

Amendement 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 een enkele 
hoofdvestiging in de Unie aanwijzen.

Or. en

Amendement 205
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Kinderen verdienen met betrekking tot 
hun persoonsgegevens extra bescherming, 

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

aangezien zij zich allicht minder bewust 
zijn van de risico's, gevolgen, 
beschermingsmaatregelen en rechten in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. Voor de vaststelling of 
een persoon een kind is, dient in deze 
verordening de in het VN-Verdrag inzake 
de rechten van het kind vervatte definitie te 
worden overgenomen. 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.

Or. en

Motivering

De bijzondere aandacht voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen mag niet 
worden gebruikt of kunnen worden gebruikt om de bescherming van persoonsgegevens in het 
algemeen af te bouwen.

Amendement 206
Marian Harkin, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(29) Kinderen verdienen met betrekking tot 
hun persoonsgegevens extra bescherming, 
aangezien zij zich allicht minder bewust 
zijn van de risico's, gevolgen, 
beschermingsmaatregelen en rechten in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. 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 
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worden overgenomen. 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.

Or. en

Amendement 207
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 208
Paul Rübig

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 geeft en 
hoever deze toestemming reikt.

Schrappen

Or. de

Motivering

Hoe geringer het effect van een gegevensverwerking, des te geringer moeten de voorschriften 
voor de toestemming zijn. Daarom mag het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming geen 
algemeen vereiste zijn, maar enkel dan opgelegd worden wanneer uit de effectbeoordeling 
inzake gegevensbescherming naar voren komt dat het nodig is uitdrukkelijke toestemming te 
verkrijgen. Ook toestemming via desbetreffende browserinstellingen geldt overeenkomstig 
artikel 7, lid 1 ter als een dergelijke handeling.

Amendement 209
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Wanneer de verwerking plaatsvindt op (32) Wanneer de verwerking plaatsvindt op 
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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 
geeft en hoever deze toestemming reikt.

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 
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.

Or. en

Amendement 210
Amelia Andersdotter

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 
geeft en hoever deze toestemming reikt.

(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 
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 



AM\922340NL.doc 39/157 PE502.053v01-00

NL

noodzakelijk is.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat zulke verplichtingen er niet onnodig toe leiden dat er meer gegevens 
worden verwerkt dan anders.

Amendement 211
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(33) Om te waarborgen dat het om vrije 
toestemming gaat, dient duidelijk te 
worden gemaakt dat toestemming geen 
geldige rechtsgrondslag is wanneer de 
betrokkene geen echte vrije keuze heeft en 
zijn toestemming derhalve niet kan 
weigeren of intrekken zonder nadelige 
gevolgen. Evenzo mag toestemming geen 
geldige rechtsgrondslag zijn voor de 
verwerking van gegevens wanneer de 
betrokkene geen toegang heeft tot andere 
gelijkwaardige diensten. 
Standaardinstellingen zoals reeds 
aangevinkte vakjes, stilte, of het gebruik 
van een dienst op zich impliceren geen 
toestemming. Er kan enkel toestemming 
worden verkregen voor 
gegevensverwerking die rechtmatig is en 
dus niet buitensporig is in verhouding tot 
het doel. Onevenredige 
gegevensverwerking kan niet worden 
gerechtvaardigd door toestemming te 
verkrijgen.

Or. en



PE502.053v01-00 40/157 AM\922340NL.doc

NL

Motivering

Dit amendement is bedoeld om situaties te vermijden waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke toestemming probeert te verkrijgen voor de duidelijk onevenredige 
verwerking van gegevens. Het biedt regelgevers en rechters de mogelijkheid de materiële 
billijkheid in plaats van de procedurele billijkheid te bespreken. In het algemene 
verbintenissenrecht kijkt men ook verder dan de procedurevoorschriften en staan beginselen 
als "te goeder trouw" en redelijkheid en billijkheid uiteindelijk centraal in de betrekkingen 
tussen partijen wanneer de specifieke contractuele voorwaarden indruisen tegen deze 
beginselen.

Amendement 212
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Evenzo mag toestemming geen geldige 
rechtsgrondslag zijn voor de verwerking 
van gegevens wanneer de betrokkene geen 
toegang heeft tot andere gelijkwaardige 
diensten. Standaardinstellingen zoals 
reeds aangevinkte vakjes, stilte, of het 
gebruik van een dienst op zich impliceren 
geen toestemming. Er kan enkel 
toestemming worden verkregen voor 
gegevensverwerking die rechtmatig is en 
dus niet buitensporig is in verhouding tot 
het doel. Onevenredige 
gegevensverwerking kan niet worden 
gerechtvaardigd door toestemming te 
verkrijgen.

Or. en
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Motivering

De voor de verwerking verantwoordelijke mag niet proberen om toestemming te krijgen om 
gegevens te verwerken wanneer dat duidelijk onevenredig is. Op die manier krijgen 
regelgevers en rechters de mogelijkheid de materiële billijkheid in plaats van de procedurele 
billijkheid te bespreken.

Amendement 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het houdt geen steek om overweging 34 te handhaven, gezien de wijzigingen die zijn 
aangebracht in artikel 7, lid 4.
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Amendement 214
Paul Rübig

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 deze toestemming niet vrijwillig 
is.

Or. de

Motivering

Grootteverschillen of onevenwichtigheden zijn niet per se of automatisch van invloed op het 
vrijwillige karakter van een toestemming en mogen daarom niet het beslissende criterium zijn 
aan de hand waarvan wordt bepaald of er sprake is van vrijwilligheid. Door uitsluitend 
rekening te houden met een eventuele onevenwichtigheid, dreigt rechtsonzekerheid te 
ontstaan, wat vermeden moet worden. Daarom moet de vrijwilligheid van een toestemming 
als criterium volstaan; de regeling biedt voldoende flexibiliteit om bij de beoordeling van 
afzonderlijke gevallen in voldoende mate rekening te houden met verschillende situaties en 
deze te beoordelen.

Amendement 215
Angelika Niebler
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Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(34) Toestemming 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.

Or. de

Motivering

Het verlenen van toestemming voor gegevensverwerking aan de werkgever moet niet per 
definitie ter discussie 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 216
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke. 
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever, of 
wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke een aanzienlijke 
marktmacht heeft met betrekking tot 
bepaalde producten of diensten en 
wanneer die producten of diensten 
worden aangeboden op voorwaarde van 
instemming met de verwerking van 
persoonsgegevens of wanneer de 
voorwaarden voor de dienstverlening 
eenzijdig en op een niet-essentiële manier 
worden gewijzigd, waarbij de betrokkene 
geen andere keus heeft dan de wijziging te 
accepteren of een online middel waarin 
hij of zij een aanzienlijke hoeveelheid tijd 
heeft geïnvesteerd, op te zeggen. Wanneer 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
een overheidsinstantie is, zou er alleen 
sprake zijn van een onevenwichtigheid bij 
specifieke gegevensverwerkingsoperaties 
als deze overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 217
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(34) Toestemming 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, of 
wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke een aanzienlijke 
marktmacht heeft met betrekking tot 
bepaalde producten of diensten en 
wanneer die producten of diensten 
worden aangeboden op voorwaarde van 
instemming met de verwerking van 
persoonsgegevens, of wanneer de 
voorwaarden voor de dienstverlening 
eenzijdig en op een niet-essentiële manier 
worden gewijzigd, waarbij de betrokkene 
geen andere keus heeft dan de wijziging te 
accepteren of een online middel waarin 
hij of zij een aanzienlijke hoeveelheid tijd 
heeft geïnvesteerd, op te zeggen. Wanneer 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
een overheidsinstantie is, zou er alleen 
sprake zijn van een onevenwichtigheid bij 
specifieke gegevensverwerkingsoperaties 
als deze overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. en

Motivering

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
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profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Amendement 218
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Wanneer de verwerking wordt verricht 
omdat de voor de verwerking 
verantwoordelijke hiertoe wettelijk is 
verplicht of wanneer de verwerking nodig 
is voor de vervulling van een taak van 
algemeen belang dan wel voor een taak in 
het kader van de uitoefening van het 
openbaar gezag, dient de verwerking een 
rechtsgrondslag te hebben in de EU-
wetgeving of in een wet van de lidstaat die 
voldoet aan de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
vervatte vereisten voor beperkingen van de 
rechten en vrijheden. Ook dient in de 
wetgeving van de Unie of de lidstaten te 
worden vastgesteld of de voor de 
verwerking verantwoordelijke die belast is 
met een taak van algemeen belang dan wel 
met een taak in het kader van de 
uitoefening van het openbaar gezag een 
overheidsdienst of een andere 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
persoon, zoals een beroepsvereniging, 
moet zijn.

(36) Wanneer de verwerking wordt verricht 
omdat de voor de verwerking 
verantwoordelijke hiertoe wettelijk is 
verplicht of in het kader van in het kader 
van de uitoefening van het openbaar gezag, 
dient de verwerking een rechtsgrondslag te 
hebben in de EU-wetgeving of in een wet 
van de lidstaat die voldoet aan de in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vervatte vereisten voor 
beperkingen van de rechten en vrijheden. 
Ook dient in de wetgeving van de Unie of 
de lidstaten te worden vastgesteld of de 
voor de verwerking verantwoordelijke die 
belast is met een taak in het kader van de 
uitoefening van het openbaar gezag een 
overheidsdienst of een andere 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
persoon, zoals een beroepsvereniging, 
moet zijn.

Or. en
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Motivering

De schrapping maakt de tekst duidelijker. Zoals de tekst momenteel is geformuleerd, lijkt men 
te impliceren dat er niet-verplichte gegevensverwerkingstaken zijn waarvoor een 
rechtsgrondslag zou kunnen bestaan in de EU-wetgeving. Ofwel bestaat er een 
rechtsgrondslag voor de verwerking in de EU-wetgeving en is deze verwerking verplicht, 
ofwel bestaat deze rechtsgrondslag niet. In dat laatste geval is de verwerking niet toegestaan 
en valt zij buiten het toepassingsgebied van deze uitzondering.

Amendement 219
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Deze taken, die worden uitgevoerd 
in 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 
uitoefening van dat gezag.

Or. en

Motivering

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

Amendement 220
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
"legitimate interests" in this context.
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Amendement 221
Silvia-Adriana Ţicău

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 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. Om transparantie te 
waarborgen dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke te worden verplicht de 
betrokkene uitdrukkelijk over de 
gerechtvaardigde belangen die worden 
nagestreefd en het recht van bezwaar te 
informeren, en ook te worden verplicht 
deze gerechtvaardigde belangen te staven. 
Aangezien het aan de wetgever is om de 
rechtsgrondslag te creëren voor 
gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

Or. en

Amendement 222
Kent Johansson
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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 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, stelt het Comité voor 
gegevensbescherming omvattende 
richtsnoeren vast 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 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.

Or. en

Amendement 223
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit amendement ligt op een lijn met het amendement op artikel 6.

Amendement 224
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 40
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(40) De verwerking van persoonsgegevens 
voor andere doeleinden dient alleen te 
worden toegestaan als de verwerking 
verenigbaar is met de doeleinden waarvoor 
de gegevens in eerste instantie zijn 
verzameld, met name wanneer de 
verwerking nodig is voor historisch, 
statistisch of wetenschappelijk onderzoek. 
Wanneer het andere doeleinde niet 
verenigbaar is met het doeleinde waarvoor 
de gegevens aanvankelijk zijn verzameld, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke 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.

Or. en

Amendement 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(40) De verwerking van persoonsgegevens 
voor andere doeleinden dient alleen te 
worden toegestaan als de verwerking 
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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.

verenigbaar is met de doeleinden waarvoor 
de gegevens in eerste instantie zijn 
verzameld, bijvoorbeeld wanneer de 
verwerking nodig is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden. 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.

Or. en

Amendement 226
Alejo Vidal-Quadras

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) De verwerking van gegevens voor 
zover dat noodzakelijk is om ervoor te 
zorgen dat elektriciteits- 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 
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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.

Or. en

Amendement 227
Amelia Andersdotter

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 uitdrukkelijk 
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.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het toepassingsgebied van deze uitzondering verduidelijkt en 
beperkt.
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Amendement 228
Silvia-Adriana Ţicău

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 uitdrukkelijk
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 mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 229
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Er dient ook van het verbod op de 
verwerking van categorieën gevoelige 
gegevens te kunnen worden afgeweken, 
indien de wet hierin voorziet en er 
passende waarborgen worden geboden ter 
bescherming van persoonsgegevens en 
andere grondrechten, op grond van een 

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

zwaarwegend algemeen belang en in het 
bijzonder voor gezondheidsdoeleinden, 
zoals volksgezondheid en sociale 
bescherming en het beheer van 
gezondheidsdiensten, met name om de 
kwaliteit en kostenefficiëntie te 
waarborgen van de procedures voor de 
afwikkeling van aanvragen voor 
uitkeringen en diensten in het kader van de 
ziektekostenverzekering.

Or. en

Motivering

De verwerking van gevoelige gegevens voor historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek is niet zo dringend of dwingend als de verwerking van zulke gegevens in het kader 
van de gezondheidszorg of van sociale bescherming. Er hoeft daarom geen uitzondering te 
worden gemaakt op basis van het nationale recht waardoor deze doeleinden op gelijke voet 
zouden komen te staan met de andere rechtvaardigingen die hier worden genoemd, aangezien 
een dergelijke uitzondering de grondrechten, de rechtszekerheid en de interne markt dreigt te 
ondermijnen.

Amendement 230
Amelia Andersdotter

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 

(45) Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de door hem 
verwerkte gegevens geen natuurlijk 
persoon kan identificeren, kan geen enkel 
element van deze verordening door hem 
worden geïnterpreteerd als een 
verplichting 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 
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te kunnen vinden. vragen om de gezochte persoonsgegevens 
te kunnen vinden. Als de betrokkene zulke 
gegevens kan verstrekken, dienen de voor 
de verwerking verantwoordelijken niet 
over de mogelijkheid te beschikken om 
een gebrek aan informatie in te roepen als 
reden om een verzoek om toegang te 
weigeren.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de door de Commissie voorgestelde tekst verduidelijkt.

Amendement 231
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) Wanneer 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 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.
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Or. en

Amendement 232
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Er dienen procedures te worden 
vastgesteld om de betrokkene in staat te 
stellen zijn rechten uit hoofde van deze 
verordening uit te oefenen, zoals 
mechanismen om kosteloos te verzoeken 
om, met name, toegang tot gegevens, 
rectificatie, uitwissing en uitoefening van 
het recht van bezwaar. De voor de 
verwerking verantwoordelijke dient 
verplicht te zijn binnen een gestelde 
termijn te reageren op een verzoek van de 
betrokkene en een eventuele weigering om 
gehoor te geven aan het verzoek van de 
betrokkene te motiveren.

(47) Er dienen procedures te worden 
vastgesteld om de betrokkene in staat te 
stellen zijn rechten uit hoofde van deze 
verordening uit te oefenen, zoals 
mechanismen om kosteloos toegang tot 
gegevens, rectificatie, uitwissing en 
uitoefening van het recht van bezwaar te 
krijgen. De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient verplicht te zijn 
binnen een gestelde termijn te reageren op 
een verzoek van de betrokkene en bij een 
eventuele weigering om gehoor te geven 
aan het verzoek van de betrokkene te 
motiveren waarom hij het verzoek niet 
kan inwilligen.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Amendement 233
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Overweging 48
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(48) Overeenkomstig de beginselen van 
eerlijke en transparante verwerking dient 
de betrokkene met name te worden 
ingelicht over het feit dat er verwerking 
plaatsvindt en waartoe, en te worden 
gewezen op de 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 
medegedeeld of hij verplicht is de 
gegevens te verstrekken en wat de 
gevolgen zijn van niet-verstrekking van de 
gegevens.

Or. fr

Amendement 234
Amelia Andersdotter

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 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
verordening rechtmatig kunnen worden 
verstrekt aan een andere ontvanger, 
bijvoorbeeld nadat de toestemming van de 
betrokkene is verkregen, dient de 
betrokkene te worden meegedeeld wanneer 
de gegevens voor het eerst aan de 
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ontvanger worden verstrekt.

Or. en

Amendement 235
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Deze verplichting is echter overbodig 
wanneer de betrokkene al over deze 
informatie beschikt, of wanneer de 
vastlegging of mededeling van de gegevens 
uitdrukkelijk bij wet is voorgeschreven of 
de verstrekking van informatie aan de 
betrokkene onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel moeite zou kosten. Dit 
laatste zou met name het geval kunnen 
zijn wanneer verwerking nodig is voor 
historisch, statistisch of wetenschappelijk 
onderzoek; hierbij mag in aanmerking 
worden genomen om hoeveel betrokkenen 
het gaat, hoe oud de gegevens zijn en 
welke compenserende maatregelen 
kunnen worden getroffen.

(50) Deze verplichting is echter overbodig 
wanneer de betrokkene al over deze 
informatie beschikt, of wanneer de 
vastlegging of mededeling van de gegevens 
uitdrukkelijk bij wet is voorgeschreven of 
de verstrekking van informatie aan de 
betrokkene onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel moeite zou kosten.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Amendement 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
persoonsgegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 
de 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 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.

Or. en

Amendement 237
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 51



PE502.053v01-00 62/157 AM\922340NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
gegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 
de gegevens worden verwerkt, 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, 
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.

Or. en

Motivering

De rechten van betrokkenen zijn onontbeerlijk om hen in staat te stellen om de bescherming 
van hun gegevens in eigen handen te nemen en hun rechten af te dwingen jegens voor de 
verwerking verantwoordelijken. Deze rechten vormen een van de belangrijkste hulpmiddelen 
voor het aansprakelijk stellen van de voor de verwerking verantwoordelijken. Daarom moeten 
de rechten op informatie, toegang, rectificatie, schrapping en overdraagbaarheid van de 
gegevens worden versterkt om gebruikers in staat te stellen te begrijpen wat er met hun 
gegevens gebeurt en hoe zij daar controle op kunnen uitoefenen. De uitzonderingen en 
vrijstellingen dienen erg beperkt te blijven. Met dit amendement wordt geprobeerd om de 
bedoeling achter het Commissievoorstel duidelijk te maken.
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Amendement 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
identiteit te controleren van een betrokkene 
die om toegang verzoekt. 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 
kunnen reageren.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen heeft de naleving van een eis in het kader van het recht op toegang tot 
gevolg dat de voor de verwerking verantwoordelijke (meer) persoonsgegevens van de 
betrokkene moet vergaren om aan het verzoek te kunnen voldoen. In overeenstemming met het 
beginsel van minimale gegevensverwerking dient dit mogelijke gevolg te worden vermeden.

Amendement 239
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 52



PE502.053v01-00 64/157 AM\922340NL.doc

NL

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, 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 om op eventuele verzoeken te 
kunnen reageren.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Amendement 240
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

ingetrokken of bezwaar maken tegen de 
verwerking van hun persoonsgegevens, of 
als de verwerking van hun 
persoonsgegevens op een ander punt niet 
met deze verordening in overeenstemming 
is. Gegevens kunnen echter langer worden 
bewaard als dit nodig is voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek, 
om redenen van algemeen belang op het 
gebied van de volksgezondheid, voor de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, wanneer de wet dit 
voorschrijft of wanneer er een reden is om 
de verwerking van gegevens te beperken in 
plaats van de gegevens te wissen.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand "particular" attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Amendement 241
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(54) Ter versterking van het "recht op 
uitwissing van gegevens" door 
onlinetoepassingen, dient het zodanig te 
worden uitgebreid, dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke die de 
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt, 
verplicht is derden op de hoogte te stellen
van het verzoek van de betrokkene om zijn 
gegevens te wissen. De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient te worden 
beschouwd als verantwoordelijk voor de 
openbaarmaking als hij de derde 
toestemming heeft verleend voor de 
openbaarmaking.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The text proposed by the Commission is far too broad to be 
implemented "as is" without significant dangers for freedom of communication

Amendement 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(55) Om de controle over hun eigen 
gegevens en hun recht van toegang verder 
te versterken, dienen, wanneer 
persoonsgegevens elektronisch worden 
verwerkt, betrokkenen het recht te hebben 
om van de gegevens over hen ook gratis
een kopie in een elektronisch, 
interoperabel, gestructureerd en algemeen 
gebruikt formaat te ontvangen. De 
betrokkenen dienen deze door hen 
verstrekte gegevens ook van de ene 
geautomatiseerde toepassing, zoals een 
sociaal netwerk, naar de andere te kunnen 
doorgeven. Aanbieders van diensten van 
de informatiemaatschappij mogen de 
doorgifte van die gegevens voor de 
verlening van hun diensten niet verplicht 
stellen. Sociale netwerken moeten er 
zoveel mogelijk toe worden aangespoord 
om gegevens zo op te slaan dat zij 
eenvoudig overdraagbaar zijn voor de 
betrokkenen.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.
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Amendement 243
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Wanneer persoonsgegevens worden 
verwerkt ten behoeve van direct marketing, 
dient de betrokkene het recht te hebben om 
hier op eeenvoudige en doeltreffende wijze 
kosteloos bezwaar tegen te maken.

(57) Wanneer persoonsgegevens worden 
verwerkt ten behoeve van direct marketing, 
dient de betrokkene het recht te hebben om 
hier op eenvoudige en doeltreffende wijze 
vooraf kosteloos bezwaar tegen te maken.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Amendement 244
Jens Rohde

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 

(58) Oneerlijke of discriminerende 
profilering is verboden. Zoals bepaald in 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2005/29/EG 
betreffende oneerlijke handelspraktijken 
is de beslissing waarvan sprake in artikel 
20 van deze verordening "oneerlijk" als 
zij:
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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.

(a) in strijd is met de vereisten van 
professionele toewijding, en
(b) het economische gedrag van de 
gemiddelde consument die zij bereikt of 
op wie zij is gericht of, indien zij op een 
bepaalde groep consumenten is gericht, 
het economisch gedrag van het 
gemiddelde lid van deze groep, met 
betrekking tot het product wezenlijk 
verstoort of kan verstoren.
De leidraad voor de 
tenuitvoerlegging/toepassing van de 
richtlijn betreffende oneerlijke 
handelspraktijken die door de Europese 
Commissie en de nationale 
handhavingsinstanties is gepubliceerd, 
biedt nadere toelichting bij deze definitie.

Or. en

Amendement 245
Amelia Andersdotter

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

(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. Alle
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dergelijke maatregel dient echter wel 
mogelijk te zijn wanneer deze uitdrukkelijk
is toegestaan bij de wet of wordt genomen 
in het kader van het sluiten of uitvoeren 
van een overeenkomst of wanneer de 
betrokkene zijn toestemming heeft 
gegeven. Op een dergelijke verwerking 
dienen passende waarborgen van 
toepassing te zijn, waaronder specifieke 
informering van de betrokkene, het recht 
op menselijke tussenkomst en de bepaling 
dat een dergelijke maatregel geen 
betrekking mag hebben op kinderen.

dergelijke maatregelen dienen echter wel 
mogelijk te zijn wanneer deze uitdrukkelijk
zijn toegestaan bij de wet of worden
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. Zulke 
verwerking mag met name nooit 
onopzettelijk of opzettelijk leiden tot de 
discriminatie van betrokkenen op basis 
van ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, godsdienstige of 
levensbeschouwelijke overtuiging, 
lidmaatschap van een vakvereniging of 
seksuele geaardheid. Gezien het risico op 
discriminatie, mag zulke verwerking niet 
worden gebruikt om bijzonder zeldzame 
kenmerken te voorspellen.

Or. en

Motivering

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
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sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Amendement 246
Paul Rübig

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 
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.

(58) Iedere natuurlijke of rechtspersoon
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 
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.

Or. de

Amendement 247
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) In de wetgeving van de Unie of de 
wetgeving van de lidstaten kunnen 
beperkingen worden gesteld aan de 

(59) In de wetgeving van de Unie of de 
wetgeving van de lidstaten kunnen 
beperkingen worden gesteld aan de 
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specifieke beginselen en de rechten van 
informatie, toegang, rectificatie, uitwissing, 
gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar, 
alsook aan maatregelen gebaseerd op 
profilering, aan de melding aan de 
betrokkene van een inbreuk op 
persoonsgegevens en aan bepaalde 
daarmee verband houdende verplichtingen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijken, wanneer dat in een 
democratische samenleving noodzakelijk 
en proportioneel is voor het beschermen 
van de openbare veiligheid, waaronder de 
bescherming van het menselijk leven – met 
name bij natuurlijke of door de mens 
veroorzaakte rampen–, voor het 
voorkomen, onderzoeken en vervolgen van 
strafbare feiten of van schendingen van de 
beroepscodes voor gereglementeerde 
beroepen, voor het beschermen van andere 
algemene belangen van de Unie of een 
lidstaat, met name een gewichtig 
economisch of financieel belang van de 
Unie of een lidstaat, of voor het 
beschermen van de betrokkene of de 
rechten en vrijheden van anderen. Deze 
beperkingen moeten in overeenstemming 
zijn met de vereisten van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie en 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.

specifieke beginselen en de rechten van 
informatie, toegang, rectificatie, uitwissing, 
gegevensoverdraagbaarheid en bezwaar, 
alsook aan maatregelen gebaseerd op 
profilering, aan de melding aan de 
betrokkene van een inbreuk op 
persoonsgegevens en aan bepaalde 
daarmee verband houdende verplichtingen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijken, wanneer dat in een 
democratische samenleving strikt 
noodzakelijk en proportioneel is voor het 
beschermen van de openbare veiligheid, 
waaronder de bescherming van het 
menselijk leven – met name bij natuurlijke 
of door de mens veroorzaakte rampen–, 
voor het voorkomen, onderzoeken en 
vervolgen van strafbare feiten of van 
schendingen van de beroepscodes voor 
gereglementeerde beroepen, voor het 
beschermen van andere algemene belangen 
van de Unie of een lidstaat, met name een 
gewichtig economisch of financieel belang 
van de Unie of een lidstaat, of voor het 
beschermen van de betrokkene of de 
rechten en vrijheden van anderen. Deze 
beperkingen moeten in overeenstemming 
zijn met de vereisten van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie en 
het Europees Verdrag tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. Alle dergelijke maatregelen 
moeten ter advies aan het Comité voor 
gegevensbescherming worden voorgelegd. 
Als dat advies negatief blijkt, moet dit 
leiden tot een doorverwijzing naar de 
Commissie opdat zij een
inbreukprocedure kan opstarten bij het 
Europees Hof van Justitie.

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
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understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Amendement 248
Amelia Andersdotter

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 om de 
verantwoordingsplicht te verzekeren. 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 
gerechtvaardigd op basis van de behoefte 
om aan deze verplichting te voldoen.

Or. en

Motivering

Het begrip verantwoordingsplicht dient expliciet te worden vermeld. Het moet absoluut 
worden voorkomen dat maatregelen uit deze verordening aanleiding geven tot meer 
gegevensverwerking.

Amendement 249
Amelia Andersdotter
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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) 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 en de 
ondersteunende technologieën 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. 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 
wordt beperkt. Persoonsgegevens dienen 
met name niet standaard aan een 
onbeperkt aantal personen te worden 
vrijgegeven.

Or. en

Motivering

Als "privacy by design" wordt toegepast, moet het strikter worden toegepast in alle fases van 
het ontwerpproces en moet het duidelijker worden gedefinieerd. Zowel "gegevensbescherming 
by design" als "gegevensbescherming by default" dienen duidelijker te worden gedefinieerd, 
zoals voorgesteld in het amendement.
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Amendement 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 kunnen zowel bij het 
ontwerpen als bij de uitvoering van de 
verwerking passende organisatorische 
maatregelen 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 worden
aangemoedigd, via samenwerking binnen 
de sector en het bevorderen van 
innovatieve oplossingen, producten en 
diensten.

Or. en

Motivering

Privacy en gegevensbescherming moeten ook in de toekomst op een flexibele manier kunnen 
worden geïntegreerd in interne processen en er moet ruimte worden gelaten voor 
aanpassingen. Het concept van privacy by design dient technologieneutraal te zijn, mag geen 
specifieke technologie of operationele mandaten invoeren en mag niet bijdragen tot een 
differentiëring tussen ICT en andere sectoren.

Amendement 251
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 61 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61 bis) Deze verordening is gericht op het 
aansporen van ondernemingen om 
interne programma's te ontwikkelen die 
de verwerkingsactiviteiten 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 
waarborgen voor de bescherming van 
persoonsgegevens in te voeren en 
innovatieve oplossingen voor 
gegevensbescherming by design en 
technieken ter versterking van de 
gegevensbescherming te ontwikkelen. 
Ondernemingen zouden dan openlijk 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.

Or. en

Amendement 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

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 

(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 
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door en de maatregelen van de 
toezichthoudende autoriteiten betreft, dat 
de bij deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden op duidelijke wijze 
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.

door en de maatregelen van de 
toezichthoudende autoriteiten betreft, dat 
de bij deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden op duidelijke wijze 
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.

Or. en

Amendement 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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 
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.

(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 
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.

Or. en
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Amendement 254
Pilar del Castillo Vera

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Amendement 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde verwerker verband houdt met 

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

het aanbieden van goederen of diensten aan 
dergelijke betrokkenen of met het 
observeren van hun gedrag, dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke een 
vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de 
voor de verwerking verantwoordelijke is 
gevestigd in een derde land dat een passend 
beschermingsniveau waarborgt, de voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
onderneming die gegevens van een klein 
aantal betrokkenen verwerkt of een 
overheidsinstantie of –lichaam is, of de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
dergelijke betrokkenen slechts incidenteel 
goederen of diensten aanbiedt. De 
vertegenwoordiger dient namens de voor 
de verwerking verantwoordelijke op te 
treden en kan door iedere toezichthoudende 
autoriteit worden benaderd.

Or. en

Motivering

In de digitale wereld past het niet langer om het aantal werknemers als maatstaf te hanteren 
voor de omvang van een onderneming. Een fotobewerkingsbedrijf werd onlangs overgenomen 
voor een miljard dollar en had op dat moment 13 werknemers. Wat telt, is het aantal 
betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt.

Amendement 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 

(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 
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toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken 
met het oog op het gebruik daarvan voor 
het toezicht op verwerkingsactiviteiten.

toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken 
met het oog op het gebruik daarvan voor 
het toezicht op verwerkingsactiviteiten.

Or. en

Amendement 257
Pilar del Castillo Vera

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 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.

Or. en

Amendement 258
András Gyürk

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 

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
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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 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.

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 houdt met name terdege 
rekening met de grotere risico's 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 de Commissie 
technologische neutraliteit, 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen en zo nodig samen te werken 
met derde landen.

Or. en

Motivering

Niet alle persoonsgegevens die worden aangemaakt, zijn gelijk. In sommige gevallen zijn de 
vergaarde persoonsgegevens gevoeliger dan andere, zoals de persoonsgegevens die worden 
vergaard door reisbureaus of marketingorganisaties.

Amendement 259
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
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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 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.

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 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 dienen derde 
landen zo nodig te worden aangemoedigd.

Or. en

Motivering

Er lijkt geen geldige reden te bestaan om de te bevorderen maatregelen te beperken tot de 
Europese Commissie.

Amendement 260
Ivailo Kalfin

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, 

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

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

Or. en

Amendement 261
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 72 uur, op de hoogte te 
stellen. Wanneer dit niet binnen 72 uur kan 
worden gerealiseerd, dient de kennisgeving 
vergezeld te gaan van een verklaring voor 
de vertraging. Wanneer de inbreuk 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen 
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te 
worden gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 
haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
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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.

bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

Or. en

Amendement 262
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(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 
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procedures en mechanismen die gericht 
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.

procedures en mechanismen die gericht 
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.

Or. en

Motivering

Het dient de taak van de voor de verwerking verantwoordelijken te zijn de effecten van de 
verwerking op de persoonlijke levenssfeer te beoordelen, aangezien zij ook het doel van de 
verwerking bepalen.

Amendement 264
Amelia Andersdotter

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 openbaar beschikbare 
elektronische communicatiediensten in 
openbare communicatienetwerken in de 
Unie. Wanneer aanbieders van openbare 
elektronische communicatiediensten
andere diensten aanbieden, zijn zij 
onderworpen aan de meldplicht voor 
inbreuken waarin deze verordening 
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voorziet.

Or. en

Amendement 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Wanneer een privacyeffectbeoordeling 
uitwijst dat verwerking bijvoorbeeld door 
het gebruik van specifieke nieuwe 
technologieën gepaard gaat met grote 
specifieke risico's voor de rechten en 
vrijheden van betrokkenen, zoals het 
uitsluiten van personen van hun recht, 
dienen voor het begin van de verwerkingen 
de toezichthoudende autoriteiten te worden 
geraadpleegd over gevoelige activiteiten 
die mogelijk niet in overeenstemming zijn 
met deze verordening, en zijn voorstellen 
geboden om de situatie te verbeteren. Een 
dergelijke raadpleging dient ook te 
worden uitgevoerd in het kader van de 
voorbereiding van een door het nationale 
parlement aan te nemen maatregel of op 
basis van een dergelijke wettelijke 
maatregel, waarin de aard van de 
verwerking is omschreven en passende 
waarborgen zijn opgenomen.

(74) Wanneer een privacyeffectbeoordeling 
uitwijst dat verwerking bijvoorbeeld door 
het gebruik van specifieke nieuwe 
technologieën gepaard gaat met grote 
specifieke risico's voor de rechten en 
vrijheden van betrokkenen, zoals het 
uitsluiten van personen van hun recht, 
dienen voor het begin van de verwerkingen 
de toezichthoudende autoriteiten te worden 
geraadpleegd over gevoelige activiteiten 
die mogelijk niet in overeenstemming zijn 
met deze verordening.

Or. en

Motivering

Wanneer er aanwijzingen zijn dat verwerking gepaard gaat met grote specifieke risico's voor 
de rechten en vrijheden van betrokkenen en de gevoelige activiteiten mogelijk niet in 
overeenstemming zijn met deze verordening, dient er overleg te worden gepleegd tussen de 
toezichthoudende autoriteiten en de voor de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers.
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Amendement 266
Amelia Andersdotter

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 de voorschriften 
na te leven.

Or. en

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 267
Amelia Andersdotter

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 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en -

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 268
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 78

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78) Grensoverschrijdend verkeer van 
persoonsgegevens is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van het internationale 
handelsverkeer en de internationale 
samenwerking. De groei van dit verkeer 
brengt nieuwe uitdagingen en 
aandachtspunten mee met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens. 
Wanneer persoonsgegevens echter van de 
Unie naar derde landen of internationale 
organisaties worden overgedragen, mag dit 
niet ten koste gaan van het 
beschermingsniveau waarvan personen in
de Unie door deze verordening verzekerd 
zijn. Doorgifte naar derde landen mag in 
ieder geval alleen plaatsvinden in volledige 
overeenstemming met deze verordening.

(78) Grensoverschrijdend verkeer van 
persoonsgegevens is noodzakelijk voor de 
ontwikkeling van het internationale 
handelsverkeer en de internationale 
samenwerking. De groei van dit verkeer 
brengt nieuwe uitdagingen en 
aandachtspunten mee met betrekking tot de 
bescherming van persoonsgegevens. 
Wanneer persoonsgegevens echter van de 
Unie naar derde landen of internationale 
organisaties worden overgedragen, mag dit 
niet ten koste gaan van het 
beschermingsniveau waarvan natuurlijke 
en rechtspersonen in de Unie door deze 
verordening verzekerd zijn. Doorgifte naar 
derde landen mag in ieder geval alleen
plaatsvinden in volledige overeenstemming 
met deze verordening.

Or. de

Amendement 269
Silvia-Adriana Ţicău
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Voorstel voor een verordening
Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79) Deze verordening doet geen afbreuk 
aan internationale overeenkomsten die de 
Unie en derde landen hebben gesloten om 
de doorgifte van persoonsgegevens te 
regelen en waarin passende waarborgen 
voor de betrokkenen zijn opgenomen.

(79) Gedurende een overgangsperiode van 
[5 jaar] na de inwerkingtreding van deze 
verordening, doet zij geen afbreuk aan 
internationale overeenkomsten die de Unie 
en derde landen hebben gesloten om de 
doorgifte van persoonsgegevens te regelen 
en waarin passende waarborgen voor de 
betrokkenen zijn opgenomen Tijdens de 
overgangsperiode worden alle 
internationale overeenkomsten herzien 
die de Unie en derde landen hebben 
gesloten om de doorgifte van 
persoonsgegevens te regelen en waarin 
passende waarborgen voor de 
betrokkenen zijn opgenomen, om ze in 
overeenstemming te brengen met deze 
verordening. 

Or. en

Amendement 270
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(79) Deze verordening doet geen afbreuk 
aan internationale overeenkomsten die de 
Unie en derde landen hebben gesloten om 
de doorgifte van persoonsgegevens te 
regelen en waarin passende waarborgen 
voor de betrokkenen zijn opgenomen.

(79) Deze verordening doet geen afbreuk 
aan internationale overeenkomsten die de 
Unie en derde landen hebben gesloten om 
de doorgifte van persoonsgegevens te 
regelen en waarin passende waarborgen 
voor de betrokkenen zijn opgenomen die 
de grondrechten van de burgers in gelijke 
mate beschermen.
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Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de tekst strookt met de benadering die elders in de 
verordening wordt beschreven.

Amendement 271
Amelia Andersdotter

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.

Or. en

Motivering

Het zou onlogisch zijn te denken dat de gegevensbeschermingssituatie in een derde land 
vervolgens niet zou kunnen verslechteren.
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Amendement 272
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82) De Commissie kan tevens besluiten 
dat een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau waarborgt. 
De doorgifte van persoonsgegevens naar 
dat derde land dient dan te worden 
verboden. Er dient te worden geregeld dat 
er in die gevallen overleg plaatsvindt 
tussen de Commissie en de betrokken 
derde landen en internationale 
organisaties.

Schrappen

Or. en

Motivering

Hieruit volgt dat een land dat wordt geacht de gegevensbescherming onvoldoende te 
garanderen, geen gegevens uit de EU kan ontvangen. Deze overweging voegt dus niets toe 
wat de duidelijkheid of de betekenis betreft.

Amendement 273
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 83

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Indien er geen besluit is genomen 
waarbij een beschermingsniveau passend 
wordt verklaard, dient de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker maatregelen te nemen om het 
ontoereikende niveau van 
gegevensbescherming in een derde land te 

Schrappen
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verhelpen door middel van passende 
waarborgen voor de betrokkenen. 
Dergelijke passende maatregelen kunnen 
erin bestaan gebruik te maken van 
bindende bedrijfsvoorschriften, 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die zijn vastgesteld 
door de Commissie, modelbepalingen 
inzake gegevensbescherming die zijn 
vastgesteld door een toezichthoudende 
autoriteit of contractbepalingen die zijn 
goedgekeurd door een toezichthoudende 
autoriteit, of andere geschikte en 
evenredige maatregelen die 
gerechtvaardigd zijn in het licht van alle 
omstandigheden van een 
gegevensbewerking of een reeks van 
gegevensbewerkingen en die zijn 
goedgekeurd door een toezichthoudende 
autoriteit.

Or. en

Motivering

De schrapping van deze overweging sluit aan op het voorgestelde amendement op artikel 44, 
waarin deze uitzondering voor "gerechtvaardigde belangen" van de voor de verwerking 
verantwoordelijke wordt geschrapt. 

Amendement 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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 275
Amelia Andersdotter

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 

(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. Het 
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en de vervolging van strafbare feiten. 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 
overwogen.

Or. en

Motivering

De uitzondering in het algemeen belang moet nader worden omschreven, in overeenstemming 
met het voorgestelde amendement op artikel 44.

Amendement 276
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Doorgiften die niet als frequent of 
massaal kunnen worden aangemerkt, 
dienen ook mogelijk te zijn voor 
gerechtvaardigde belangen van door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker, indien hij alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte heeft beoordeeld. Met 
betrekking tot de verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden dient 
rekening te worden gehouden met de 
gewettigde verwachting van de 
maatschappij dat er wordt gestreefd naar 
vermeerdering van kennis.

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping van deze overweging sluit aan op het voorgestelde amendement op artikel 44, 
waarin deze uitzondering voor "gerechtvaardigde belangen" van de voor de verwerking 
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verantwoordelijke wordt geschrapt. 

Amendement 277
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(89) Wanneer de Commissie niet heeft 
besloten of het niveau van 
gegevensbescherming in een derde land 
passend is, dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke in elk geval gebruik te 
maken van oplossingen die de betrokkenen 
ook na de doorgifte van hun gegevens 
verzekeren van de rechten en waarborgen 
die in de Unie gelden voor 
gegevensverwerking.

(89) Wanneer de Commissie niet heeft 
besloten of het niveau van 
gegevensbescherming in een derde land 
passend is, dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke in elk geval gebruik te 
maken van oplossingen die de betrokkenen 
ook na de doorgifte van hun gegevens op 
een juridisch bindende manier verzekeren 
van de rechten en waarborgen die in de 
Unie gelden voor gegevensverwerking.
Deze garantie zal een financiële 
schadevergoeding omvatten in geval van 
het verlies van, de ongeoorloofde toegang 
tot of verwerking van de gegevens, evenals 
een verplichting om, ongeacht de
plaatselijke wetgeving, volledige 
informatie te verstrekken over elke 
toegang tot de gegevens door 
overheidsinstanties in het derde land.

Or. en

Motivering

De tekst van de Commissie is te vaag en strookt niet helemaal met de rest van de verordening.

Amendement 278
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 90
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90) Sommige derde landen stellen wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften vast waarmee wordt 
beoogd de 
gegevensverwerkingsactiviteiten van 
natuurlijke en rechtspersonen die onder de 
jurisdictie van de lidstaten vallen, 
rechtstreeks te regelen. De extraterritoriale 
toepassing van deze wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften kan in strijd zijn met 
het internationaal recht en een 
belemmering vormen voor de bij deze 
verordening gegarandeerde bescherming 
van personen in de Unie.. Doorgiften 
dienen alleen te kunnen plaatsvinden 
wanneer wordt voldaan aan de 
voorwaarden die in deze verordening 
worden gesteld aan doorgifte naar derde 
landen. Dit kan onder meer het geval zijn 
wanneer verstrekking nodig is voor een 
algemeen belang dat erkend is in het 
Unierecht of in het recht van de lidstaat 
waarvan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderdaan is. Het is aan 
de Commissie om door middel van een 
gedelegeerde handeling vast te stellen 
wanneer er sprake is van zwaarwegende 
algemene belangen.

(90) Sommige derde landen stellen wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften vast waarmee wordt 
beoogd de 
gegevensverwerkingsactiviteiten van 
natuurlijke en rechtspersonen die onder de 
jurisdictie van de lidstaten vallen, 
rechtstreeks te regelen. De extraterritoriale 
toepassing van deze wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften moet standaard 
worden geacht in strijd te zijn met het
internationaal recht en kan een 
belemmering vormen voor de bij deze 
verordening gegarandeerde bescherming 
van personen in de Unie.. Doorgiften 
dienen alleen te kunnen plaatsvinden 
wanneer wordt voldaan aan de 
voorwaarden die in deze verordening 
worden gesteld aan doorgifte naar derde 
landen. Dit kan onder meer het geval zijn 
wanneer verstrekking nodig is voor een 
algemeen belang dat erkend is in het 
Unierecht of in het recht van de lidstaat 
waarvan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderdaan is. Het is aan 
de Commissie om door middel van een 
gedelegeerde handeling vast te stellen 
wanneer er sprake is van zwaarwegende 
algemene belangen. Het feit dat in een 
land wetgeving bestaat die, louter in 
theorie, ongeacht de toepassing ervan, de 
extraterritoriale toegang tot de gegevens 
van Europese burgers toestaat, is 
voldoende reden om de erkenning van de 
toereikendheid van die 
gegevensbeschermingsregeling of andere 
equivalente bilaterale regelingen met dat 
land in te trekken.

Or. en
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Motivering

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have "adequate"
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).

Amendement 279
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90) Sommige derde landen stellen wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften vast waarmee wordt 
beoogd de 
gegevensverwerkingsactiviteiten van 
natuurlijke en rechtspersonen die onder de 
jurisdictie van de lidstaten vallen, 
rechtstreeks te regelen. De extraterritoriale 
toepassing van deze wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften kan in strijd zijn met 
het internationaal recht en een 
belemmering vormen voor de bij deze 
verordening gegarandeerde bescherming 
van personen in de Unie. Doorgiften 
dienen alleen te kunnen plaatsvinden 
wanneer wordt voldaan aan de 
voorwaarden die in deze verordening 
worden gesteld aan doorgifte naar derde 
landen. Dit kan onder meer het geval zijn 
wanneer verstrekking nodig is voor een 
algemeen belang dat erkend is in het 
Unierecht of in het recht van de lidstaat 
waarvan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderdaan is. Het is aan 
de Commissie om door middel van een 

(90) Sommige derde landen stellen wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften vast waarmee wordt 
beoogd de 
gegevensverwerkingsactiviteiten van 
natuurlijke en rechtspersonen die onder de 
jurisdictie van de lidstaten vallen, 
rechtstreeks te regelen. De extraterritoriale 
toepassing van deze wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften kan in strijd zijn met 
het internationaal recht en een 
belemmering vormen voor de bij deze 
verordening gegarandeerde bescherming 
van natuurlijke en rechtspersonen in de 
Unie. Doorgiften dienen alleen te kunnen 
plaatsvinden wanneer wordt voldaan aan 
de voorwaarden die in deze verordening 
worden gesteld aan doorgifte naar derde 
landen. Dit kan onder meer het geval zijn 
wanneer verstrekking nodig is voor een 
algemeen belang dat erkend is in het 
Unierecht of in het recht van de lidstaat 
waarvan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderdaan is. Het is aan 
de Commissie om door middel van een 
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gedelegeerde handeling vast te stellen 
wanneer er sprake is van zwaarwegende 
algemene belangen.

gedelegeerde handeling vast te stellen 
wanneer er sprake is van zwaarwegende 
algemene belangen.

Or. de

Amendement 280
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 92

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(92) Het is voor de bescherming van 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens van wezenlijk 
belang dat in elke lidstaat een 
toezichthoudende autoriteit wordt ingesteld 
die haar taken volstrekt onafhankelijk 
uitvoert. De lidstaten hebben de 
mogelijkheid om in overeenstemming met 
hun constitutionele, organisatorische en 
bestuurlijke structuur meer dan één 
toezichthoudende autoriteit in te stellen.

(92) Het is voor de bescherming van 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens van wezenlijk 
belang dat in elke lidstaat een 
toezichthoudende autoriteit wordt ingesteld 
die haar taken volstrekt onafhankelijk 
uitvoert. De lidstaten hebben de 
mogelijkheid om in overeenstemming met 
hun constitutionele, organisatorische en 
bestuurlijke structuur meer dan één 
toezichthoudende autoriteit in te stellen. 
Onafhankelijkheid wordt geïnterpreteerd 
als het niet rechtstreeks of onrechtstreeks 
politiek betrokken zijn bij de keuze van 
het leiderschap en het beschikken over 
passende financiële, personele en 
juridische middelen om zijn rol naar 
behoren te vervullen.

Or. en

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 
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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.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Amendement 281
Amelia Andersdotter

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.

Or. en

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 
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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 282
Amelia Andersdotter

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, 
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.

(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, 
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.

Or. en

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.
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Amendement 283
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Overweging 96

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(96) De toezichthoudende autoriteiten 
dienen toezicht te houden op de toepassing 
van de krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen en bij te dragen tot de
consequente toepassing daarvan in de 
gehele Unie, teneinde natuurlijke personen
te beschermen in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de interne markt te 
vergemakkelijken. Daartoe werken de 
toezichthoudende autoriteiten samen met 
elkaar en met de Commissie.

(96) De toezichthoudende autoriteiten 
dienen toezicht te houden op de toepassing 
van de krachtens deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen en bij te dragen tot de 
consequente toepassing daarvan in de 
gehele Unie, teneinde natuurlijke en 
rechtspersonen te beschermen in verband 
met de verwerking van hun 
persoonsgegevens en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de interne markt 
te vergemakkelijken. Daartoe werken de 
toezichthoudende autoriteiten samen met 
elkaar en met de Commissie.

Or. de

Amendement 284
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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consequente toepassing van de richtlijn te 
bevorderen, rechtszekerheid te bieden en 
de administratieve belasting voor 
dergelijke voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers te 
verminderen.

consequente toepassing van de richtlijn te 
bevorderen, rechtszekerheid te bieden en 
de administratieve belasting voor 
dergelijke voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers te 
verminderen. Bij het uitvoeren van deze 
activiteiten dient de toezichthoudende 
autoriteit de nodige stappen te 
ondernemen om samen te werken met 
haar tegenhangers in andere lidstaten 
wanneer te verwachten valt dat 
betrokkenen gevolgen zullen ondervinden 
van de verwerking, waarbij zij indien 
nodig het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient te betrekken, 
onder meer door gezamenlijke 
onderzoeken uit te voeren. Er moet 
worden voorzien in passende 
mechanismen om ervoor te zorgen dat 
kleinere toezichthoudende autoriteiten 
over de financiële, administratieve en 
personele capaciteit beschikken om 
eventuele extra lasten die dat met zich 
brengt het hoofd te bieden.

Or. en

Motivering

Er tekent zich een tendens af waarbij multinationale onlinebedrijven zich vestigen in kleinere 
EU-lidstaten. Als er geen mechanisme wordt gecreëerd om ervoor te zorgen dat de 
gegevensbeschermingsautoriteiten in die lidstaten niet overweldigd worden door de kosten 
die een toereikend toezicht in zulke omstandigheden met zich meebrengt, zouden er 
aanzienlijke verschillen kunnen ontstaan in het toezicht. De 
gegevensbeschermingsautoriteiten die belast zijn met het toezicht op voor de verwerking 
verantwoordelijken die persoonsgegevens verwerken in meerdere lidstaten dienen de nodige 
stappen te ondernemen om samen te werken met hun tegenhangers in andere lidstaten. In 
sommige gevallen kan het nuttig zijn om het comité hierbij te betrekken.

Amendement 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

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

(97) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens in 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.

Or. en

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 286
Amelia Andersdotter

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 zulke verwerking, dient de 
bevoegde autoriteit die een dergelijk 
éénloketsysteem aanbiedt, de 
toezichthoudende autoriteit te zijn van de 
lidstaat waar de betrokkene zijn 
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belangrijkste vestiging heeft. Wanneer 
betrokkenen soortgelijke klachten 
indienen tegen zulke verwerking bij 
toezichthoudende autoriteiten in 
verschillende lidstaten, dient de bevoegde 
autoriteit diegene te zijn die het eerst werd 
aangezocht.

Or. en

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 287
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 104

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(104) Iedere toezichthoudende autoriteit 
dient het recht te hebben om deel te nemen 
aan gezamenlijke operaties van 
toezichthoudende autoriteiten. Iedere 
aangezochte toezichthoudende autoriteit 
dient verplicht te zijn binnen een 
vastgestelde termijn op het verzoek te 
reageren.

(104) Iedere toezichthoudende autoriteit 
dient het recht te hebben om deel te nemen 
aan gezamenlijke operaties van 
toezichthoudende autoriteiten. Iedere 
aangezochte toezichthoudende autoriteit 
dient verplicht te zijn binnen een 
vastgestelde termijn op het verzoek te 
reageren. Het Europese Comité voor 
gegevensbescherming dient zulke 
activiteiten te kunnen coördineren 
wanneer de toezichthoudende autoriteiten 
daarom vragen. Elke toezichthoudende 
autoriteit dient het recht te krijgen om 
deel te nemen aan gezamenlijke 
activiteiten van toezichthoudende 
autoriteiten. De aangezochte 
toezichthoudende autoriteit dient verplicht 
te zijn binnen een vastgestelde termijn op 
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het verzoek te reageren.

Or. en

Motivering

Om de samenwerking efficiënter te maken, zou het comité kunnen worden belast met de 
coördinatie van gezamenlijke onderzoeken wanneer de betrokken 
gegevensbeschermingsautoriteiten daarom vragen. Zie ook het gerelateerde voorgestelde 
amendement op artikel 66.

Amendement 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 289
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(107) Teneinde ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van deze verordening worden 
nageleefd, kan de Commissie hierover een 
advies uitbrengen of een besluit vaststellen 
waarbij de toezichthoudende autoriteit 
wordt verplicht haar ontwerpmaatregel in 
te trekken.

(107) Teneinde ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van deze verordening worden 
nageleefd, kan de Commissie hierover een 
advies uitbrengen of in dringende gevallen 
een besluit vaststellen waarbij de 
toezichthoudende autoriteit wordt verplicht 
haar ontwerpmaatregel in te trekken.

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt het eigen standpunt van de Commissie inzake de 
onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteiten niet nageleefd.

Amendement 290
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110) Op het niveau van de Unie dient een 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te worden ingesteld. 
Dit comité dient de bij artikel 29 van 
Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep voor
de bescherming van personen in verband 

(110) Op het niveau van de Unie dient een 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te worden ingesteld. 
Dit comité dient de bij artikel 29 van 
Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep voor 
de bescherming van personen in verband 
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met de verwerking van persoonsgegevens 
te vervangen. Het dient te bestaan uit de 
hoofden van de toezichthoudende autoriteit 
van iedere lidstaat en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. De Commissie 
dient deel te nemen aan zijn activiteiten. 
Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient bij te dragen 
tot de consistente toepassing van deze 
richtlijn in de Unie, onder meer door de 
Commissie advies te verlenen en de 
samenwerking tussen de toezichthoudende 
autoriteiten in de Unie te bevorderen. Het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient bij de 
uitvoering van zijn taken onafhankelijk op 
te treden.

met de verwerking van persoonsgegevens 
te vervangen. Het dient te bestaan uit de 
hoofden van de toezichthoudende autoriteit 
van iedere lidstaat en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. De Commissie 
dient deel te nemen aan zijn activiteiten. 
Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient bij te dragen 
tot de consistente toepassing van deze 
richtlijn in de Unie, onder meer door de 
instellingen van de Europese Unie advies 
te verlenen en de samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten in de Unie, 
waaronder de coördinatie van 
gezamenlijke activiteiten, te bevorderen. 
Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient bij de 
uitvoering van zijn taken onafhankelijk op 
te treden.

Or. en

Motivering

Er is geen duidelijke reden waarom het comité zijn adviesactiviteiten zou moeten beperken tot 
de Commissie. De tweede toevoeging stelt het comité in staat om een grotere rol te spelen in 
de coördinatie van gezamenlijke activiteiten van gegevensbeschermingsautoriteiten.

Amendement 291
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

toegerekend, met name wanneer hij 
aantoont dat de fout grotendeels bij de 
betrokkene ligt of wanneer er sprake is 
van overmacht.

Or. en

Motivering

Dat er sprake is van een fout van de betrokkene, mag niet automatisch betekenen dat de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de verwerker geen verantwoordelijkheid draagt als hij 
ook fouten heeft gemaakt.

Amendement 292
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Overweging 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121) 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 
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 

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor 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 
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 
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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.

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.

Or. de

Motivering

Waarborgen voor de mediavrijheid in het kader van het recht op gegevensbescherming 
kunnen zich niet beperken tot "uitsluitend" journalistieke activiteiten in engere zin. 
Journalistiek speurwerk zou ook in het gedrang komen als gegevens over dienstreizen, 
vergoedingen voor informanten en dergelijke bekend zouden worden gemaakt.

Amendement 293
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 121
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121) 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 
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, 

(121) 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 
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, 
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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.

indien deze activiteiten de analyse en 
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.

Or. en

Motivering

Deze – en alle andere – uitzonderingen moeten duidelijk worden afgebakend.

Amendement 294
Amelia Andersdotter

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 
hierin 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 wordt 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens verzoend met het 
beginsel van toegang van het publiek tot 
officiële documenten.

Or. en
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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 295
Marita Ulvskog

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 
hierin 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 wordt 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens verzoend met het 
beginsel van toegang van het publiek tot 
officiële documenten.

Or. en

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 in een 
artikel en niet louter in een overweging.
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Amendement 296
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Overweging 126

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(126) Voor de toepassing van deze 
verordening dient wetenschappelijk 
onderzoek fundamenteel onderzoek, 
toegepast onderzoek en uit particuliere 
middelen gefinancierd onderzoek te 
omvatten en dient bovendien de 
doelstelling van de Unie uit hoofde van 
artikel 179, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, te weten de totstandbrenging van een 
Europese onderzoeksruimte, in acht te 
worden genomen.

(126) Voor de toepassing van deze 
verordening dient wetenschappelijk 
onderzoek fundamenteel onderzoek, 
toegepast onderzoek en uit particuliere 
middelen gefinancierd onderzoek in de zin 
van artikel 13 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie te 
omvatten en dient bovendien de 
doelstelling van de Unie uit hoofde van 
artikel 179, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, te weten de totstandbrenging van een 
Europese onderzoeksruimte, in acht te 
worden genomen Dit onderzoek dient geen 
marktonderzoek te omvatten.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de uitzondering voor onderzoek is bedoeld voor onderzoek 
in de strikte betekenis van het woord en niet voor marktonderzoek.

Amendement 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
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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 
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 

de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, wordt in passende, 
door de sector aangestuurde maatregelen 
en beleidslijnen terdege rekening 
gehouden met de beginselen van 
neutraliteit van technologie, diensten en 
ondernemingsmodellen om het vrije 
verkeer van persoonsgegevens in de Unie
te bevorderen.
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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.

Or. en

Amendement 298
Paul Rübig

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 

(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 en 
rechtspersonen, 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 
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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 
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 

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 die duidelijk buitensporig zijn; 
de criteria en vereisten voor het informeren 
van de betrokkene en met betrekking tot 
het recht van toegang; het recht om te 
worden vergeten en om gegevens te laten 
wissen; maatregelen op basis van 
profilering; criteria en vereisten met 
betrekking tot de verantwoordelijkheden 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en met betrekking tot 
privacy by design en by default; 
verwerkers; criteria en vereisten voor de 
documentatie en de beveiliging van 
verwerkingen; criteria en vereisten voor de 
vaststelling van inbreuken in verband met 
persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende autoriteit, 
en inzake de omstandigheden waarin een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de 
betrokkene heeft; de criteria en 
voorwaarden voor verwerkingen waarvoor 
een privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling 
van grote specifieke risico's die 
voorafgaande raadpleging vereisen; de 
aanwijzing en de taken van de functionaris 
voor gegevensbescherming; gedragscodes, 
criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; criteria en 
vereisten voor doorgiften op grond van 
bindende bedrijfsvoorschriften; 
uitzonderingen inzake doorgifte; 
administratieve sancties; verwerking voor 
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding en 
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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.

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.

Or. de

Amendement 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Overweging 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen; 
standaardprocedures en 
modelformulieren voor de uitoefening van 
de rechten van betrokkenen; 
modelformulieren voor het verstrekken 
van informatie aan de betrokkene, 
modelformulieren en 
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 

(130) Bij de uitvoering van de bepalingen
van deze verordening wordt ervoor 
gezorgd dat aan producten en diensten, 
met inbegrip van eindtoestellen of andere 
elektronische communicatieapparatuur, 
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.
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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. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren46. In deze context 
dient de Commissie specifieke 
maatregelen voor micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
overweging te nemen.

Or. en

Amendement 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 

(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 wordt 
ervoor 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.
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overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren46. In deze context 
dient de Commissie specifieke 
maatregelen voor micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
overweging te nemen.

Or. en

Amendement 301
András Gyürk

Voorstel voor een verordening
Overweging 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen; 
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
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 

(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 
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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. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren46. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen.

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. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren46. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen, 
aangezien deze maatregelen geen 
buitensporige lasten mogen opleveren 
voor deze ondernemingen.

Or. en

Amendement 302
Rachida Dati

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 -
procedures inzake het recht van toegang; 
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy 
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 
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. 
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 

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen; 
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene; modelformulieren en -
procedures inzake het recht van toegang; 
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy 
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 
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. 
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 
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wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren46. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen.

wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren46. In deze context 
dient de Commissie, in overleg met de 
relevante betrokkenen, specifieke 
maatregelen voor micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen in overweging 
te nemen.

Or. fr

Motivering

De toepassing van uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie brengt een risico van 
ondoorzichtigheid mee dat vermeden moet worden, door ervoor te zorgen dat de uitwerking 
ervan in nauwe samenwerking geschiedt met degenen waarop deze uitvoeringsbevoegdheden 
betrekking hebben.

Amendement 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(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 
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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,

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 
op culturele, godsdienstige en taalkundige 
verscheidenheid,

Or. en

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 304
Paul Rübig

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.

Or. de

Amendement 305
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
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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.

Or. de

Amendement 306
Paul Rübig

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 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens.

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

Or. de

Amendement 307
Gunnar Hökmark

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De bepalingen in deze verordening 
mogen niet van invloed zijn op of een
beperking vormen van de persvrijheid en 
vrijheid van meningsuiting, die zijn 
vastgelegd in de grondwetten van de 
lidstaten en die voortkomen uit de traditie 
van vrijheid van meningsuiting en 
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persvrijheid 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.

Or. sv

Amendement 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 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, alsmede op de niet-
geautomatiseerde verwerking van zulke 
gegevens.

Or. en

Amendement 309
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1
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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 op basis van de 
gebruikte technologie, alsmede op de niet-
geautomatiseerde verwerking van zulke 
gegevens.

Or. en

Amendement 310
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in het kader van activiteiten die buiten 
de werkingssfeer van het EU-recht vallen, 
met name activiteiten op het gebied van 
nationale veiligheid;

Schrappen

Or. en

Motivering

Activiteiten die buiten het toepassingsgebied van de EU-wetgeving vallen, zijn per definitie 
uitgesloten. Deze herhaling voegt niets toe.

Amendement 311
Amelia Andersdotter

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

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit vloeit voort uit de invoering van de leden 2 bis en 2 ter.

Amendement 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Er lijken eenvoudigweg geen goede redenen te zijn waarom de EU-instellingen 
persoonsgegevens niet zo goed zouden moeten beschermen als andere sectoren.

Amendement 313
Silvia-Adriana Ţicău

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
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Or. en

Motivering

Met het oog op de rechtszekerheid en de uniformiteit, moeten er in de verordening materiële 
voorschriften worden opgenomen voor de instellingen en organen van de EU. Een enkele 
wettekst helpt het risico op tegenstrijdigheden tussen bepalingen voorkomen en is het meest 
geschikte instrument voor gegevensuitwisselingen tussen het EU-niveau en de publieke en 
private entiteiten in de lidstaten.

Amendement 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(d) door een natuurlijke persoon zonder 
commercieel belang en dus zonder band 
met een professionele of handelsactiviteit 
bij de uitoefening van zijn uitsluitend 
persoonlijke of huishoudelijke activiteiten, 
rekening houdende met het feit dat het 
openbaar maken van gegevens aan een 
onbepaald aantal individuen, bijvoorbeeld 
via het internet, niet kan worden 
omschreven als een uitsluitend 
persoonlijke of huishoudelijke activiteit.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in 
zaak C-101/0 Linquist wordt met deze tekst een criterium opgenomen om onderscheid te 
maken tussen openbare en huishoudelijke activiteiten op basis van het aantal individuen dat 
toegang heeft tot de informatie. Deze uitzondering zou enkel van toepassing mogen zijn 
wanneer de gegevens aan een beperkt aantal individuen worden openbaar gemaakt. Deze 
tekst stemt nu ook overeen met overweging 15.

Amendement 315
Marita Ulvskog
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) voor historische, statistische en 
wetenschappelijke doeleinden

Or. en

Amendement 316
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 317
Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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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 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) die voldoende zijn geanonimiseerd 
zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 ter 
(nieuw);

Or. en

Amendement 319
Franck Proust

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) die geanonimiseerd zijn;

Or. fr

Amendement 320
Amelia Andersdotter

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

2 bis. In overeenstemming met de 
voorschriften van deze verordening 
kunnen het Europees Parlement en de 
Raad, en de Commissie voor zover daarin 
wordt voorzien in deze verordening, 
specifieke voorschriften vaststellen om de 
voorschriften in deze verordening te 
verduidelijken wat bepaalde aspecten of 
de verwerking door bepaalde entiteiten 
betreft. Binnen een jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stellen het Europees Parlement en de 
Raad zulke specifieke subsidiaire 
voorschriften vast ten aanzien van de 
verwerking van persoonsgegevens door:
(a) aanbieders van openbaar beschikbare 
elektronische communicatiediensten, 
zowel in het algemeen als met betrekking 
tot de bewaring van 
communicatiegegevens voor 
wetshandhavingsdoeleinden;
(b) de instellingen, organen, bureaus en 
instanties van de Unie.

Or. en

Motivering

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Amendement 321
Angelika Niebler

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

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

Or. de

Motivering

Precisering van de term "wonend".

Amendement 322
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) het aanbieden van goederen of diensten 
aan deze betrokkenen in de Unie, ongeacht 
of de betrokkene daarvoor moet betalen; 
of

Or. en

Motivering

The notion of "processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union" could be clarified. This question has already been 
raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on applicable 
law). While under a Regulation, questions of applicable law become less complicated, there 
should still be explicit rules on the applicability of national law building on the Regulation, 
e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be clarified that 
controllers established outside the Union are also subject to the Regulation when offering 
goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by advertising) to 
data subjects in the Union.
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Amendement 323
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, 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 of eruit kan worden 
gehaald, met name aan de hand van een 
identificatienummer of een ander uniek 
identificatiemiddel, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn geslacht, zijn fysieke, 
fysiologische, genetische, mentale, 
economische, culturele of sociale identiteit 
of zijn seksuele geaardheid;

Or. en

Motivering

Om een goede bescherming te garanderen, is het belangrijk dat de termen 
"persoonsgegevens" en "betrokkene" niet te strikt worden gedefinieerd. De verordening zou 
duidelijk van toepassing moeten zijn op gegevens die het enkel mogelijk maken om 
betrokkenen "eruit te halen" en er moet duidelijk worden vermeld dat online-
identificatiemiddelen in de meeste gevallen als persoonsgegevens moeten worden beschouwd. 
Aangezien de technologie gestaag blijft evolueren, zullen aanvallen om de anonimiteit van 
gegevens op te heffen geavanceerder worden. Het is belangrijk om een ruime definitie van 
"persoonsgegevens" en "betrokkene" te hanteren om de bescherming toekomstbestendig te 
maken.

Amendement 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke 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 en die niet in 
het kader van de uitoefening van zijn 
beroep handelt.

Or. en

Motivering

De middelen die worden gebruikt om de betrokkene te identificeren dienen rechtstreeks 
betrekking te hebben op de voor de verwerking verantwoordelijke. In artikel 4, alinea1 wordt 
een "betrokkene" gedefinieerd als een natuurlijke persoon. Sommige situaties kunnen moeilijk 
te beoordelen zijn, aangezien een zelfstandige (loodgieter, dokter) die freelance werkt en 
dezelfde telefoonlijn gebruikt voor zakelijke en privédoeleinden de grenzen tussen natuurlijke 
en rechtspersonen doet vervagen. De verordening dient enkel van toepassing te zijn op 
natuurlijke personen die niet handelen in het kader van de uitoefening van hun beroep.

Amendement 325
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde (1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
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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 identificatiemiddel of 
een of meer specifieke elementen die 
kenmerkend zijn voor zijn fysieke, 
fysiologische, genetische, mentale, 
economische, culturele of sociale identiteit.

natuurlijke of rechtspersoon of een 
natuurlijke of rechtspersoon 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;

Or. de

Amendement 326
Angelika Niebler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. de
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Amendement 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "persoonsgegevens": iedere informatie 
betreffende een betrokkene; Gegevens die 
niet aan een betrokkene kunnen worden 
gekoppeld, zoals geanonimiseerde, 
geëncrypteerde en sommige 
gepseudonimiseerde gegevens, vallen niet 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening; zakelijke contactinformatie 
valt niet onder deze verordening;

Or. en

Motivering

Geanonimiseerde gegevens en sommige gepseudonimiseerde gegevens kunnen betrekking 
hebben op een betrokkene, maar kunnen om technische redenen niet tot die betrokkene 
worden herleid. Gegevens die niet langer aan een betrokkene kunnen worden gekoppeld, 
dienen niet onder deze verordening te vallen. Zakelijke contactgegevens, zoals naam, functie, 
zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk faxnummer, bezoekadres, enz. dienen 
niet als vertrouwelijk te worden beschouwd, aangezien wordt verondersteld dat zij enkel in 
een professionele context worden gebruikt.

Amendement 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "persoonsgegevens": alle gegevens die 
specifiek betrekking hebben op een 
betrokkene van wie de specifieke identiteit 
rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden 
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achterhaald door de voor de verwerking 
verantwoordelijke;

Or. en

Amendement 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "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.

Or. en

Amendement 330
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "geanonimiseerde gegevens": 
gegevens die voordien konden worden 
geïdentificeerd en die niet-
identificeerbaar zijn gemaakt en waarvoor 
niet langer een sleutel of ander verband 
bestaat.

Or. en
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Amendement 331
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "gepseudonimiseerde gegevens": 
gegevens die voordien konden worden 
geïdentificeerd en waarin persoonlijk 
identificeerbare informatie, zoals namen, 
geboortedatum, adres of 
rekeningnummer, is vervangen door een 
code (pseudoniemen of symbolen). Het 
verband tussen de sleutel en de gegevens 
wordt afzonderlijk bewaard.

Or. en

Amendement 332
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "profilering": iedere vorm van 
automatische verwerking bedoeld om 
gegevens over aspecten met betrekking tot 
een natuurlijke persoon te evalueren of te 
creëren of om zijn beroepsprestaties, 
economische situatie, verblijfplaats, 
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid, gedrag of 
persoonlijkheid te analyseren of te 
voorspellen;

Or. en
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Motivering

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Amendement 333
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "anonieme gegevens": gegevens 
die nooit verband hebben gehouden met 
een betrokkene, dan wel op zodanige wijze 
zijn verzameld, bewerkt of anderszins 
verwerkt dat ze niet aaneen betrokkene 
kunnen worden toegeschreven.

Or. en

Amendement 334
Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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, 

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

de verwerking verantwoordelijke is of 
volgens welke criteria deze wordt 
aangewezen;

Or. en

Motivering

Door "de voorwaarden en middelen voor" te schrappen, wordt het onderscheid tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke en de verwerker een stuk duidelijker. De voor de verwerking 
verantwoordelijke bepaalt "waarom" de gegevens moeten worden verwerkt, d.w.z. de 
doeleinden of het doel, terwijl de verwerker bepaalt "hoe" de gegevens moeten worden 
verwerkt, d.w.z. de voorwaarden en middelen.

Amendement 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De definitie van voor de verwerking verantwoordelijke dient te zijn gebaseerd op de bepaling 
van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, en niet zozeer op de 
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voorwaarden en middelen daarvoor. De controle over de doeleinden van de verwerking vormt 
de logische basis voor de toewijzing van verschillende taken aan voor de verwerking 
verantwoordelijken, die verantwoordelijk zijn voor welke gegevens worden verwerkt en 
waarom deze worden verwerkt, en de verwerkende partijen, die bepalen hoe de gegevens 
worden verwerkt.

Amendement 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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; en 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;

Or. en

Motivering

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

Amendement 338
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "toestemming van de betrokkene": elke (8) "toestemming van de betrokkene": elke 



PE502.053v01-00 146/157 AM\922340NL.doc

NL

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;

toestemming die door de betrokkene wordt 
gegeven na te zijn voorzien van duidelijke 
en volledige informatie over de doeleinden 
van de verwerking van de 
persoonsgegevens;

Or. de

Motivering

Met name in de context van het internet is niet duidelijk wat met "uitdrukkelijke" wilsuiting 
bedoeld wordt. Het amendement sluit aan bij artikel 5, lid 3, van de e-privacyrichtlijn 
(Richtlijn 2009/136/EG).

Amendement 339
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het proces om toestemming te verkrijgen, d.w.z. het mechanisme om gegevens voor te leggen 
aan de betrokkene gevolgd door de reactie van de betrokkene, is het basismechanisme om tot 
een overeenkomst te komen, in dit geval over de verwerking van persoonsgegevens. Het 
gebruik van de traditionele terminologie hiervoor, zoals gehanteerd in het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht, zou de tekst vereenvoudigen, zou zekerheid bieden door "toestemming"
een solide en gevestigde basis te verschaffen en een onderscheid te vermijden dat in de 
praktijk zeer moeilijk toepasbaar zou blijken.
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Amendement 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 341
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": een inbreuk op de 
beveiliging met de vernietiging, het verlies, 
de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
per ongeluk hetzij onrechtmatig, tot 
gevolg, die waarschijnlijk negatieve 
gevolgen zal hebben voor de bescherming 
van de persoonsgegevens of de 
persoonlijke levenssfeer van de 
betrokkene.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 342
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 343
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": een inbreuk op de 
beveiliging met de vernietiging, het verlies, 

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

verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
per ongeluk hetzij onrechtmatig;

Or. en

Motivering

De melding van inbreuken in verband met persoonsgegevens is een belangrijk instrument om 
ervoor te zorgen dat voor de verwerking verantwoordelijken hun verplichtingen op het vlak 
van gegevensbeveiliging nakomen. Dankzij deze melding kunnen betrokkenen ook stappen 
ondernemen om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van zulke inbreuken. Met dit pakket 
amendementen wordt geprobeerd om de bepalingen inzake inbreuken in verband met 
gegevens te verbeteren door de uiterste meldingstermijnen haalbaarder te maken voor de 
verwerking verantwoordelijken, waardoor betrokkenen geen "kennisgevingsmoeheid" zullen 
vertonen, en door een openbaar inbreukenregister bij te houden.

Amendement 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Door het verlies van grondig geëncrypteerde gegevens ontstaat geen risico dat het individu 
schade ondervindt, mits de encryptiesleutel niet zoek is.

Amendement 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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;

Or. en

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.

Amendement 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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;
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Or. en

Amendement 347
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar de 
voornaamste besluiten over het doel van 
en de voorwaarden en de middelen voor 
de verwerking van persoonsgegevens 
worden genomen; wanneer in de Unie 
geen besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
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 onderneming 
of de groep ondernemingen is 
aangewezen, ongeacht of het de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker betreft, behoudens de 
conformiteitstoetsing als bedoeld in 
artikel 57, op basis van, maar niet beperkt 
tot, de volgende facultatieve objectieve 
criteria:

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 348
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar de 
voornaamste besluiten over het doel van en 
de voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen; wanneer in de Unie geen 
besluiten over het doel van of de 

(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 of de plaats van vestiging die een 
dominante invloed uitoefent op de andere 
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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;

vestigingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke; 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;

Or. en

Amendement 349
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar de 
voornaamste besluiten over het doel van en 
de voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen; wanneer in de Unie geen 
besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
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 

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging, 
per activiteitensector, 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 
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administratie in de Unie bevindt; administratie in de Unie bevindt;

Or. fr

Amendement 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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.

Or. en

Amendement 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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;
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Or. en

Motivering

Voor de verwerking verantwoordelijken buiten de EU die een vertegenwoordiger binnen de 
EU aanstellen dienen te profiteren van het éénloketbeginsel.

Amendement 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – 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 enkel door de toezichthoudende
autoriteit van de vestigingsplaats van de 
vertegenwoordiger wordt aangesproken in 
verband met de verplichtingen van de voor 
de verwerking verantwoordelijke uit 
hoofde van deze verordening;

Or. en

Amendement 353
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) "bevoegde toezichthoudende 
autoriteit": de toezichthoudende autoriteit 
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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;

Or. en

Amendement 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met deze definitie worden twee duidelijk verschillende leeftijdscategorieën gecreëerd binnen 
een enkel rechtsinstrument, zonder dat de eisen en voorwaarden voor elke leeftijdscategorie 
duidelijk worden omschreven. Er moet een enkele, duidelijke beperking worden ingevoerd die 
het onmogelijk maakt om persoonsgegevens te verwerken voor personen jonger dan dertien 
jaar zonder de toestemming van hun ouders, ongeacht de sector waarin de gegevens worden 
verwerkt.

Amendement 355
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "toezichthoudende autoriteit": een 
door een lidstaat overeenkomstig artikel 46 
ingestelde overheidsinstantie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie).

Or. de
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Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "vermogensdelict": een strafbaar 
feit dat verband houdt met georganiseerde 
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.

Or. en


